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Nosta lippu salkoon
Köyliö-päivien 
juhlistamiseksi
suvisunnuntaina.

Tervetuloa
Köyliö-päiville

Katso ohjelma tarkemmin  
www.koylio-seura.fi

Lauantaina 31.7.
11–13 Kalaviljelylaitoksen alue on muut- 
 tunut, tervetuloa tonttiesittelyyn
11–14 Laatikkokauppa Carmissa avoimet  
 ovet, Köyliöntie 9 
11–14    Vaatekauppa Kainossa avoimet ovet,  
 Köyliöntie 2
11–14  Taideyhdistys Efran näyttely  Villa  
 Linturissa, Köyliöntie 7
 - Myynnissä myös juureksia, 
 paikallisia tuotteita, vohveleita ja  
 arpajaiset
12–16   Avoimet ovet Tuiskulan 
 Torpparimuseossa
12–16 Avoimet ovet Räisälä-museossa,  
 Köyliöntie 2
14–16 Mölkkyottelu Yttilän Museokoululla  
 Köyliön kylät ja ystävät 
14–16 Avoimet ovet Yttilän Museokoulussa
16–17 Riemukas lasten laulu- ja leikki-
 tuokio Tuiskulan Kesäteatterilla,  
 varhaisiän musiikinopettaja Elise  
 Mäntyranta, kahvia myynnissä

Köyliö-seura järjestää perinteiset Köyliö-päivät 
31.7.–1.8.2021 yhteistyössä Köyliön kyläyhdistysten 
ja Köyliön kappeliseurakunnan kanssa. 
(Muutokset ovat mahdollisia koronarajoitusten vuoksi.)

Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

Sunnuntaina 1.8.
10 Messu Köyliön kirkossa
11–12.30    Ruokailu Kepolan koulussa
13–14.30    Köyliö-päivän pääjuhla 
 Kepolan koulussa
 - musiikkiesityksiä, Lauri Pörsti
 - tarinankerrontaa, Riikka Palonen
 - juhlapuhe, Anna Kytövuori
 - Säkylän kunnan tervehdys
 - Lallin ja Kertun julkistus
 - Köyliön ystävän julkistus
14.30     Juhlapäivän kakkukahvit
15 – 16.30   Köyliön ystävien tapaaminen  
 ”Pajulan pojan” Kauko Mäntylän 
 johdattamana
Iloisiin tapaamisiin Köyliö-päivillä TARINOITA 

JUHANNUSYÖSTÄ JA 
JÄRVEN LEHMISTÄ
Riikka Palonen johdattaa ajatuksia kesäyön 
tunnelmiin. Riikan valmistamia koruja on myös 
myynnissä sunnuntaina pääjuhlan yhteydessä.

yli vuotta
kotiseudun parhaaksi

PIKNIK-PIHAKONSERTTI 
VILLA LINTURISSA 
LA 31.7. 19-20.30

- ei pääsymaksua
- konsertti ja yhteislaulua, Satakielet 
- Vuoden Kylätoimijan julkaiseminen 
- Arpajaiset, kahvila ja telttakahvila avoinna



Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

KÖYLIÖN YSTÄVIEN 
ALUETAPAAMISET
Ystävätapaaminen Köyliö-päivillä Kepolan 
koulussa 1.8.2021 pääjuhlan jälkeen klo 
15-16.30 ”Pajulan poika” Kauko Mäntylä 
kertoo kuvin ja sanoin vanhempiensa kirjeen-
vaihdosta sota-aikana ja elämästä Pajulan 
kylässä.
Rauman seudun ystävätapaaminen 
lauantaina 21.8.2021 klo 13-15 Raumalla 
Lönnströmin kotimuseossa. Ohjelmassa on 
opastettu kierros ja sen jälkeen yhdessäoloa 
kahvitarjoilun kera. Ilmoittautumiset Erkki 
Hammarille 14.8.2021 mennessä, erkki@
hammar.fi tai puhelin 0400 590260
Helsingin seudun ystävätapaaminen lauan-
taina 4.9.2021 Helsingissä. Retkikohteina 
ovat Hietaniemen hautausmaa ja Tammi-
niemi. Aikataulu: 11.00 -12.30 Opastettu 
kierros Hietaniemen hautausmaalla, 13.00 
- 14.00 Lounas Ravintola Perho ja 15.00 
-16.00 Tamminiemen museon opastettu 
kierros. Retki on kokonaisuudessaan 
omakustanteinen. Sitovat ilmoittautumiset 
Paula Auerkarille puhelin 040 4117 847 tai 
auerkari@kolumbus.fi 30.8.2021 mennessä.
Turun seudun lukupiiri kokoontuu tiistaina 
21.9.2021 klo 17  Turun kristillisessä opis-
tossa. Kirjana Eeva Joenpellon romaani  Vetää 
kaikista ovista.
Tampereen seudun lukupiiri kokoontuu 
maanantaina 27.9.2021 klo 18 Tampereen 
yhteiskoulussa. Vuorossa Hotakaisen kirja, 
Tarina.

Syksyn suunnitelmia: 
Turun seudun ystävätapaaminen Loimaalla 
Suomen maatalousmuseo Sarkassa ja/
tai Turun kristillisessä opistossa. Köyliön 
lähi-alueiden ystävätapaaminen aiheena 
”Rakas runo”, aika ja paikka vielä avoin, 
samoin kuin Porin seudun ystävien yhteinen 
illanvietto. 
Kaikista tilaisuuksista saatte myöhemmin 
tarkemmat tiedot kutsuissa ja Köyliö-seuran 
kotisivuilta.
Olette lämpimästi tervetulleita ystävä-
tapaamisiin!

OSALLISTU 
SILMÄNILOA
OHIKULKIJOILLE
-KILPAILUUN
Koristele oma piha- tai mökkitiesi varsi 
ohikulkijoiden silmäniloksi. Lähettämällä 
kuvan omasta luomuksesta, istutuksista, 
valaistuksesta, maisemapellosta tai lin-
nunpelättimestä osallistut tuotepalkintojen 
arvontaan. Pihatien varteen tai portille 
tehdyt istutukset muuttavat muotoaan koko 
kasvukauden, taide elää ja linnunpelätinkin 
voi vaihtaa asuaan. Elokuun pimenevät illat 
tuovat mukaan valaistuksen, joten kilpailuun 
ja tuotepalkintojen arvontaan voi lähettää 
kuvan heinä-, elo- ja syyskuussa. Kaikkien 
kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan 
tuotepalkintoja. Ilahduta ohikulkijoita jo 
Köyliö-päivillä.

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

TUE KULTTUURITYÖTÄ
Maksamalla Köyliö-seuran jäsenmak-
sun tuet köyliöläistä kulttuurityötä. 
Jäsenmaksu on 15 € ja 
perhejäsenmaksu 25 €. 
Tilinro FI30 5476 6840 0112 91

KÖYLIIST 17 -KIRJA
ILMESTYY MARRAS-
KUUSSA
Luvassa on monipuolista luettavaa arkistojen 
aarteista ja köyliöläisten muisteluksia. Vielä 
ehdit kirjoittaa omia muisteluksia, viimeinen 
aineistopäivä on 15.elokuuta. 
Aineisto lähetetään osoitteella samuli.
vahteristo@pp1.inet.fi

Köylilö-seura on mukana paikallista 
elämänmenoa virittävässä hankkeessa, joka 
toivottaa Sinut tervetulleeksi asioimaan, 
harrastamaan ja viihtymään Säkylässä ja 
säkyläläisten kanssa!

yli vuotta
kotiseudun parhaaksi
www.koylio-seura.fi


