luontoretkiä koululuokkien kanssa jatketaan
mahdollisuuksien mukaan.
Hyvästä yhteistyöstä kiittäen jatkamme
yhteistyötä Köyliön kylien, Köyliön
kappeliseurakunnan, Säkylä-Köyliön seurakunnan,
Säkylän kunnan ja Säkylä-seuran kanssa.
Tervetuloa mukaan tapahtumiin ja toimimaan
yhdessä kotiseudun parhaaksi. Toivotan kaikille
seuran jäsenille, yhteistyökumppaneille,
köyliöläisille ja Köyliön Ystäville valoisaa ja
toiveikasta kevättä!
Pirkko Peltola
Puheenjohtaja

Hallituksen, työryhmien ja jaostojen
kokoonpanot (varajäsen)

Kotiseudun parhaaksi
Köyliö-seura – Sinua varten
Köyliö-seura sai Korona-pandemiasta huolimatta
toteutettua monia tapahtumia viime vuoden
aikana. Ystäväkirkkopyhä, Köyliö-päivät sekä
kevät- ja syyskokoukset onnistuttiin turvallisesti
pitämään. Myös luontoretki Kankaanpään
Kaarnikkaan Kepolan koulun kolmasluokkalaisten
kanssa toteutui mukavasti.
Nykyajan sähköisen viestinnän sekä osaavien ja
innokkaiden toimijoiden avulla pystymme
pitämään yllä monitahoista toimintaa. Tekeillä
olevan Köyliist 17- kirjan Kotiseutuarkiston
aarteita ja muisteluksia aineistoa on jo paljon
koottu, mutta toivomme saavamme seuran
jäseniltä vielä lisää henkilökohtaisia muistoja
kirjan tekstejä rikastuttamaan. Kotiseutuliitolta
saamamme apurahan turvin ryhdymme
työstämään digimuotoista, lapsille ja nuorille
suunnattua aineistoa, joka tutustuttaa sekä
kotiseudun historiaan että nykypäivään.
Jäsenistömme ja kaikkien kiinnostuneiden iloksi
on monenlaisia tapahtumia suunnitteilla. Niiden
toteutumiseen vaikuttaa kuitenkin
pandemiatilanne. Ystäväkirkkopyhän
järjestämisestä kevään kuluessa ei ole vielä tietoa,
mutta ehkä kesäkirkkona ulkona. Köyliö-päivät
pyritään pitämään kesällä. Köyliön Ystävien
tapaamisia järjestetään eri alueilla. Myös

Pirkko Peltola, puheenjohtaja
Satu Vähätalo-Virtanen, varapuheenjohtaja
Jouko Juhola, (Mirkka Thessler)
Anne Helin, (Jaakko Parkkila)
Anneli Laine, (Inkeri Marttila)
Satu Vähätalo-Virtanen (Simo Nummi)
Helena Santala, (Pentti Vuotila)
Axel Cedercreutz (Tuula Lähdesmäki)
Sari Minkovitsch (Teresa Kantola)
Lassi Kauko, perinnejaoston pj. (Anne Reunanen)
Liisa Yski (Pirjo Kotiranta)
Muut toimijat:
Pirjo Kotiranta, sihteeri
Asser Lehtoranta, jäsensihteeri
Helena Santala, kokoussihteeri
Kirsti Savioja, rahastonhoitaja
Marita Holkeri, ystävät-jaoston pj.
Anneli Laine, kotisivuvastaava
Anne Helin, somevastaava
Samuli Vahteristo, julkaisujaoston pj/tiedottaja
Pentti Vuotila, Valokuvat-arkiston pj.
Seija Ojala, myytävät tuotteet
Valokuvat-arkistotyöryhmä
Pentti Vuotila, johtaja, Kalevi Salmi, Sanna
Kinnunen, Anneli Laine, Martti Erkkilä ja Mirkka
Thessler
Nuorisotyöryhmä
Mirkka Thessler ja Anne Reunanen
Kotiseutuarkistoryhmä
Pirkko Peltola, Leena Järnfors, varalla Kalevi Salmi.
Lisäksi ryhmään kuuluu kaksi edustajaa Säkyläseurasta ja kaksi edustajaa Säkylän kunnasta
(nimet varmistunevat alkuvuodesta)

Elämää Säkylässä-hanke
Kokoonpano ja seuran edustus siinä tarkentuu
alkuvuodesta.
Valokuva- ja tallenneryhmä
Kokoonkutsuja Kalevi Salmi, Jäsenet: Anneli Laine,
Jaakko Ojala ja Helena Santala
Työvaliokunta
Pirkko Peltola, Satu Vähätalo-Virtanen, Anneli
Laine, Asser Lehtoranta ja kutsuttuna Marita
Holkeri
Perinnejaosto
Puheenjohtaja Lassi Kauko, Jäsenet: Jaakko Ojala,
Leena Järnfors, Sari Minkovitsch, Jaakko Parkkila,
Mikko Eskola, Jouko Juhola ja Hannu Hilli

Ympäristöjaosto
Puheenjohtaja (avoin), Jäsenet: Henna Ryömä,
Antti Härkälä, Anja Aaltonen, Olli Taimi ja Raimo
Savioja
Julkaisujaosto
Puheenjohtaja Samuli Vahteristo Jäsenet: Simo
Nummi, Jaakko Ojala, Anne Helin, Tarja Putko,
Sirkka Salo, Liisa Nykänen, Juha Sahlstein
Köyliön ystävät-jaosto
Puheenjohtaja Marita Holkeri. Jäsenet:
Helsingin seutu Paula Auerkari ja Hannu Hilli
Köyliön lähialueet Pirkko Peltola
Porin seutu Terttu Kalmeenoja ja Kaisa Hakala
Rauman seutu Erkki Hammar ja Raija Nikki
Tampereen seutu Pirkko Partanen ja Martti
Erkkilä
Turun seutu Marita Holkeri, Helena Santala ja
Leena Leinonen

Muistoja Köyliist 17-kirjaan

Olitko Sinä kuorimassa paperipuita tai
tukinajossa? Kerro minkälainen oli ensimmäinen
työpaikkasi, keitä muita siellä työskenteli,
minkälaisia työvälineitä käytit, paljonko sait
palkkaa, mitä ensimmäisillä palkkarahoillasi ostit.
Kuva: Köyliö-seuran valokuva-arkisto

Köyliö-seuran julkaisujaosto on koonnut aineistoa
Köyliist 17 -kirjaan kotiseutuarkiston aarteista.
Aineistoa on jo koottuna 150 sivua.
Kirjan sisältöä halutaan rikastaa seuran jäsenten
kirjoittamilla lyhyillä muisteluksilla, jotka kuvaavat
millaista elämä ja arjen askareet olivat Köyliössä
1950-1970-luvuilla.
Köyliist 17 -kirja julkaistaan syksyllä 2021.
Voit kirjoittaa mistä aiheesta tahansa, joka
kiehtoo mieltäsi tai sellaisesta tapahtumasta, joka
on tallentunut mieleesi ikiajoiksi.
- Ensimmäinen työpaikkani, ensi tanssiaskel,
ensisuudelma, sain matkaradion, meille hankittiin
traktori, keräilyharrastukseni, omenavarkaissa,
moponi, paperinukkeni, leluni, kivoin vaatteeni,
hauskin ja ikävin kokemukseni, koulukaverini,
rakas lemmikki, onnistunut käsityö, harrastuksen
parissa ja naapurimme – aiheita löytyy
loputtomiin.
Teksti pituus 1-3 arkkia tai 2 000 – 10 000
kirjoitusmerkkiä. Kirjoitustyylin voit vapaasti
valita. Äidinkielen koukeroista ja pilkkusäännöistä
ei pidä olla huolissaan. Julkaisujaosto huolehtii
tekstien oikoluvusta. Kirjasta ei toki tehdä mitään
kuvakirjaa, mutta jos Sinulla on aiheeseen liittyvä
valokuva tai jokin kuvattava esine niin aina
parempi.
Kirjoitusmalleja löydät Köyliö-seuran sivuilta.
Aineisto 31.3. 2021 mennessä, tiedustelut ja
mahdolliset kuvat os. samuli.vahteristo@pp1.inet.fi
tai 050 5611455.

Köyliön valokuvat - arkisto
Köyliön Valokuvat-arkisto on Köyliö-seuran
perustama, omistama ja hallinnoima ja samalla se
on myös osa Säkylän Kotiseutuarkistoa. Valokuvaarkistossa on 10 802 valokuvaa ja arkistoa
täydennetään vähitellen.
Kuva-arkistossa voi tehdä tavallaan museokäynnin,
sillä arkistossa on yhteensä 2 300 kuvaa
museoesineitä Tuiskulan Torpparimuseosta,
Räisälä-Museosta ja Yttilän Museokoulusta.
Vuonna 2020 arkistossa oli 1619 kävijää. Kuvaarkistoon pääset Köyliö-seuran kotisivuilla olevan
linkin kautta.
Arkistossa olevia kuvia voi painokelpoisessa
koossa ostaa digitaalisena tiedostona. Hinta on
jäseniltä 5 € kappale ja muilta 10 € kappale.
Valmiin kuvan voi tilata Jaakko Ojalalta. Silloin
hinta muodostuu kuvan valmistustyöstä ja
digitaalisesta tiedostosta. Arkiston etusivulle
vaihdetaan kuukausittain uusia kiinnostavia kuvia.
Toivomme katsojan kertovan kuvista, henkilöistä
tai tapahtumista meille jotain uutta.

Arkistokuvassa Hilkka Yski ja Jaakko Ojala ovat
airueina Köyliön laulujuhlilla vuonna 1960.

Ystävätapaamiset jatkuvat pandemian ehdoilla
Köyliö-seuran Köyliön ystävät-jaoston monipuolinen ystävätoiminta kutsuu kaikkia mukaan erilaisiin
tapaamisiin. Näin yhdessä toimien lujitamme siteitä entiseen omaan kotipitäjäämme.
Lähes kaikki viime vuoden ystävätapaamiset ovat siirtyneet tälle vuodelle. Suunnitelmissa on toteuttaa ne,
kunhan vapaudumme osallistumisrajoituksista.
Suunnitellut ystävätapaamiset:
- ystäväkirkkopyhä Köyliössä
- retki Kokemäelle Ali-Ketolan tilalle ja Orjapaadelle
- lukupiirit Tampereella ja Turussa
- runotapahtuma Köyliön lähialueilla
- Helsingin seudulla opastettu kierros Hietaniemen hautausmaalla ja tutustuminen Tamminiemeen
- Porin seudulla ystävätapaaminen Porissa ja kotiseuturetki Köyliöön
- Raumalla tutustuminen Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseoon
- Turun seudulla keväinen ystävätapaaminen
- Ystävätapaaminen Köyliö-päivien yhteydessä
Tarkkoja päivämääriä kokoontumisille ei nyt voi antaa. Jaostomme aluevastaavat pitävät yhteyttä alueensa
Köyliön ystäviin. Tiedotamme tulevista ystävätapaamisista Köyliö-seuran kotisivuilla ja sähköpostitse.
Toivokaamme parasta tälle toimintavuodelle 2021! Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Köyliön ystävät-jaoston puolesta pj. Marita Holkeri, marita.holkeri@gmail.com

Köyliö-seuran toimintaa 2021
Ystävätoiminnan lisäksi Köyliö-seura järjestää
Koronarajoitusten salliessa seuraavat tapahtumat
ja aktiviteetit.
- Köyliö-päivät
- sukututkimuskurssin jatko-osat
- valokuva-arkiston täydentäminen
- seuran kevätkokous 21.maaliskuuta

Köyliö-seuran jäsenmaksu on
tärkeä tulonlähde
Köyliö-seuran merkittävin tulonlähde on seuran
saamat jäsenmaksut. Säkylän kunta on tukenut
seuramme toimintaa myös kiitettävällä tavalla.
Julkaisutoiminta, Köyliist-kirjojen tuottaminen,
tiedottaminen, Köyliö-päivien järjestäminen ja
valokuva-arkiston ylläpito nielevät suurimman
osan seuran tuloista.

- aineistoa kokoaminen Köyliist 17-kirjaan
- Legends Live-hanke yhdessä nuorten kanssa.
- tuetaan Elämää Säkylässä - Valitse Sä Kyläsi hanketta
- kotiseutuarkiston järjestäminen
- sadonkorjuujuhla
- Köyliist 17-kirjan julkaiseminen

Köyliö seurassa oli 355 jäsentä vuonna 2020.
Köyliössä jäsenistä asuu 150, naapurikunnissa 50,
Turussa 34, Porissa 34, pääkaupunkiseudulla 32,
Raumalla 22, Tampereella 16 sekä muilla
paikkakunnilla Suomessa ja ulkomailla 17.
Toivomme köyliöläisten ja Köyliön ystävien
tulevan entistä suuremmalla joukolla mukaan
seuran toimintaan ja maksamaan Köyliö-seuran
jäsenmaksun.
Samalla se on vahva tuki paikallisen kulttuurin
vaalimiselle ja työlle kotiseudun parhaaksi.

Kaikkien 20.2.2021 jäsenmaksunsa maksaneiden kesken arvomme 5 kpl Köyliist 16-kirjaa.

Hankkeelle yhteistyökoodinaattoreina toimivat Viljami Honkiniemi ja Sanna Kinnunen ja heidän tukenaan
toimii hanketyöryhmä, johon kuuluvat edustajat molemmista em. kotiseutuyhdistyksistä. Hankkeen hakija on
Säkylä-seura ry ja hallinnointia hoitaa Terttu Pesonen-Säilä.

Elämää Säkylässä – Valitse Sä Kyläsi
Leader-rahoitteinen Elämää Säkylässä – Valitse Sä Kyläsi -hanke käynnistyi syyskuussa 2020. Hanke
toteutetaan verkostoyhteistyönä Säkylä- ja Köyliö-seurojen sekä Säkylän alueella toimivien kyläyhdistysten ja
useiden muiden, hankkeen tavoitteisiin sitoutuvien yhdistysten ja yritysten kanssa. Hanke päättyy 30.6.2022.
Hankkeen tavoitteena on lisätä Säkylän vetovoimaisuutta yhteisöllisyyttä vahvistamalla. Ajatus on kuuluttaa
julki tietoa Säkylän ja Köyliön seudusta erinomaisena asuinpaikkana, joka tarjoaa työtä, monipuoliset
harrastusmahdollisuudet, hyvät palvelut ja upean luontoympäristön. Hanke edistää myös alueen maaseutuja kulttuurimatkailua.
Uusille Säkylään asumaan asettuville tai asumista suunnitteleville tarjotaan kummitukea käytännön
kysymyksissä. Kummitoimintaa vetävät Sirja Niinimäki ja Veli-Pekka Suni. Kesäkaudella liikkuvana
mainostoimistona ja kummitreffipaikkana palvelee Elämää Säkylässä-kontti, jonka pääasiallinen sijoituspaikka
on Säkylän tori. Tarvittaessa kontti voidaan siirtää erilaisiin yleisötapahtumiin Säkylän kunnan alueella.
Kevään 2021 aikana lähestytään säkyläläisiä harraste ja vapaa-ajan toimijoita palveluopasta laadittaessa.
Painettuun oppaaseen kootaan yhteystietoja ja virtuaaliseen versioon kompakteja toiminnan esittelyjä.
Palveluoppaan merkeissä yhdistyksiä ja yrityksiä lähestyy Anne Reunanen. Hankkeen laajempi foorumi on
sosiaalinen media, jota voit seurata Facebookissa ja Instagramissa haulla valitsesäkyläsi. Tykkäämällä ja
käyttämällä Säkylään sijoittuvissa julkaisuissa #valitsesäkyläsi edistät seutumme hyvää nostetta! Viljami
Honkiniemi p. 0442541977 kokoaa hankkeen digiryhmän ja koordinoi kontakteja yhteisöjen ja yritysten
suuntaan. sosiaalisen median sisällönhankkijana ja yhteistyömahdollisuuksien esittelijänä.
Voit piipahtaa hankkeen toimistolla tutustumiskäynnille osoitteessa Rantatie 254. Tämä tila on paikallisten
yhdistysten kokoustilana tai käytettävissä etätyöpisteenä. Sanna Kinnunen on toimistolla tavattavissa
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12. Sannalta voi varata kokoontumistilaa tai kesäksi konttivuoroa
kesätorille, voi ilmoittautua tarinankirjoittajaksi tai kummiksi tai tiedustella kummia tai sopia
palveluoppaaseen tietojen antamisesta 044 547 2367 Yhteistyökoordinaattoreita lähestyminen onnistuu
myös laittamalla postia osoitteeseen valitsesakylasi@gmail.com.

