
ei Sinä seuran jäsen, Köyliön ystävä, kuntalainen tai yhteistyö-
kumppani. Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan seuran jär-
jestämään toimintaan ja tapahtumiin. Köyliö-päivät järjestetään 
2.-3.7.  Lauantaina Yttilän museokoulun pihassa on menoa ja 
meininkiä ”Kesä Heikin-markkinoilla”, jotka järjestetään yhteis-

työssä Yttilän kyläyhdistyksen kanssa. Sunnuntain pääjuhla pidetään Lallin-
talolla.

Tiedotteessa kerrotaan Köyliön ystävien ystävätapaamisista, joi-
hin Köyliö-seuran jäsenet ja Köyliön ystävät ovat tervetulleita mukaan. 
Köyliö-seuran mukana pääset mukavalle kesäretkelle laulaja, taiteilija Anne 
Mattilan Taidekahvilaan Karvialle tiistaina 19. heinäkuuta.

Köyliö-seura haluaa panostaa myös nuoriin. Mestarit & Kisällit -hankkeen 
muodossa toteutetaan koululaisten kanssa kotiseuturetkiä. Koulujen kanssa 
yhteistyössä järjestetään myös kotiseutuaiheinen kilpailu, missä nuoret ku-
vaamataidon tunnilla tekevät piirustuksen tai maalauksen mieleisestään ai-
heesta, missä voi olla mieleinen harrastus, paikkoja, joissa viihdyt, luonto-
kohteita, joista tykkäät, eläimiä ja kasveja, joita voit nähdä koulumatkallasi.

Köyliö-seuran stipendejä on jaossa koulujen päätöstilaisuuksissa.  Nuorille 
pidetään Vuorenmaan kylätalolla kesäkuun 6. päivä grilli-ilta loman alkami-
sen kunniaksi. Samalla opetetaan nuorille salaatin tekoa. Legendat Live -han-
ketta viedään eteenpäin yhteistyössä nuorten kanssa.  Pyrkimys on näin lisätä 
nuorten keskuudessa kotiseudun mielenkiintoisen historian tuntemusta. 

Luvassa on myös ensi vuonna uusi Köyliist 18 -kirja, johon kerätään par-
haillaan aineistoa. Kirjan aiheena on ”Legendaarinen Lallis”. Sinäkin voit olla 
mukana kirjan teossa kirjoittamalla omat Lallis-muistosi. 

Kotiseutuarkiston kehittämistyötä jatketaan yhteistyössä Säkylän kunnan 
ja Säkylä-seuran kanssa. Köyliö-seura uusii opaskilvet Köyliön nähtävyyksiin.

Köyliö-seura tukee Köyliön kappeliseurakunnan hanketta Köyliön kirkon ja 
hautausmaan virtuaalisen opastuksen laatimisessa. 

Köyliö-seuran jäsenmaksulla rahoitetaan monia toimintoja. Jäsenmaksun 
maksamalla tuet seuran toimintaa ja varmistat osallistumisesi Köyliö-seuran 
tapahtumiin. Tällä hetkellä jäsenmaksun maksaneita on yli 200. Tavoitteem-
me on 400 hengen jäsenmäärä.

Seuran kotisivuilta koylio-seura.fi löydät tarkemmat tiedot tapahtumista

Pirkko Peltola
puheenjohtaja

TERVETULOA MUKAAN 
KÖYLIÖ-SEURAN TAPAHTUMIIN 
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KÖYLIÖN YSTÄVÄT 
-JAOSTON TAPAAMISET 

Tampereen seutu 25.4.2022 klo 18 Tampereen yh-
teiskoulussa lukupiiri, jossa ovat mukana Sari Minko-
vitsch ja Leila Strömberg-Koli.  He kertovat Lallinta-
lon lähihistoriasta ja Köyliön torpista.

Turun seutu 26.4.2022 klo 11-15 Turun Tuomio-
kirkossa opastettu kierros.  Oppaana on Pyhän Hen-
rikin Pyhiinvaellusyhdistyksen puheenjohtaja Jouni 
Elomaa. Tuomiokirkosta lähdetään Pienelle pyhiin-
vaellukselle Aurajoen rannoille. Kierroksen jälkeen 
syödään lounasta Piispankadulla sijaitsevassa ravinto-
la Gräddassa.  Ilmoittautuminen 22.4. mennessä Ma-
rita Holkerille marita.holkeri@gmail.com tai puhelin 
050 3426466. 

Helsingin seutu 14.5. klo 09.45 opastettu kierros 
Hietaniemen hautausmaalla. Oppaana on Pekka Leh-
tiö. Ilmoittautuminen Paula Auerkarille auerkari@
kolumbus.fi tai puhelin 040 4117847.

Porin seutu 15.6. klo 12 rooliopastettu kierros ja 
ruokailu Vuojoen kartanossa. Ilmoittautuminen Tert-
tu Kalmeenojalle terttukal@gmail.com tai puhelin 
044 5344735.

Rauman seutu pyrkii järjestämään ystävätapaami-
sen Rauman pitsiviikon yhteydessä heinäkuussa. 

Köyliön lähialueet ystävätapaaminen Kauttuan 
Ruukinpuistossa 28.5. Omakustanteinen lounas Ruu-
kinkartanossa klo 12.00. Opastettu kierros mm. Alvar 
Aallon suunnittelemaan terassitaloon sekä Aino ja 
Alvar Aallon suunnittelemaan Jokisaunaan ja pesu-
larakennukseen.  Tutustuminen akvarellinäyttelyyn 
kahvila Ruukin Sydämessä, jossa on myös vaate- ja 
lahjatavaramyymälä. Tarkempi ohjelma julkaistaan 
myöhemmin seuran kotisivuilla. Ilmoittautumiset 
23.5. mennessä pirkkokpeltola@gmail.com tai puhe-
lin  0400 437803.

Ystävät-jaosto järjestäää ystävätapaamisen Köyliö- 
päivien pääjuhlan jälkeen 3. heinäkuuta.

Turun lukupiiri kokoontuu Säkylän Kepolan Villa 
Linturissa 4.7.2022 klo 15

Tarkemmat tiedot ystävätapaamisista löydät 
Köyliö-seuran kotisivuilta koylio-seura.fi kohdasta 
ajankohtaista.

Tervetuloa mukaan kaikki Köyliö-seuran jäsenet ja 
Köyliön ystävät läheltä ja kaukaa!

PYHÄN HENRIKIN PYHIIN-
VAELLUS TURUSTA KÖYLIÖN 
KIRKKOKARILLE

Köyliö-seuran jäsenillä on tilaisuus osallistua Kirk-
kokarille suuntautuvaan pyhiinvaellukseen. Ilmoit-
tautuminen päättyy 25. toukokuuta ja ilmoittautua 
voi vain nettisivujen kautta. Osallistua voi joko koko 
reitille tai vain jollekin osuudelle. Osuuksien tarkem-
man aikataulun näet myös nettisivuilta.
henrikinvaellus.fi/vuoden-2022-pyhiinvaelluksemme 

Vaellusosuudet:
Ma 13.6. päivämatka n. 18 km: 
 Turku-Rusko
Ti 14.6.    päivämatka n. 12 km: 
 Rusko-Nousiainen
Ke 15.6. päivämatka n. 19 km: 
 Nousiainen-Mynämäki
To 16.6. päivämatka n. 27 km: 
 Mynämäki-Pöytyän Yläne 
Pe 17.6.  päivämatka n. 7 km: 
 Pöytyän Yläne-Pöytyän Yläne
La 18.6. päivämatka n. 30 km: 
 Pöytyän Yläne-Säkylän Köyliö 
Su 19.6. päivämatka n. 10 km: 
 Säkylän Köyliö-Säkylän Köyliö Kirkkokari  

Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät



TAIDETTA JA MUSIIKKIA 
KÖYLIÖ-SEURAN 
KESÄRETKELLÄ 

Tervetuloa mukaan seuran kesäretkelle tiistaina 19. 
heinäkuuta laulaja ja taiteilija Anne Mattilan Taide-
kahvilaan Karvialle. Matkaamme Tuomisen bussilla, 
missä autoemäntinä ja oppaina toimivat Helena San-
tala ja Mirja Reunanen.

8.45 Säkylästä tulevat bussiin Säkylän linja-auto-
asemalta (kahvila Välipala) 

9.00 Lähdetään Salen pihalta Kepolasta Kauvatsan 
kautta kohti Karviaa. Matkalla pidetään kahvipaussi ja 
mahdollisesti katsotaan reitin varren nähtävyyksiä.

12.00 – 16.30 Saavutaan Taidekahvilaan, jossa Anne 
itse kertoo paikasta ja nautitaan noutopöydän  anti-
mista. Noin tunnin pituisen konsertin jälkeen nauti-
taan kakkukahvi ja tutustutaan näyttelyyn ja taidepol-
kuun.

Paluumatka tehdään Hämeenkyrön kautta. Matkal-
la poiketaan Frantsilan Kehäkukkaan, jossa on kahvi-
la ja tuotemyymälä. Köyliössä ollaan noin klo 19.30.

Retken hinta on 95 euroa sisältäen kuljetuksen, 
opastuksen, ruokailun noutopöydästä, kakkukahvit ja 
n. tunnin mittaisen konsertin.  Kahvittelu matkalla 
on omakustanteinen.

Sitovat ilmoittautumiset (myös mahdolliset ruoka-
valiot) Helena Santalalle, santalat@pp.inet.fi tai pu-
helin 050 5417945 ja maksu Köyliö-seuran tilille FI30 
5476 6840 0112 91 28.6.22 mennessä.

KÖYLIIST 18 – 
LEGENDAARINEN LALLIS  

Lallintalo eli tuttavallisemmin LALLIS on tullut 
tutuksi tuhansille ihmisille juhla- ja huvipaikka-
na. Köyliö-seura kokoaa parhaat muistot Lalliksel-
ta Köyliist 18 -kirjaan. Olitko paikalla laulujuhlissa 
tai häissä? Muistako, kun Rauli Badding Somerjoki, 
Juice, Baccara, Eput, Dingo, Miljoonasade tai joku 
muu suosikkiartistisi esiintyi? Olitko mukana per-
jantai-illan humppatansseissa? Pääsitkö tutustumas-
sa Lallintalon putkaan? Toimitko järjestysmiehenä? 
Kerro lyhyesti Lalliskokemuksistasi. Voit halutessasi 
toimia anonyymisti nimimerkillä. Kirjoitukset voit 
lähettää Mirkka Thesslerille tai Samuli Vahteristolle: 
mirkkamaarit@gmail.com, samuli.vahteristo@ pp1.
inet.fi



UUSIN KÖYLIIST-KIRJA 
Muistojen poluilta arkistojen aarteisiin sisältää 
monta herkullista tarinaa ja mukavia muistoja niin 
totta kuin legendaakin. 320 sivua, 25 kirjoittajaa, 40 
tarinaa. Hinta 30 €. Myynnissä Osuuspankissa, Koti-
kolossa ja Studio Jaakko Ojalassa.

LAHJAKSI KÖYLIIST-KORU
Upeat Köyliist-korut sopivat lahjaksi ylioppilaalle 

tai ammattiin valmistuvalle. Myynnissä Studio Jaak-
ko Ojalassa p. 050 320 3181
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K
öyliist 17 -kirja johdattaa lukijansa muistojen poluilta arkistojen aartei-

siin. Yli sata vuotta sitten lähes joka kylässä kärysi tervahauta. Tervaa 

tarvittiin rekiin, rattaisiin, kalaverkkoihin, paatteihin, kengänanturoi-

hin ja lapioihin. Tervaa käytettiin myös lääkkeenä moniin vaivoihin.   

Vielä muutama vuosikymmen sitten sokerijuurikasta harvennettiin lyhytvartisella 

kuokalla ja oman porkkanapalstan tienesteillä saatettiin ostaa polkupyörä. Nuo-

ruus oli huoletonta aikaa vaikka elettiin ilman puhelinta, televisiota, jääkaappia, 

pyykinpesukonetta ja pölynimuria. 

Mikko Heikkilä pohtii kirjoituksessaan oliko legendaarinen Lalli lahtari vai lahja 

köyliöläisille. Hän myös arvioi, missä Lalloilan talo sijaitsi. 

Sekin selviää, miten Köyliön Kirkkokarista on tullut yksi Pyhän Henrikin tien 

merkittävimmistä kulttipaikoista. Sisällissodan aikaiset tapahtumat ja Köyliön 

suojeluskunnan ja lottien historiat tulevat nekin tutuiksi. 

25 kirjoittajan ”kynästä” on syntynyt 40 mielenkiintoista tarinaa ja muistelusta 

kaikista Köyliön kylistä. Kaikkiaan 133 kuvaa tuovat tarinoihin lisää syvyyttä ja 

saavat pohtimaan – oliko ennen sittenkään paremmin kuin nyt.
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Julkaisija: Köyliö-seura ry.

M
uistojen poluilta arkistojen aarteisiin 

ISBN 978-952-69854-0-49 789526
985404

JÄSENMAKSUN MAKSAMALLA 
TUET KÖYLIÖ-SEURAN TOIMINTAA

Voit tukea myös seuran nuorisotoimintaa haluamallasi summal-
la lomakkeessa olevaa tilinumeroa käyttäen. Viite: nuorisotuki

KÖYLIÖ-SEURA Ry
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 Henkilöjäsenyys 15 €    Perhejäsenyys 25 €

 Yhteisöjäsenyys 25 €

2. jäsenen nimi

s-postisos.

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa kotimaan 
maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti ja vain 
maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteeella.
Betalningen förmedlas til mottagare endast i Finland 
enligt almänna vilkor för inrikes betalningsförmedling
och endast til det kontonummer batalaren angift.

30.4.2022

Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

koylio-seura.fi

FI30 5476 6840 0112 91


