Marraskuu -22

TERVETULOA MUKAAN
KÖYLIÖ-SEURAN TOIMINTAAN
JA TAPAHTUMIIN

T

uleva vuosi, 2023 on seuran 23. toimintavuosi. Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen ja
viihtyvyyden lisääminen, menneisyyden
vaaliminen, tulevaisuuden turvaaminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen. Seurassa
on lähes 300 jäsentä. Köyliö-seuran syyskokous on
tilaisuus, missä jokaisella jäsenellä on mahdollisuus
vaikuttaa seuran toimintaan ottamalla kantaa hallituksen laatimaan toimintasuunnitelmaan, joka on
luettavissa Köyliö-seuran kotisivuilta.

TERVETULOA NAISTENPÄIVÄÄN
Köyliön seurakuntatalolle la 26.11. klo 12.00 alk.
Puhujina ovat Suomen Raamattuopiston työntekijät
Anne Pohtamo-Hietanen ja Aino Viitanen. Päivän musiikkivieraana on Maria Piiroinen.
Ruokamaksu on 10 €. Ilmoittautuminen pe 18.11.
mennessä sakyla-koylio.srk@evl.fi tai 044-7771 801
(ma-pe klo 9-13).
Köyliön kappeliseurakunta,
Suomen Raamattuopisto ja Step-opintokeskus.

SYYSKOKOUS JA KÖYLIÖN
KIRKON ESITTELYVIDEON
JULKISTAMINEN

K

öyliön seurakuntatalolla su 27.11. klo 14.00.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
mm. henkilövalinnat ja seuran sekä sen jaostojen toimintasuunnitelmat vuodelle 2023. Kahvitarjoilu 13.30 alkaen. Ennen varsinaisen kokouksen alkua
Katri Saarinen kertoo diakoniatyöstä.
Kokouksen jälkeen noin klo 15.00 julkistetaan
Köyliön Kappeliseurakunnan, Köyliö-seuran ja Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksen kanssa yhteistyössä
tehty Köyliön kirkon opastusvideo, joka myöhemmin
on katsottavissa oman tietokoneen kautta.
Tervetuloa mukaan
Köyliö-seura ja Köyliön kappeliseurakunta.

ARKISTOI TURVALLISESTI

Säkylän koulukeskus, auditorio 113
26.1.2023 klo 18-20.
Seurojen ja yhdistysten arkistoja ei ole viisasta säilyttää kenenkään kotona. Kirjaston tiloissa oleva kotiseutuarkisto on paloturvallinen paikka. FM Mila Santala pitää luennon aiheesta, miten arkistoon tuleva
aineisto tulee järjestellä. Säkylän kansalaisopiston järjestämä tilaisuus on maksuton.

LÄMMIN LIKI

Minkälaiset ovat mielestäsi köyliiläiset villasukat,
lapaset tai myssy eli pipo. Onko niissä kuvioina piispanhiippa, kirves tai jotakin muuta. Kudo mieleisesi
ja jätä raadin arvioitavaksi 28.2.2023 mennessä. Lämmin liki-kilpailun töitä ottavat vastaan Eeva Teperi,
Marja-Leena Pihajoki ja Anneli Laine. Pääpalkintona
on Tuiskulan Kotikolon Vanerikko-lankavahti.

NUORILLE KIVAA
TEKEMISTÄ kivaa jouluista tekemis-

Köyliö-seura järjestää
orenmaan kylätalolla
tä yläkouluikäisille Vu
ja Mirkka Thesslerin
4.12. klo 16 Liisa Yskin
opastuksella.

KÖYLIÖN YSTÄVÄT
-JAOSTON
TAPAHTUMIA
Turun seutu: Jouluinen ystävätapaaminen Turun
kristillisessä opistossa torstaina 8.12. klo 17.00. Tarjolla riisipuuroa (laktoosittomana) + sekahedelmäkeittoa + kanelisokeria ja kahvi/tee ja mehu sekä joulutorttu hintaan 15 €.
Ohjelmassa on professori Tuomas Heikkilän luento otsikolla ”Lalli – kansallismurhaajan muotokuva”+
keskustelu, seurustelua, Köyliö-seuran kuulumisia.
Myynnissä on myös Köyliö-seuran uusimpia kirjoja,
joista voi tehdä ennakkotilauksen ilmoittautumisen
yhteydessä.
lmoittautumiset 1.12. mennessä Marita Holkerille,
puhelin 050 342 6466 tai marita.holkeri@gmail.com
Lämpimästi tervetuloa Turkuun kauempaakin!
Ystäväkirkkopyhä pidetään 12.2.2023
Köyliön kirkossa.

17

Köyliist...

LAHJAKSI
TAI PUKINKONTTIIN
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KÖYLIIST 17 MUISTOJEN
POLUILTA ARKISTOJEN
AARTEISIIN

KÖYLIIST 18 -KIRJA
LEGENDAARINEN LALLIS

Kirjoita - muistele - kerro

L

allintalo eli tuttavallisemmin LALLIS on tullut
tutuksi tuhansille ihmisille juhla- ja huvipaikkana. Köyliö-seura kokoaa parhaat muistot Lallikselta Köyliist 18 -kirjaan. Olitko paikalla laulujuhlissa tai häissä? Muistako, Baddingin, Juicen, Baccaran,
Eput, Dingon, Apulannan tai jokun muun lallissesiintyjän. Kävitkö perjantaisin humpalla? Pääsitkö tutustumaan Lallintalon putkaan? Miltä maistui järjestysmieshommat? Kerro lyhyesti Lallis-kokemuksistasi.
Voit toimia myös anonyymisti nimimerkillä. Lähetä
kirjoituksesi 1.3.2023 mennessä Mirkka Thesslerille,
mirkkamaarit@gmail.com tai Samuli Vahteristolle,
samuli.vahteristo@ pp1.inet.fi

ALUSSA OLIVAT JÄÄ,
KIRVES JA LALLI
Historiantutkija, professori Tuomas
Heikkilän uusin kirja Lalli – Kansallismurhaajan muotokuva on hankittavissa
Köyliö-seuran kautta. Palkitun historioitsijan uusin teos johdattaa suomalaisuuden
alkuhämäriin. Kuka Lalli oikeastaan oli –
ja mitä hänestä tiedämme? Lalli on elänyt
suomalaisten mielissä keskiajalta 2020-luvulle.
Hinta jäsenille 25 € + posti ja käsittelykulut,
muut 30 € + posti ja käsittelykulut
Tilaukset: pirjokotiranta54@gmail.com
tai puh. 040 509 2758, pirkkokpeltola@gmail.com
tai puh. 0400 437 803

Uusin Köyliist-sarjan kirja sisältää monta herkullista tarinaa ja mukavia muistoja niin totta kuin legendaakin. 320 sivua, 25 kirjoittajaa, 40 tarinaa.
Hinta 30 €. Myynti: Alasatakunnan OP - Köyliö,
Kotikolo ja Studio Jaakko Ojala.
www.koylio-seura.fi
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