
KOHTI TULEVAA VUOTTA 
JA VALOISAMPIA AIKOJA

Marraskuu -21

sa Köyliö-seuran kuluvalle vuodelle 
suunnitelluista tapahtumista on joudut-
tu koronapandemian vuoksi perumaan 
tai siirtämään. Onneksi Köyliö-päivät 

kyettiin pitämään ja väkeäkin päivien tapahtumiin 
sekä pääjuhlaan kokoontui mukava määrä. Käymme 
kuitenkin toivorikkaana kohti tulevaa vuotta ja valoi-
sampia aikoja.

TERVETULOA 
KÖYLIÖ-SEURAN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN 
SYYSKOKOUKSEEN 
LALLIN KOULULLE 21.11. 
2021 KLO 14. 

Tilaisuus on avoin kaikille ja otamme ilolla 
ideoita vastaan tulevan vuoden toiminta-
suunnitelmaan. Kokouksessa esitellään 

joulukuun alkupuolella ilmestyvä Köyliist 17 
-kirja ”Muistojen poluilta arkistojen aarteisiin.” 
Tilaisuudessa esitellään myös Silmäniloa ohi-
kulkijoille-kilpailun kuvasatoa sekä palkitaan 
Kuninkaanmänty-kilvin sekä kunniakirjoin 
raadin valitsemat kauneimmat, idearikkaim-
mat ja hienoimmin valaistut pihapolut.

Jo perinteeksi muodostunut Ystäväkirkkopyhä pide-
tään 13.2. yhteistyössä Köyliön kappeliseurakunnan 
kanssa Köyliön kirkossa. Kirkkopyhään liittyvät yh-
teisvastuulounas ja luento. Sääntömääräinen kevät-
kokous järjestetään helmi-maaliskuussa ja syyskoko-
us loka-marraskuussa.  Molempiin kokouksiin liittyy 
ohjelmaosuus. Köyliö-päiviä vietetään kesäkuussa, 
päivien pääjuhlassa julkistetaan vuoden Lalli ja Kert-
tu, Vuoden Köyliön ystävä ja esitellään seuran valitse-
ma Vuoden kylätoimija. 

Toiveena on, että vihdoinkin voimme toteuttaa yh-
dessä Säkylä-seuran kanssa kesäretken Savonlinnan 
seudulle 14.7. Retkiohjelman kohokohtana on Car-
men-ooppera Olavinlinnassa. Suunnitelmaan sisälty-
vät sukututkimuskurssin jatko-osat, ”Sadonkorjuu-
juhla” ja Köyliist 18 -kirjan aineiston kokoaminen. 
Tavoitteena on myös digitoida ja tallennetaa seuran 
hallussa olevaa valokuva- ja nauhoitemateriaalia kat-
seltavaksi sekä kuunneltavaksi.

Köyliö-seura tekee yhteistyötä monien eri toimijoi-
den kanssa. Kotiseutuliitolta saadun apurahan turvin 
jatketaan Legendat Live-hanketta, jonka tarkoitukse-
na on lisätä nuorten tuntemusta kotiseudun mielen-
kiintoiseen historiaan. Suunnitellaan ja toteutetaan 
vuoden 2020 puolella aloitettua, lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvaa yhteistyötä Mestarit & Kisällit -hank-
keen tapahtumia yhteistyössä Säkylän nuorisoval-
tuuston ja koulujen kanssa. Seuramme toimii yhteis-
työkumppanina myös Säkylä-seuran hallinnoimassa 
hankkeessa Elämää Säkylässä – Valitse Sä Kyläsi. 

POIMINTOJA VUODEN 2022 
TOIMINTASUUNNITELMASTAO



Köyliö-seura pyrkii tukemaan myös Köyliön kappe-
liseurakunnan ja Säkylä-Köyliön seurakunnan pro-
jektia virtuaalisen opastuksen tekemiseksi Köyliön 
kirkosta ja hautausmaasta. Vireillä on myös Säkylän 
kunnan ja Säkylä-seuran kanssa alueen kulttuuritoi-
mijoiden yhteistyön kehittäminen. Köyliö-seura on 
mukana myös Kotiseutuarkistojen suunnittelu- ja 
kehittämistyössä. 

PARASTA ISÄNPÄIVÄKSI 
KÖYLIIST 17 – MUISTOJEN 
POLUILTA ARKISTOJEN 
AARTEISIIN
Köyliö-seuran uusin Köyliist 17 -kirja piti tulla 
myyntii isänpäiväksi, mutta toisin kävi. Yllätys, 
yllätys Suomessa on paperipula ja kirjojen toimi-
tukset myöhästyvät. Köyliist 17 -kirja ilmestyy 
viimeistään joulukuun alkupuolella, mutta hyvää 
kannattaa odottaa – isän voi yllättää kirjalahja-
kortilla.

Köyliist 17 -kirja johdattaa lukijansa muistojen 
poluilta arkistojen aarteisiin. Yli sata vuotta sit-
ten lähes joka kylässä kärysi tervahauta. Tervaa 
tarvittiin rekiin, rattaisiin, kalaverkkoihin, paat-
teihin, kengänanturoihin ja lapioihin. Tervaa käytet-
tiin myös lääkkeenä moniin vaivoihin.

Vielä muutama vuosikymmen sitten sokerijuuri-
kasta harvennettiin lyhytvartisella kuokalla ja oman 
porkkanapalstan tienesteillä saatettiin ostaa polku-
pyörä. Nuoruus oli huoletonta aikaa, vaikka elettiin 
ilman puhelinta, televisiota, jääkaappia, pyykinpesu-
konetta ja pölynimuria.

Mikko Heikkilä pohtii kirjoituksessaan oliko le-
gendaarinen Lalli lahtari vai lahja köyliöläisille. Hän 
myös arvioi, missä Lalloilan talo sijaitsi. Sekin sel-
viää, miten Köyliön Kirkkokarista on tullut yksi Py-
hän Henrikin tien merkittävimmistä kulttipaikoista. 
Sisällissodan aikaiset tapahtumat ja Köyliön suoje-
luskunnan ja lottien historiat tulevat nekin tutuiksi.

25 kirjoittajan ”kynästä” on syntynyt 40 mielenkiin-
toista tarinaa ja muistelusta kaikista Köyliön kylistä. 
Kaikkiaan 133 kuvaa tuovat tarinoihin lisää syvyyttä 
ja saavat pohtimaan – oliko ennen sittenkään parem-
min kuin nyt.

Lahjakorttien myyntipisteet ja kirjan hinta 30 €: 
Tuiskulan Kotikolo, Simo Nummi Ristola, Studio 
Jaakko Ojala, Asser Lehtoranta Yttilä, Kirsti Savioja 
Yttilä, Samuli Vahteristo Kankaanpää, Liisa Yski Vuo-
renmaa ja Marita Holkeri Turun seutu. 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA 
KÖYLIÖ-SEURAN KÖYLIÖN 
YSTÄVÄT-JAOSTON 
TILAISUUKSIIN
Köyliön lähialueiden ystävätapaaminen ja Elämäni 
runo -tapahtuma Emil Cedercreutzin museossa Har-
javallassa lauantaina 11.12.2021 klo 13.00. 

Ohjelmassa on omakustanteinen jouluinen kahvi-
hetki, seuran ajankohtaiset asiat, Köyliist 17 -kirjan 
esittely ja myynti. Tilaisuuden lopuksi tutustutaan 
museon näyttelyihin: ”Sofia Vätti, erään naisen elä-
mä”, säkyläläisen Raija Äärin esinekokoelma säky-
läläisen Sofia Vätin elämästä. ”Merikarhun kierros”, 
tarinoita Kokemäenjoen varrelta. ”Vuosisadan ko-
koelma”, museon taidevaraston kätköistä. 

Tilaisuus jatkuu klo 15.00 kaikille avoimena runo-
tapahtumana ”Elämäni runo”. Tuo mukanasi sinulle 
tärkeä ja merkityksellinen runo ja kerro sen tarina. 
Tilaisuudessa on runojen esittäjiä ja musiikkiesi-
tyksiä. Ilmoittautumiset Pirkko Peltolalle 4.12.2021 
mennessä, puhelin: 0400 437 803 tai sähköposti: pirk-
kokpeltola@gmail.com
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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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Porin seudun Köyliön ystävien ”Kaamoksen 
karkotus”-tapaaminen torstaina 18.11.2021 
klo 17 Porin taidemuseolla. 
Tutustumme Tomaso de Lucan video- ja ääniteokseen. 
Ruokailemme ja vietämme iltaa Ravintola Amadossa 
Keskuskartanossa. Ilmoittautumiset Tertulle puhelin: 
044 5344735 tai Kaisalle puhelin: 0400 429237 vii-
meistään 15.11. 2021.
Tampereen seudun ystävätapaaminen 
pidetään 22.11.2021 klo 13-15 Tampereella 
pääkirjasto Metson Tammi-luentosalissa. 
Köyliö-kuulumisia, Köyliist 17-kirjan esittely ja Kau-
ko Mäntylän esitelmä kirjastaan Ulla hyvä, parahin 
Urpo.
Turun seudulla lukupiiri kokoontuu Turun kristilli-
sessä opistossa torstaina 18.11.2021 klo 17. 
Jouluinen tapaaminen Turun kristillisessä opistossa 
tiistaina 14.12.2021 klo 17.30. Köyliö-kuulumisten 
ja seurustelun lomassa nautimme joulupuuroa, kah-
via ja joulutorttuja omakustanteisesti. Uusi Köyliist 
17 -kirja esitellään ja Mäntylän Kauko kertoo kirjas-
taan Ulla hyvä, parahin Urpo. Olette kaikki kauem-
paakin tervetulleita! Kristillisessä opistossa voi ma-
joittua edullisesti. Ilmoittautumiset Marita Holkerille 
5.12.2021 mennessä, marita.holkeri@gmail.com tai 
050 3426466. Kaikkiin mainittuihin tilaisuuksiin lä-
hetetään kutsut. Myös Köyliö-seuran kotisivuilla on 
tarkempia tietoja näistä tilaisuuksista.
Ensi vuonna alueilla tapahtuu! ”
Tunne juuresi”-tilaisuuksissa tarjotaan köyliiläistä 
ohjelmaa alueen perheille ja nuorille. Kannattaa seu-
rata uutisointia.
Köyliön ystävät voivat tilata ja noutaa Köyliist 17-kir-
jat seuraavilta henkilöiltä:
Helsingin seutu: Paula Auerkari puhelin 040 4117 
847 ja Hannu Hilli puhelin 0400 441 298
Köyliön lähialueet: Pirkko Peltola puhelin 0400 437 
803
Porin seutu: Terttu Kalmeenoja puhelin 044 534 4735
Rauman seutu: Erkki Hammar puhelin 0400 590 260
Tampereen seutu: Martti Erkkilä puhelin 0400 425 
236 ja Pirkko Partanen puhelin 045 8565 633  
Turun seutu: Helena Santala puhelin 050 5417 945 ja 
Marita Holkeri puhelin 050 3426 466

SILMÄNILOA 
OHIKULKIJOILLE 
Köyliö-seuran järjestämässä Silmäniloa ohikulkijoil-
le-kilpailussa, jossa etsittiin parhaiten pihatiensä tai 
porttinsa koristaneita. Kilpailuun lähetettiin kaik-
kiaan 39 kuvaa. Palkintoraadin mielestä eniten silmä-
niloa tuottava pihatien tulonäkymä oli Helena San-
talan pelakuilla kaunistettu mamman maitohuone 
Kepolassa. 
Toiseksi tuli Päivi Saarisen pihatien reunaa Kankaan-
päässä reunustavat kiviset hahmot, jotka loivat ohi-
kulkijalle satumaista tunnelmaa. Kolmanneksi tuli 
Teemu Syrilän Yttilän paloaseman pihalla ohikulki-
joita turvallisesta juhannuksen vietosta muistuttava 
palomies. Idearikkaimman pihatien oli luonut Sirkka 
Vahteristo Kankaanpäästä. Sirkan kesäinen luomus ja 
kauniit kukkaiskiharat saavat hymyn huulille.
Syksyn tullen pihan valaisu on jopa turvallisuuskysy-
mys, mutta valoilla voi korostaa myös pihatien koh-



teita ja tuottaa silmäniloa ohikulkijoille. Raatia miel-
lyttivät eniten Päivi Saarisen valaisemat eläinhahmot, 
jotka katsoivat ohikulkijaa hyväntahtoisin ja uteliain 
ilmein.
Kilpailuun osallistuivat myös Isosäkylän ja Kepolan 
koulut, Jussilan Hoivakoti sekä Tuiskulan Torppa-
rimuseo, joiden lähettämiä kuvia ei laitettu parem-
muusjärjestykseen, sillä Köyliö-seura palkitsi kaikki 
nämä kohteet.
Palkintoraadissa valinnan suorittivat: Rauni Halonen 
Alasatakunnan Viherpeukaloista, Sirkku Reko kukka- 
ja puutarhakauppa Lillukasta, Anne Reunanen Valitse 
Sä Kyläsi-hankkeesta, Nina Sinisalo Kainosta, Marita 
Holkeri Köyliö-seuran ystävät jaostosta, Eija Karinie-
mi Biolanilta, Katja Kolhanen Köyliön-Säkylän Säh-
köstä, Susanna Salo-Kimppa Vuoden 2020 Kerttu, 
Liisa Yski Vuorenmaan kylästä sekä kauniista kotipi-
hastaan tunnettu Inkeri Marttila Tuiskulasta. Miehis-
tä silmää raadissa edustavat Köyliö-seuran kunniapu-
heenjohtaja Risto Routama, Vuoden 2020 Lalli Simo 
Nummi ja seuran tiedottaja Samuli Vahteristo.

Kunkin sarjan voittaja saa seuran syyskokoukses-
sa Kuninkaanmänty-kilven ja kunniakirjan. Kolme 
parasta palkitaan lisäksi kunniakirjoin ja tuotepal-
kinnoin. Muiden kilpailuun osallistuneiden kesken 
arvottiin paikallisten yritysten ja järjestöjen lahjoitta-
mia tuotepalkintoja sekä Köyliist-kirjoja. Lisäksi ky-
läyhdistykset palkitsevat oman kylänsä alueen eniten 
silmäniloa tuottavat pihat harkintansa mukaan.

Tuotepalkintoja ovat lahjoittaneet: Alasatakunnan 
Viherpeukalot, Kukka- ja puutarhakauppa Lillukka, 
Kaino, Laatikkokauppa Carmi, Biolan, Schlesierin 
puutarha, Köyliön-Säkylän Sähkö ja Köyliö-seura 
sekä Köyliön kyläyhdistykset. Palkinnoista pääsivät 
osallisiksi Helena Santala Kepola, Tauno Mattila Sä-
kylä, Anu Laaksonen Yttilä, Kirsti Savioja Yttilä, Sari 
Minkovitsch Yttilä, Leena Järnfors Yttilä, Teemu Sy-
rilä Yttilä, Kristiina Aaltonen Järvenpää, Kim Etzell 
Järvenpää, Mirja Nurminen Tuiskula, Päivi Saarinen 
Kankaanpää ja Sirkka Vahteristo Kankaanpää,

Hopeasolki/-riipus

Tiukukorut

65,- / 92,- / yhdistelmä 96,-

Isotiuku ja 
Pikkutiuku
Korvakoruina 
tai ketjussa
alk. 30,-

Hanki itselle 
tai lahjaksi

Ajatonta kauneutta
Hopeaseppä 
Keijo Kinnusen 
takomat upeat 
hopeakorut.

www.koylio-seura.fi

Upeat Köyliist-
kirjat 12-15

á 20,- 

Köyliist 17
Muistojen poluilta 
arkistojen aarteisiin 

UUTUUS

30,-

Myynti:

Ala-Satakunnan OP, Köyliö 

Tuiskulan Kotikolo ja

Studio Jaakko Ojala

www.koylio-seura.fi

Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät


