
Tule mukaan katselemaan KUVA-arkiston kuvia.  Sieltä voit löytää itsesi, esi-isäsi, kotikulmasi.  
Sinulla voi olla myös tärkeitä tietoja täydentämään kuvista jo tallennettuja tietoja.
Vauhditamme käynneillämme myös vuonna 2013 julkaistavaksi aiotun kirjan Lapsuus- ja 
nuoruusmuistoja materiaalin keräämistä.  Myös sinä voit olla yksi kirjan kirjoittajista.  Mitä ja 
miten – sen kuulet tulemalla mukaan kuva- ja kirjailtaan.
Jos sinulla on ”piironginlaatikossa” jo nyt jotain valmista tai haluat kysyä jotain kirjoittamisen 
tiimoilta, lähesty Helena Santalaa osoitteessa Eristäjänmutka 10 F, 20320 Turku tai 
santalat@pp.inet.fi, puhelin 050 5417945

KUVA- ja kirjailtojen aikataulu on:

Turku pe 10.2. kello 17.30-20.00 Turun kaupunginkirjaston kokoustila, Linnankatu 2
Köyliö ja lähipitäjät su 12.2. messun ja Järvisalitrahteerin jälkeen alkaen kello 13.30- 
kunnanviraston valtuustosali, Köyliöntie 9
Rauma ti 28.2. kello 17.00-20.00 Rauman kaupunginkirjaston kokoustilat, Alfredinkatu 1
Pori  to 15.3. kello 18.00 Emil Cedercreutzin museo, Emil-sali, Museotie1,Harjavalta
Tampere ti 17.4. kello 18.00-21.00 Seurakuntien talo, Rooma-sali  Näsilinnankatu 26
Helsinki ti 24.4.alkaen kello 18.00  Sito Oy:n tilat, Tietäjäntie 14, 02130 Espoo  
(www.sito.fi/yhteystiedot, bussi nro 103 Kampista).  Paikoitustilaa pihalla.

Iltoja isännöivät Helena Santala ja Kalevi Salmi.  Myös muita Köyliö-seuran toimijoita tulee tilai-
suuksiin mukaan. 
Laita aika ja paikka kalenteriisi ja ilmoita tulostasi noin viikkoa ennen tilaisuutta Helenalle
050 541 7945,  santalat@pp.inet.fi tai Kalevi Salmille 040 585 5292, kalevi.salmi@fimnet.fi. 

KIRKKOPYHÄ KÖYLIÖSSÄ

KUVA- JA KIRJAILLAT

Tervetuloa läheltä ja kaukaa messuun Köyliön kirkkoon sunnuntaina 12.02.2012 klo 10.00. Palve-
luvuorossa on viimevuotiseen  tapaan Köyliö-seura. Saarnan pitää Köyliöstä kotoisin oleva ro-
vasti Erik Silvola. Kotikirkko täyttyköön ääriään myöten meistä Köyliön mullassa juurtuneista 
ja meidän perheistämme – Köyliössä asuvista ja sieltä maailmalle muuttaneista.  Messun jälkeen 
siirrytään Järvisaliin nauttimaan ruumiin ja mielen ravintoa: Tarjolla on keittolounas ja kahvi 
hintaan 10 €. Lounaan tuotto käytetään Köyliön seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Ruokailun 
yhteydessä tarjoutuu eriomainen tilaisuus tavata vanhoja ystäviä ja tuttuja sekä solmia uusia tut-
tavuuksia.
Ruokailuun ilmoittaudutaan Helena Santalalle lähettämällä viesti tai soittamalla numeroon 050 
5417945.  
Pyhäpäivä Köyliössä jatkuu kunnanviraston valtuustosalissa, Köyliöntie 9 kello 13.30 KUVAn ja 
kirja-asian merkeissä       
       KÖYLIÖN SEURAKUNTA

www.koylionseurakunta.fi



NAISVALTIKKA VAIHTUI KÖYLIÖ-SEURASSA

KÖYLIÖ-SEURAN KEVÄTKOKOUS JA SUURI SUSI-KESKUSTELU 
VALTUUSTOSALISSA KESKIVIIKKONA 28.3.2012 KELLO 18.00

Heli Lehto-Lintunen (kuvassa vasemmalla) VALTUUS-
TOSALISSAvalittiin Köyliö-seuran uudeksi puheen-
johtajaksi seuran syyskokouksessa lokakuussa 2011 ja 
nyt on ensimmäinen Helin johtama hallituksen kok-
ouskin pidetty. Mitkä ovat uuden puheenjohtajan tun-
nelmat? - Uuden oppimisessa on aina haasteensa ja en-
simmäinen vuoteni meneekin aiemman tiedon haltuun 
ottamisessa muun toiminnan ohella. Onneksi edellinen 
puheenjohtaja Anneli Laine ja muut Köyliö-seuralaiset 
ovat suurena tukena, kun otan ensiaskelia Köyliö-seuran 
uutena puheenjohtajana.
Heli on 38-vuotias ristolalainen ja hänellä on puolison 
lisäksi kaksi aktiivisesti VPK-toimintaa harrastavaa 
tytärtä. - Olen syntynyt Köyliössä ja asunut vain opiskel-
uaikoinani muualla, mutta minulle on aina ollut selvää, 
että tulen asumaan perheineni Köyliössä. Kotiseutu ja 
tutut ihmiset luovat mielestäni turvallisen ympäristön 
myös lapsille ja nuorille. Turvallisessa ympäristössä he 
saavat vahvat eväät rakentaessaan omaa elämäänsä kohti 
aikuisuutta ja sen asettamia haasteita, Heli kertoo. 
Heli uskoo saavansa myös entistä enemmän nuoria 
mukaan kotiseututyöhön: - Kotiseututyöllään nuoret 
takaavat oman kuntansa elävyyden ja näkyvyyden. Pitää 
vain löytää oikeat väylät kotiseututyön toteuttamiselle ja 
Köyliö-seura on oikein hyvä väylä tähän toimintaan.

Olet tai olet ollut seuramme jäsen tai Köyliön 
ystävä ja näin tukenut toimintaamme. Voit edel-
leen tukea työtämme kotiseudun hyväksi osallis-
tumalla toimintaamme, antamalla uusia ideoita 
ja maksamalla oheisen seuramme jäsenmaksun 
vuodelle 2012!

Kokoukseesa käsitellään sääntömääräiset asiat. Susi-aiheesta kertoo Satakunnanriistanhoidonneuvoja Reima Laaja. 
Hän keskittyy erityisesti Köyliön lauman esiintymiseen ja niihin liittyviin ongelmiin. Aiheena esim. susien elintavat, 
käyttäytyminen ja ihmisten pelkotilat.

Käy katsomassa Köyliö-seuran uusittuja  sivuja:
www.koylio-seura.fi. Köyliö-seuran löydät nyt myös 
Facebookista!

KÖYLIÖ-KUVIA VOI KATSELLA MYÖS OMINPÄIN: 
www.koylio-seura.fi/kuva/ 
Klikkaa itsesi täältä Köyliön Valokuvat - arkistoon. Kirjoita ensimmäiselle hakuriville vaikka 
kylä esim. Kepola ja toiselle rajaavana sanana vaikka oma sukunimesi. Etsit siis henkilöitä, 
jotka liittyvät jollain lailla Kepolaan ja joiden sukunimenä on kirjoittamasi. Anna koneen etsiä 
eli paina Etsi. Saat Kuvahaun tulokset - sivulle ”jonkin määrän” kuvia, joista tutustut tarkem-
min niihin, jotka kiinnostavat: Tämä tapahtuu painamalla Kuvan tarkemmat tiedot. Samalla 
”postimerkinkokoinen” kuva suurenee. Jos haluat kuvaa katsoa tarkemmin, saat sen vielä hiu-
kan suuremmaksi klikkaamalla kuvan päältä. Jos huomaat kuvan teksteissä korjattavaa, lähetä 
meille siitä tietoa Kuvahaun tulokset- sivun ylälaidassa olevalla sähköpostilla   


