
TERVETULOA
HYVÄÄN SEURAAN!

www.koylio-seura.fi

Köyliö-seura valmistautuu seuraavaan toimintakau-
teen. Syyskokouksessa punnitaan tavoitteet, toi-

menpiteet ja strategiat tulevalle vuodelle. Tekemistä 
riittää monella saralla historian, julkaisun ja ystävyystoi-
minnan puitteissa.
Tule kuulemaan mitä uutta seuralla on nyt tarjottava-
naan ja osallistu toimintaan.

SYYSKOKOKUS 26.10 KLO 14
KÖYLIÖN MEIJERILLÄ 
KANKAANPÄÄSSÄ

MUSEORYHMÄ ALOITTAA
Kalevi Salmi kertoo syyskokouksessa mm. Museoryh-
män toiminnasta ja Köyliön museoiden hallussa olevien 
tavaroiden inventoinnista. Tarkoituksen on myös selvit-
tää museoiden säilyttämistä ja toimintojen jatkamista.

RIISTAKANTOJEN MUUTOKSIA
Mauri Krusberg tulee syyskokoukseen  kertomaan uu-
teen Köyliist 12 -kirjaankin tulevan artikkelinsa pohjalta 
peurakantojen vaihtelusta ja tuloskaslajeista köyliöläi-
sessä luonnossa.

KÖYLIÖN YSTÄVÄT -JAOSTO
Jaoston toiminta jatkuu aktiivisena. Lukupiirejä 
sekä tapaamisia järjestetään useilla paikkakunnilla 
ja retkiäkin toteutuu ja on suunnitteilla mm. 
teattereihin ja museoihin.
Ks. www.koylio-seura.fi (Köyliön ystävät,
aluekuulumiset)

Köyliön osuskaupan 
leimalla varustettu 
lautanen ja työstämistä 
odottavat sarvet Markku 
Toivosen kotimuseon 
kokoelmista.

SÄHKÖPOSTIT AJAN TASALLE
Tiedotamme yhä useammin sähköisesti.
Jos haluat, että tiedotteemme tavoittaa 
Sinut, ilmoita meille s-postiosoitteesi tai 
muuttuneet tiedot.

Kankaanpään kyläyhdistys kutsuu
VUODEN KYLÄTOIMIJAN 
JULKISTUSTILAISUUTEEN
Köyliön Meijerille Pyhän Henrikintie 8,
su 26.10. klo 18.
Mukana lauluyhtye Voces Arctopolii
Yllätysohjelmaa ja iltapala
Pääsymaksu 10 e + iltapala 6 e
Tiloihin mahtuu vain noin 130 henkeä. 
Varaa lippusi ennakkoon Päivi 050 492 5923



KÖYLIIST
KIRJA-
SARJAT
Köyliist 11
Lumienkeli 
520 sivua 

Köyliist 1-10
2 200 sivua 
yhteensä

90,-

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 12 –
UUSI LUKUELÄMYS
JOULUKSI

Tuleva Köyliist-kirja koostuu Köyliönjärven kan-
sallismaiseman ympärille rakentuvista tapahtu-
mista; järven virkistys- ja hyötykäytöstä, kalas-
tuksesta, metsästyksestä ja riistanhoidosta sekä 
uniikeista ja mielenkiintoisista paikannimistä joi-
hin on selitystä haettu niin tositapahtumista kuin 
taruista ja tarinoistakin.
Köyliöläisten tunnelmat  ja sattumukset kansal-
lismaiseman kainalossa täydentävät lukukoke-
muksen. Kirjassa on runsas kuvitus. Tarua ja totta köyliöläisistä paika-

nimistä sekä tapahtumista tutuilla 
tanhuilla

Kansallismaiseman kainalossa
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merkkinä sanotaan olleen haavan kanto Humalojan partaalla! 

Rajalinjoja ei koskaan hakattu ja nykyään raja onkin noin kilomet-

rin Humalojasta Kokemäelle päin.

Kun siirrymme pois metsästä asutulle alueelle, tulemme Kal-

meeseen. Tämän nykyisin melko taajasti asutun alueen pohjois-

päässä on Sarinmäki (Sadinmäki), erikoisen runsaiden kivikau-

tisten löydöksien sijaintipaikka. Tutkimuksissa on todettu, että 

mäessä on ollut kivikautinen ”paja”, kiviaseiden valmistuspaikka. 

1900-luvun alussa Sarinmäessä suoritettiin kaivauksia, mutta 

sittemmin on soranotolla pilattu mahdollisuudet lisäkaivausten 

suorittamiseen.

Kalme-nimitys johtuu todennäköisesti halme-sanasta, onhan 

kalmeeksi kutsuttu raiviota, niittyä, yleensä ihmisten käytössä 

olevaa viljeltyä maanpaikkaa. Kalmeen eteläisintä osaa kutsu-

taan Isoksi ja pohjoista päätä Pahaksi Kalmeeksi. Iso Kalme oli 

kartanon niittyä aina vuoteen 1852, jolloin Voidusten kartanoa 

perustettaessa kartanon alle jääneiden kolmen torpan sijalle tar-

jottiin niiden isännille korvaukseksi torpan paikat Kalmeesta. Siitä 

alkaen on asumuksia noussut, raiviot laajentuneet ja metsä väis-

tynyt ahkerain raatajain tieltä.

Oppaanamme tällä Kalmeen kierroksella oli Adam Lehtimäki, 

joka hyvin tarkoin on perillä kotokulmansa historiasta.

Paimenenmäestä Piikinmäkeen

Tuiskulan kylän tienoo on maamme vanhimpia asutuspaikko-

ja. Tästä ovat todisteina erittäin runsaat kylän alueelta tavatut 

kivikautiset löydökset. Matkaamme siis Tuiskulassa historiallista 

maaperää. Oppainamme toimivat osuuskassanjohtaja ”evp” Aar-

ne Marttila, opettaja Paavo Varpiala, ”evp” hänkin, sekä maanvil-

jelijä Esko Härkälä.  

Vanhastaan on Tuiskulan kylä totuttu jakamaan kahteen osaan, 

joiden raja on kulkenut nykyisen kansakoulun paikkeilla. Kylän 

pohjoisosaa aina Voitoisten rajaan asti on kutsuttu Pitkärannaksi 

ja eteläinen puoli taas on tunnettu Isonakylänä. 

Jokseenkin keskellä Pitkärantaa sijaitsee Paimenenmäki, jonka 

syrjässä lähellä toisiaan kuin ”kaupungissa” on koko joukko ta-

loja. Paimenenmäessä on asunut Pitkärannan alueen yhteinen 

paimen siihen aikaan kun karja vielä kulki suurilla yhteisillä met-

sälaitumilla. Viimeisenä tällaisena kyläpaimenena oli pikku-Kal-

len nimellä tunnettu erittäin pienikokoinen ja suuripäinen mies. 

Joka kesäaamu hän johdatteli pitkärantalaisten mansikit syö
ttö-

paikoille ja pian sai joku mäen asukkaista todeta: ”Jo kuuluu Kal-

len ääni Kohonpäällä!” Kohonpää on mäki Euran rajan pinnassa. 

Lähdemme kulkemaan Pitkärannan peltoja pitkin kohti Tuiskulan 

kylän keskustaa. Tien oikealle puolelle jää mylly, joka vuosisatoja 

on käydä kolkutellut kosken partaalla. Myllyn ympäristöä kutsu-

taan Myllykyläksi. 

Jos poikkeamme metsäalueelle joen toiselle puolelle, löydäm-

me sieltä Madonpaidan tai Matoumpiaidan kallion ja niitun. 

Tämä merkillinen nimi johtuu ehkä siitä, että kalliosta Euran ra-

JULKINEN TIEDOTE


