Lapsuus- ja nuoruusmuistoista Köyliist-kirja

Köyliö-seura on päättänyt tänä vuonna koota
köyliöläisten lapsuusmuistoja talteen ja julkaista
ne Köyliist-sarjan kirjana. Jokaisella Köyliössä lapsuutensa ja/tai nuoruutensa viettäneellä on mahdollisuus kirjoittaa kirjaan oma tarina.
Sulje silmäsi ja palaa mielessäsi lapsuuteen. Eteesi
avautuu ensin vähän mielikuvia kodista, sen tavaroista, tuoksuista, vanhemmista, veljistä, sisarista, kodin
lemmikeistä ja kodin arjen hyörinästä. Mielikuvitusmatkalla etenet helposti isovanhempiin, naapureihin,
lapsuuden leikki- ja koulukavereihin. Muistat ullakon
ampiaispesät ja jännät tavarat: kuparikaffepannun,
keltalehtisen ikivanhan virsikirjan, enon kahvilta
tuoksuvan Amerikan arkun tai äidin pitsihelmaisen
lapsuuden mekon. Tai nuoruuteesi: ensimmäinen
heila, tanssit, vaatteet, mopo?

Jokaisen lapsuus- ja nuoruusmuisto on arvokas

Ajatuksissasi kukaties riennät pihkaisissa polvihousuissa kotisi puutarhaan, missä ovat maailman parhaat
ja maistuvimmat mansikat. Annat niiden maun viipyä
vielä hetken suussasi ennen kuin polkaiset kuluneella
lapiolla kompostin kylkeen. Sieltä paljastuu kymmenittäin sopivan kokoisia kiemurtelevia onkilieroja. Näet jo silmissäsi siiman päässä sätkivän ahvenvonkaleen. Missä isä oikein viipyy? Muistaakohan
se, että on luvannut lähteä illalla peltotöiden jälkeen
Yttilän Ottan rantaan ongelle?”
Aiheita löytyy satoja, kunhan suljet silmäsi ja annat
ajatusten virrata. Mikset kutsuisi myös lapsuutesi
ystäviä kyläreissulle ja yhdessä raottaisitte lisää lapsuusmuistojen aarreaittaa. Ja entä nuoruusaika?

Jokaisen muistot ovat tärkeitä – ne avaavat muistojen polkuja yhteiseen lapsuuden kultaiseen kirjaan.
Kirjoitusten maksimipituus on neljä sivua eli 10 000
merkkiä, mutta sivukin riittää.
Voit kirjoittaa yhden tai useamman muistikuvan mistä tahansa lapsuuteesi tai nuoruuteesi liittyvästä
asiasta. Kirjoitusta voi elävöittää valokuvin ja piirroksin. Älä kanna huolta kielioppisäännöistä. Kirjaa
koostava toimikunta hioo tekstisi julkaisukuntoon.
Ehtona julkaisulle on, että kirjoittaja luovuttaa Köyliö-seuralle korvauksetta oikeuden käyttää ja
muokata tarvittaessa tekstiä ja muuta aineistoa seuraavassa Köyliist-kirjassa. Tekstistä tulee tietysti ilmetä, mitä kylän aluetta, taloa, pihapiiriä tai muuta
kohdetta kuvataan. Kuka Sinä olet ja missä nykyään
vaikutat.
Tarina/tarinat lapsuus- ja nuoruusmuistoista
• Nimi (entinen), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• keitä perheeseen kuului
• mitä äitisi ja isäsi tekivät
• mitä koulua kirjoittaja kävi
• minne elämä kuljetti
Aineisto lähetetään 30.4.2013 mennessä
os. Helena Santala (o.s. Hyötilä),
Eristäjänmutka 10 F, 20320 Turku
sähköposti: santalat@pp.inet.fi
puh. 050-541 7945

KÖYLIILÄISET
LÄHELLÄ JA KAUKANA
YSTÄVÄTAPAAMINEN KÖYLIÖSSÄ 10.2.2013 messun ja musiikin merkeissä.
MESSU KÖYLIÖN KIRKOSSA kello 10.00. Messun toimittaa seurakunnan oma
kirkkoherra Sakari Vuola ja kanttorina toimii Johannes Perko. Palveluvuorossa on
Köyliö-seura. Messussa kuullaan köyliöläisten nuorten musiikkia.
Messun jälkeen LOUNAS JÄRVISALISSA. Tarjolla on lähetysväen keittämää keittoa
tykötarpeineen sekä kahvi, yhteishintaan 10 €. Mahdollinen tuotto käytetään lähetystyön hyväksi. Ilmoittaudu Helena Santalalle 050 5417945 tai santalat@pp.inet.fi
MUSIIKKIMATINEA
Kepolan koululla kello 14.00
osoitteessa Karjalantie 1. Monipuolisesta ohjelmistosta vastaavat
köyliöläiset nuoret musiikin taitajat
yhteistyössä Huittisten musiikkiopiston kanssa. Ohjelman hinta
10 € (sis. kahvin) käytetään lyhentämättömänä esiintyjien stipendeihin. Tarkempi ohjelma on
valmistuttuaan nähtävissä Köyliöseuran sivuilla www.koylio-seura.fi/
ajankohtaista
Lämpimästi tervetuloa!
Viime vuosi on mennyt vauhdilla ja hyvää matkaa mennään tätäkin vuotta. Monitapahtumainen vuosi on tulossa jälleen. Köyliön kunnan ja seurakunnan kanssa
järjestämme Köyliö-päivän ja seurakunnan kanssa
ystäväkirkkopyhän. Kirjallista materiaalia on myös luvassa ja nyt kerätään lapsuus- ja nuoruusmuistoja Köyliist 11
-kirjaa varten. Köyliön kaunein piha-kisa on käynnissä,
mutta kilpailemaan mahtuu vielä.
Tiedotamme tulevista tapahtumista seuran kotisivuilla,
lehdistössä ja kotiin jaettavilla esitteillä.
Köyliö-seuran kautta jokaisella köyliöläisellä on mahdollisuus ylläpitää kotikunnan vireyttä ja vaalia perinteitä.
Jotta Köyliö-seuran tärkeä toiminta säilyisi,
uudet jäsenet ovat jatkuvasti tervetulleita yhdistyksemme
toimintaan. Jäseneksi voi liittyä kotisivuillamme osoitteessa
www.koylio-seura.fi kohdassa jäsenyys. Toimintaamme
voi seurailla myös Facebookista.
Lumisin terveisin
Heli Lehto-Lintunen

KENELLÄ ON KÖYLIÖN KAUNEIN PIHA?
Pihakilpailu jatkuu edelleen,
joten ota yhteyttä Leena Järnforsiin puh. 0400-528140 tai
leena_jarnfors@luukku.com
Älä ole turhan vaatimaton,
vaan kerro muillekin, mitä
hienoa Sinulla on pihallasi!

