
TOUKOKUU 2021

KOHTI KESÄÄ JA
VALOISAMPIA AIKOJA
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Köyliö-seura kutsuu jäseniään, Köyliön ystäviä 
ja asukkaita sekä yhteistyökumppaneita läm-
pimästi tervetulleeksi osallistumaan seuran 

järjestämään toimintaan ja tapahtumiin. Koronaepi-
demian tilanne tietenkin sanelee viime kädessä, miten 
tässä tiedotteessa ilmoitetut tilaisuudet voidaan pitää. 
Käymme kuitenkin toivorikkaana kohti kesää ja valoi-
sampia aikoja.
Toivomme mahdollisimman monen osallistuvan Köy-
liö-päiville 31.7.-1.8., Silmäniloa ohikulkijoille kan-
nustekilpailuun sekä tiedotteen kääntöpuolella  Köy-
liön ystävien ystävätapaamisiin. Köyliist 17-kirjaan 
ehdit vielä kirjoittamaan omia muistojasi. Köyliö-seu-
ra on mukana 20.8. Taiteiden yössä Säkylässä.
Köyliö-seuran stipendejä on jaossa koulujen päätösti-
laisuuksissa ja järjestämme 25.5. retken Lallin Koulun 
3.-4. luokan oppilaiden kanssa Eräelämyskeskus Kaar-
nikkaan. Mukana ovat myös Lalli ja Kerttu.

Pirkko Peltola
Köyliö-seuran puheenjohtaja 

Köyliö-seura kannustaa tulevan suven aikana 
asukkaita koristamaan tai kaunistamaan oman pi-
hatiensävartta tai porttia silmäniloksi ohikulkijoille 
järjestämällä 15.6. - 15.9. Silmäniloa ohikulkijoille-
kannustekisan. Köyliö-seuran valitsema arvosteluraati 
arpoo osallistuneiden kesken tuotepalkintoja ja palkit-
see Kuninkaanmäntykilvin sekä kunniakirjoin raadin 
valitsemat kauneimmat, taiteellisimmat ja upeimmin 
valaistut pihatiet. Komeimmalle linnunpelättimelle ja 
kauneimmalle maisemapellolle on luvassa myös pal-
kinto. Köyliö-seura haastaa kisaan myös kaikki lähi-
seudun koulut tuottamaan silmäniloa koulun pihatien 
varteen.

Kilpailuun ja arvontaan voi osallistua lähettämäl-
lä kuvan omasta silmäniloa ohikulkijalle tuottamasta 
luomuksesta, istutuksista, valaistuksesta, maisema-
pellosta tai linnunpelättimestä. Pihatien varteen tai 
portille tehdyt istutukset muuttavat muotoaan koko 
kasvukauden, taide elää ja linnunpelätinkin voi vaihtaa 

asuaan. Elokuun pimenevät illat tuovat mukaan valais-
tuksen, joten kilpailuun ja tuotepalkintojen arvontaan 
voi lähettää kuvan kesä-, heinä-, elo- ja syyskuussa. 

Kilpailuun voivat osallistua myös Köyliön ystävät 
kotinsa tai mökkitiensä varrelta otetuilla kuvilla. Köy-
liö-seura julkaisee kilpailuun lähetettyjä kuvia kotisi-
vullaan ja seuran facebook-sivuilla. Palkintoraadissa 
on kotiseutumme arvostettuja ja kauneudentajuisia 
vaikuttajia.  

Kuvat lähetetään osoitteeseen: 
samuli.vahteristo@pp1.inet.fi

Tuotepalkintoja ovat Köyliö-seuran lisäksi lahjoitta-
neet Alasatakunnan Viherpeukalot, Biolan, Härkälän 
puutarha, Kukka- ja puutarhakauppa Lillukka, Köyli-
ön-Säkylän Sähkö, Kaino, Laatikkokauppa Carmi, ja 
Schlesierin puutarha. Lisäksi kyläyhdistykset palkit-
sevat oman kylänsä alueelta silmäniloa tuottavimmat 
luomukset.

KANNUSTEKISA SILMÄNILOA OHIKULKIJOILLE



Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

www.koylio-seura.fi

KÖYLIIST 17 - MUISTELUKSIA 
JA KOTISEUTUARKISTON 
AARTEITA
Tervetuloa mukaan jakamaan omat muistosi Köyliist 
17 -kirjan sivuilla. Voit kirjoittaa mistä aiheesta tahan-
sa, joka kiehtoo mieltäsi tai sellaisesta tapahtumasta, 
joka on tallentunut mieleesi ikiajoiksi. Kirjoitustyylin 
voit vapaasti valita. Julkaisujaosto huolehtii tekstien 
oikoluvusta. Jos löydät aiheeseen liittyvän mukavan 
kuvan, laita sekin mukaan.
Lisäohjeita 050 5611455. Tekstit viimeistään 30.6 
mennessä os. samuli.vahteristo@pp1.inet.fi

KÖYLIÖN YSTÄVIEN 
TAPAAMISET
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan ystä-
vätapaamisiin ja tapahtumiin!
Terveisin Marita Holkeri, 
marita.holkeri@gmail.com, puh. 0503426466

Turun lukupiiri kokoontuu 19. 5. klo 17 Turun kristil-
lisessä opistossa.
Köyliön lähialueet Tapaaminen 23.5.klo 14 Ali-Ketolan 
tilalla, Ketolantie 176, Kokemäki. Köyliö-seuran kuu-
lumisia ja Ali-Ketolan tilan esittely. Omakustanteinen 
kahvitarjoilu. Sään salliessa kierros Orjapaaden kalli-
olla. Ilmoittautumiset 16.5. mennessä Pirkko Peltolal-
le 0400 437803 tai  pirkkokpeltola@gmail.com 
Porin seutu Tapaaminen kesäkahvila Cafe Pori Jazzis-
sa Kirjurinluodossa 8.6. klo 14. Ilmoittautumiset 6.6. 
mennessä Terttu Kalmeenojalle, puh 044 5344735 tai 
terttukal@gmail.com
Helsingin seutu Tervetuloa kulttuurikävelylle 11.6. 
klo 15 Helsingin pitäjän kirkonkylään ja tutustumaan 
Vantaa-seuran toimintaan. Ilmoittautuneille lähete-
tään tarkemmat tiedot sähköpostilla. Ilmoittaudu Pau-
la Auerkarille 7.6. mennessä 040 4117847 tai auerka-
ri@kolumbus.fi
Turun lukupiiri kokoontuu Köyliössä kesäkahvila Villa 
Linturissa 7.7 klo 15.
Köyliössä Köyliö-päivien sunnuntaina 1.8.2021 ilta-
päivällä juhlan jälkeen noin klo 15 ystävätapaaminen 
Kepolan koululla 
Turun seutu Retki Loimaalle elokuussa viikolla 33. Tu-
tustumme oppaan johdolla Maatalousmuseo Sarkaan 
ja Alpo Jaakolan patsaspuistoon.

Syksyn 2021 ystävätapaamisista tiedotetaan Köyliö-
seuran kotisivujen Ajankohtaista-osastossa. 

Hopeasolki/-riipus

Tiukukorut

65,- / 92,- / yhdistelmä 96,-

Iso kirves
nahkahihnalla

Korvakorut
pronssi 50,-
hopea 63,-

Kalvosinnapit

Hopeasormus
70,-

Isotiuku ja 
Pikkutiuku
Korvakoruina 
tai ketjussa
alk. 30,-

Myynti:

Ala-Satakunnan OP, Köyliö
ja Tuiskulan Kotikolo

pronssi 50,-
hopea 70,-

pronssi 70,-
hopea 85,-

Solmiopidin
pronssi 46,-
hopea 63,-

© Lions-Ladyt  &  Köyliö-seura ry.

Ilahduta köyliöläisellä 
korulla

   

TUE KÖYLIÖ-SEURAN 
NUORISORAHASTOA
Tue rahaston kautta köyliöläisiä nuoria 
lahjoittamalla haluamasi summan Köyliö-
Seura tilille 
FI 30 5476 6840 0112 91

MAKSAMALLA JÄSENMAKSUN 
TUET KOTISEUTUTYÖTÄ
Köyliö-seuran henkilöjäsenmaksu on 15 € ja perhejä-
senmaksu 20 €. Tilinro. FI 30 5476 6840 0112 91


