
SYKSYN 
SATOA

Lallin koululle sunnuntaina 18.11.2018 klo 14.00. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat mm. 
henkilöstövalinnat ja seuran sekä sen jaostojen toi-
mintasuunnitelmat vuodelle 2019.  Kokouksen päät-
teeksi kahvitarjoilu klo 14.40-15.00. 

Välittömästi syyskokouksen jälkeen noin klo 15.00 al-
kaa akatemiatutkija Sanna Lipkinin esitelmä ”Kierrä-
tystä ja arvotekstiileitä: Köyliön hautalöytöjen tulkin-
taa”.

KIITOS MUSEOTAKSVÄRKIN 
TOTEUTTAJILLE
Museotaksvärkki-hanke päättyy vuoden 2018 loppuun 
mennessä. Hankkeelle asetetut tavoitteet saavutettiin. 
Mikko Eskola hankkeen johtajana luotsasi, hankeryh-
män tukemana, asioita jämäkästi ja tavoitteellisesti. 
Hanna Jaakola palkattuna asiantuntijana teki hank-
keessa vaikuttavan työmäärän, tehokkaasti ja itseään 
säästämättä. Köyliössä on vapaaehtoisten auttajien 
löytymiseen voitu aina luottaa, mutta heidän luku-
määränsä ja tahtonsa auttaa oli tässäkin hankkeessa 
iloinen yllätys. Kiitämme myös yhteistyötahojamme, 
jotka jälleen kerran halusivat omalla rahallisella pa-
noksellaan varmistaa hankkeemme maaliin pääsyn. 
Hankkeen aikana Jaakko Ojala työryhmineen valoku-
vasi kaikki Tuiskulan Torpparimuseon esineet, valta-
osan Yttilän Museokoulun esineistä ja jonkin verran 
myös Köyliön Seurakunnan ja Räisälä museon esinei-
tä. Köyliön Valokuvat Arkistoon niitä siirrettiin huima 
2 338 kappaletta. Arkisto löytyy osoitteesta www.ko-
ylio-seura.fi/Kuva, josta kiinnostavat esineet löytyvät 
hakusanojen avulla ja niitä voi vapaasti katsella kotoa 
käsin omalta tietokoneelta.     
Hanna Jaakola piti hankkeen tapahtumista blogia.  Ta-
pahtumat etenevät blogissa aikajärjestyksessä. Blogiin 
pääsee Köyliö-seuran etusivun alalaidasta, mutta myös 
suoraan osoitteesta: 
https://museotaksvarkki.wordpress.com/   

KÄSITYÖPERINNE TALTEEN 
Köyliö-seura kokoaa aineistoa paikallisesta käsityöpe-
rinteestä Köyliist 15 -kirjaan. Teoksessa nostetaan esiin 
niin edesmenneet kuin nykyisetkin käsityön taitajat ja 
heidän työnsä. Käsityötaidon lisäksi kirjassa raotetaan 
tekijöiden persoonaa tarinoiden kautta. 
Teos tallentaa arvokkaalla tavalla paikallista kulttuu-
riperintöä, sukujen historiaa ja vahvistaa köyliöläistä 
identiteettiä. Köyliist 15-kirjan kokoamiseen on lu-
pautunut suuri määrä niin naisia kuin miehiäkin ja 
teos valmistuu vuoden 2019 isänpäiväksi. 
Sinäkin voit olla mukana kertomalla, mitä olet valmis-
tanut ja mitä käsityön tekeminen on sinulle antanut. 
Kerro myös, mitä talonpoikaisesineitä on kodissasi, 
mitä olet entisöinyt tai onko suvussasi ollut taitavia 
käsityöntekijöitä. 
Odotamme yhteydenottoasi: Samuli Vahteristo p. 050 
561 1455, samuli.vahteristo@pp1.inet.fi

TERVETULOA 
SYYSKOKOUKSEEN JA 
LUENTOTILAISUUTEEN

Köyliön kirkon kunnostuksen yhteydessä lattian alta 
paljastui muutamia hautauksia, joissa hautavaatteet 
olivat säilyneet arkuissa suhteellisen hyväkuntoisi-
na. Tekstiiliarkeologisten tutkimusten perusteella 
1700-luvun lopulla kirkon lattian alle haudatut oli-
vat verhotut arvokkaisiin kankaisiin. Havaittavissa oli 
myös merkkejä kierrätyksestä ja materiaalien tarkasta 
hyödyntämisestä. Esitelmässä perehdytään Köyliössä 
käytössä olleisiin tekstiilitekniikkoihin sekä haudat-
tujen, niin lasten, naisten kuin miestenkin, asemaan 
omassa yhteisössään. 

Arkun päältä löytynyt 
kukka.

SYYSTIEDOTE MARRASKUU 2018



OLEMME MYÖS 
FACEBOOKISSA - 
KÄY TUTUSTUMASSA

KÖYLIÖN YSTÄVÄT
Ystäväkirkkopyhä on 24.2.2019 Köyliön kirkossa klo 
10.00.  Messun jälkeen nautitaan yhteisvastuulounas 
Köyliön seurakuntatalolla ja lounaan jälkeen on esitel-
mä ajankohtais- tai historia-aiheesta. 
Alueilla tapahtuu:
Helsingin seudun köyliöläiset vierailevat Kansallis-
museossa ja Yleisradiossa 22.11. Peruutuspaikkoja voit 
kysellä Paula Auerkarilta p. 040 411 7847 tai paula.
auerkari@vantaa.fi 
Turun seudun köyliöläiset kokoontuvat jouluiseen ys-
tävätapaamiseen tiistaina 11.12. klo 16.30 Turun kris-
tillisen opiston (Linnasmäen) takkahuonekabinettiin.  
Illan aikana ”uusintana” Satakunnan museon johtajan 
Juhani Ruohosen viime kevään kokoukseen koostama 
esitys ”Satakunta vuotta sitten”: mitä tapahtui ja mil-
laisin seurauksin Satakunnassa sisällissodan vuonna 
1918. Lisäksi nautimme joulupuuroa ja torttukah-
vit omakustanteisesti (9 €). Ilmoittautumiset 30.11. 
mennessä Marita Holkerille p. 050 342 6466, marita.
holkeri@gmail.com

SUKUTUTKIMUSKURSSI 2019
Köyliö-seura järjestää sukututkimuskurssin 16.-
17.11. 2019. Kurssilla opetetaan, miten ja mistä 
saadaan tarvittavat henkilöainestiedot luotettavasti, 
valokuvien käsittely ja sukukirjan tekeminen. Kurssi 
on tarkoitettu vasta-alkajille. Lisätiedot ja ennakkoil-
moittautumiset Kalevi Salmi p. 040 585 5292. 

Upeat Köyliist-kirjat 12 ja 13

YHTEISHINTAAN 50,- 
+ valinnainen Köyliist 1-11 

kaupan päälle

Kirjat ja korut: 
Köyliön Osuuspankki, 
Tuiskulan Kotikolo ja 
Studio Jaakko Ojala
Neuleet: Kaino Kauppa ja 
Tuiskulan Kotikolo

KÖYLIÖ-NEULEET 
Poncho 70,-, Huivi 35,-
Hartiahuivi 60,-, Tuubihuivi 35,-

www.koylio-seura.fi

Hanki itselle 
tai lahjaksi

TAMMIKUUN TAPAHTUMIA
Pyhän Henrikin surmavirsiesitykset Vuorenmaan kir-
kossa Heikin päivänä 19.1.2019. Esityksiä on kaksi klo 
16.00 ja kello 18.00.  Pääsylippuja on saatavissa Köy-
liön ja Säkylän Osuuspankeissa ja Säkylän kunnanvi-
rastossa 7.1.2019 alkaen.  Pitempimatkalaiset voivat 
varata lippunsa Pirjo Kotirannalta  040 5092758.  

Pyhän Henrikin messu pidetään Köyliön kirkossa 
20.1.2019 kello 18.00. Saarnan pitää lehtori Jouni Elo-
maa ja liturgina toimii kirkkoherra Aila Isotalo.

koylio-seura.fi


