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TALVISIN TUNNELMIN
UUTEEN KAUTEEN

P

akkasten paukkuessa nurkissa vihdoinkin haluan
toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja onnellista kuluvaa vuotta. Minulle tämä vuosi tulee olemaan ensimmäinen vuoteni Köyliö-seuran puheenjohtajana. Tuossa
joulun aikaan olen pohdiskellut omaa köyliöläisyyttäni.
Itse olen Köyliössä syntynyt ja kasvanut. Jo nuoruudessani päätin, että en sitten kyllä aikuisena koskaan
tule Köyliöön asumaan, kun ei täällä mitään ole. Täältä
kuitenkin itseni löysin ja perheemme osti Vuorenmaalta talon. Muualla asuessani ymmärsin, että kotiseutu
kasvattaa ihmiselle juuret. Ja ihminen tarvitsee vahvat
juuret, jotta voi saada elämää varten sellaiset siivet, joiden varassa lentää maailman tuulissa. Ymmärsin, että
Köyliö on hyvä paikka myös minun lapsieni kasvattaa
omat juurensa. Täällä voi luottaa naapuriapuun ja talkoonhenkeen. Kylien Köyliössä puhalletaan yhteen hiileen. Tällaisia arvoja haluan lapsilleni siirtää ja olla niitä
ylläpitämässä.
Toivon, että jatkamme edelleen yhteen hiileen puhaltamista köyliöläisten parhaaksi. Yhteistyö on se voima,
joka pitää Köyliön toimivana muutosten melskeissä.
Johanna Toivanen-Perko
puheenjohtaja, Köyliö-Seura ry.
PS. Takasivulta voit merkitä muistiin alkuvuoden
tapahtumia ja maksamalla jäsenmaksusi tuet arvokasta työtä kotiseutumme hyväksi.
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Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan
maksujenvälityken yleisten ehtojen mukaisesti ja vain
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas til mottagare endast i finland
enligt Allmänna vilkor för inrikes betalningsförmedling
och endast til det kontonummer betalaren angift.

Köyliön kirkon kellot kutsuvat ihmisiä
läheltä ja kaukaa Lasse Heikkilän

SUOMALAISEEN MESSUUN
sunnuntaina 16.2. 2014 kello 10.00
Messun toimittaa rovasti Simo Koivunen ja mukana on
bändi ja lauluryhmä
Palveluvuorossa Köyliö-seura
Messun jälkeen on Järvisalissa tarjolla lohikeittoa ja
kahvia yhteishintaan 10 euroa.
Ilmoittautuminen 10.2. mennessä 050 5417945
tai santalat@pp.inet.fi

ALUETAPAAMISET
KEVÄÄLLÄ 2014

KEVÄTKOKOUS 16.3. KLO 14
kunnanviraston valtuustosalissa, Köyliöntie 9.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.

NUORTEN MUUSIKOIDEN
KONSERTTI 16.3. KLO 15
Seurakuntatalossa, Köyliöntie 4.
Tule kuuntelemaan paikkakunnan nuoria musiikin
taitajia. Tarjolla monipuolisesti klassista ja kevyempää.
Liput 10,Konsertin tuotto käytetään nuorten muusikoiden
stipendeihin.

• Turku ke 12.2. kello 17.00 Elvina Cafe´,
Yliopistonkatu 15
• Köyliö ja Köyliön lähipitäjät su 16.2. kello 14.00
kunnanviraston valtuustosali, Köyliöntie 9

www.koylio-seura.fi

• Rauma ke 26.2. kello 17.00 Rauman kaupunginkirjaston kokoustilat, Alfredinkatu 1
• Helsingin seutu to 27.3. kello 17.30 Sito Oy:n
tilat Tapiolan Tuuliniityssä, Tuulikuja 2, Espoo
• Pori ma 7.4. kello 17.00 Suomalainen Klubi,
Eteläranta 10
Ilmoittaudu viikkoa ennen 050 5417945
tai santalat@pp.inet.fi
Katso tarkemmin www.koylio-seura.fi/ajankohtaista

MUISTA MYÖS MYNNISSÄ
OLEVAT TUOTTEEMME
Upeat Köyliön naisen koru ja muinaiskulkunen.
Hopeaseppä Keijo Kinnusen tekemä koru on myös
suosittu lahja.
Hopeisen muinaiskulkusen saat useassa
eri koossa ja sen voit
liittää ketjuun tai
korvakoruksi.

UUTUUS!
Köyliist 11
Lumienkeli
520 sivua

35,Köyliist 1-10
2 200 sivua
yhteensä

90,-

Myynti: Tuiskulan Kotikolo, Studio Jaakko Ojala ja Köyliön Osuuspankki.

