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SYYSKOKOUS 25.10 KLO 15
LALLIN KOULULLA
KANKAANPÄÄSSÄ
-	 Sääntömääräiset	asiat	
-	 Kunniapuheenjohtajan	valinta

Toiminnalle uusia uria - 

symposiumin satoa 

puidaan seminaarissa

STRATEGIATYÖRYHMÄ
Hallitus	asetti	jo	viime	vuonna	seuran	tulevaisuuden	toi-
mia	ja	nykyisten	toimintamallien	ja	-tapojen	kehittämis-
tä	varten	strategiatyöryhmän.	Työryhmä	on	keskustellut	
mm.	 seuran	 merkityksestä	 seuran	 jäsenille	 ja	 ystäville	
sekä	valmistellut	symposiumin	ja	seminaarin	ohjelmaa.

SYMPOSIUM (Erikseen	kutsutut)
Köyliö-seuran	 visioita	 pohtiva	 symposium	 pidetään	
10.10.	Mukaan	on	kutsuttu	joukko	asiantuntijoita	ja	vie-
raita,	jotta	saadaan	tuoreita	ideoita	kirkastamaan	ajatuk-
sia.
Symposiumin	eri	työryhmissä	tarkastellaan	mm.	yhtei-
työtä	 koulujen	 kanssa,	 keskustellaan	 kuva-arkiston	 ke-
hittämisestä	 ja	 rahoituksesta,	 myyntituotteiden	 merki-
tyksestä	ja	seuran	käytännön	asioista.
Jaostojen	 toiminta	 on	 myös	 asialistalla,	 samoin	 kuin	
koko	seuran	merkitys	nyt	ja	tulevaisuudessa.

15-VUOTISSEMINAARI 25.1O. KLO 13
Kaikille	avoin	seminaari	pidetään	syyskokouksen	yhtey-
dessä	Lallin koululla klo 13 alkaen.	Symposiumin	miet-
teitä	ja	tuloksia	puretaan	seminaarissa.
Teija	Kirkkala	Pyhäjärvi-instituutista	pitää	esitelmän	ai-
heesta	”Köyliönjärven	tila	ja	hoito”	ja	toisena	esitelmöit-
sijänä	kuullaan	Markku		Monnosta	Kotiseutuliitosta.
Esitelmät alkavat klo 14.

Tämä vuosi on Köyliö-seuran juhlavuosi. 15-vuotisjuh-
laa vietetään eri tapahtumien merkeissä. Nyt alkusyk-

systä on kutsutuille yhteistyötahoille symposium, jossa 
mietitään mm. seuran merkitystä nyt ja tulevisuudessa ja 
miten seuran toimintaa voitaisiin kehittää. Seuran syys-
kokous on 25.10 ja sitä ennen on seminaari, jossa luen-
noitsijoina  ovat Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituuttista  ja 
Markku Monnonen Kotiseutuliitosta. 
 Tervetuloa kaikki mukaan seminaariin Lallin 
 koululle ja syyskokoukseen.

   Johanna Toivanen-Perko, 
  puheenjohtaja



KÖYLIIST
KIRJA-
SARJAT
Köyliist 12
Kansallismaiseman 
kainalossa

Köyliist 1-11
2 200 sivua 
yhteensä

115,-

MUISTA YSTÄVÄÄ 
JOULUNA
Upeat	Köyliön	naisen	koru	ja	muinais-
kulkunen.	Hopeaseppä	Keijo	Kinnusen	
tekemä	koru	on	suosittu	lahja.

Hopeisen muinais-
kulkusen saat useassa 

eri koossa ja sen voit 
liittää ketjuun tai 

korvakoruksi.

www.koylio-seura.fi

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

30,-

KÖYLIIST 13 -KUVATEOS
Paloja Köyliön historiasta – elämää, 
elinkeinoja ja luontoa upein kuvin

Syksyn	 uutuus	 Köyliist	 13	 esittelee	 köyliöläistä	 elä-
mänmenoa	ennen	ja	nyt.	Kuinka	koneet	tulivat	käyt-
töön	 maataloudessa	 ja	 millaisia	 tuotantolaitoksia	 tai	
yrityksiä	 syntyi	 pitäjään.	 Kerronta	 perustuu	 pitkälti	
kuviin	 –	 kirja	 on	 tehty	 ennen	 kaikkea	 katseltavaksi.
Toki	siteenä	on	yksityiskohtia	ja	tuntemuksia		valaise-
vaa		tekstiä.	Mainio	kirja	pukinkonttiin.

Kansallismaiseman kainalossa
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KÖYLIÖN YSTÄVÄT -JAOSTO
Tampereen	ja	Turun	jaostojen	toiminta	jatkuu	virkeä-
nä.	Uusia	tilaisuuksia	on	suunnitelmissa	mm.	Raumal-
le	ja	Poriin.	Tapahtumista	tiedotamme	seuran	sivuilla	
heti	kun	aikataulut	ovat	tiedossa.
Katso:	www.koylio-seura.fi	(Köyliön	ystävät,
aluekuulumiset)

KÖYLIÖN MUSEOT HANKKEEN ALLE
Museotyöryhmä	on	koonnut	ajatuksia	Köyliön	muse-
oiden	säilyttämiseksi	ja	kokoelmien	yhdistämiseksi.
Työtä	on	paljon	 ja	 valmisteilla	 on	hanke	 asioiden	 to-
teuttamiseksi.	Jos	kaikki	sujuu	odotetusti	työ	saadaan	
käyntiin	ensi	vuoden	aikana.
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Maanviljelys alkoi tehostua merkittä-

västi, kun tehdasvalmisteinen rautai-

nen kääntöaura yleistyi 1870-luvulta 

lähtien. Olihan se paljon tehokkaampi 

työväline niittymaita pelloksi muokat-

taessa kuin kyläsepän tekemä puinen 

rautakärkiaura.

Vuonna 1929 Köyliössä oli viisi trak-

toria. Siihen aikaan työhevosen sai 

3500 markalla, mutta traktori mak-

soi sentään peräti 37 000 markkaa. 

Hevonen alkoi väistyä traktorin tieltä 

1950-luvun kuluessa ja katosi pelto-

töistä kokonaan 1960-luvulla. 
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Erikoisviljelyn kotikenttää. Nykyään noin 80 tilalla viljellään tärkkelysperunaa. Erikoiskasvituotannon kuntataloudellista mer-kitystä Köyliön kunnalle korostaa myös se, että vuonna 2005 sokerijuurikasta viljeltiin 1 500 hehtaarin alalla. Viljanviljelyä ei voi enää pitää varteenotettavana vaihtoehtoisena tuotanto-suuntana, koska alueen maaperä on karkeaa hietamaata.Pe-runapellolla ei enää tarvita koko sukua pikkulapsista vanhoihin vaareihin. Pärekoppa on menneisyyttä.
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Ole mukana 

vaikuttamassa

Täytä oheinen kyselylomake, taita ja 

liimaa tai nido yhteen ja laita postiin. 

Lomakkeen voit täyttää myös nettisivuil-

lamme www.koylio-seura.fi. 

Laita postiin viimeistään 5.10. mennessä.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvo-

taan Köyliö-seuran tuotepalkinto: ho-

peakulkunen tai uusin Köyliist-kirja.


