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KIRJA JOKA
TAATUSTI
PUHUTTAA

Köyliist-kirjat – kotiseudun tieto- 
ja tarinapaketti 
Köyliö-seura on tallentanut kotiseudun historiaa ja 
tarinoita yhdeksän teosta käsittävään kirjasarjaan yli  
1 700 sivua. Kirjasarja on jokaisen köyliöläisen kodin 
kotiseudun tietopaketti, joka sopii vaikka merkkipäi-
välahjaksi. 

Kirjasarjoja myyvät
Köyliön Osuuspankki, Studio Jaakko Ojala ja Tikanpa-
jan kyläkauppa.

Köyliist 1-7  .......... 5   e/kpl 
Köyliist 8 .............. 25 e
Köyliist 9 .............. 25 e 
Köyliist 1-9  .......... 80 e

Köyliö-seuran uunituore, yhdeksäs kirja on varma 
valinta pukinkonttiin.  Köyliössä sijainneen Sota-
vankileiri 1:n vaikutukset lähihistoriaan ovat nyt 
auki kirjoitettuna, ehkä vähän viiltävänäkin totuu-
tena – aikalaisten kertomana.  Aikaisemmin vain jotkut 
ovat tietäneet, mitä piikkilanka-aitojen sisään kätkey-
tyi tai mitä upseerivangit köyliöläisissä taloissa töissä 
ollessaan puuhasivat. 
Kirjan kokoamistyön yhteydessä saimme huomata, 
että kansallisesti ja paikallisesti aran aiheen käsitte-
lyyn on ollut suuri tarve. Maanviljelysneuvos, reservin 
majuri Pentti Perttuli kiitti Köyliö-seuraa aiheen esiin 
nostamisesta syksyllä pidetyssä esitelmätilaisuudes-
sa, jossa kirjaamme asiantuntijaosuuden kirjoittanut 
filosofian lisensiaatti Juha Kujansuu avasi kuulijoille 
Sotavankileirin vaiheita aina perustamisesta lopetta-
miseen. Kujansuu taustoittaa myös Köyliist 9-kirjassa 
leirin asemaa sotavankiorganisaatiossa ja sen yleistä 
historiallista merkitystä.
Kirjaan on haastateltu kymmenittäin köyliöläisiä. Kos-
ka kirja tehtiin vasta nyt, pitää muistaa, että he kat-
soivat maailmaa silloin lapsen tai nuorukaisen silmin. 
Tästä hyvänä esimerkkinä lainaus tuiskulalaisen Aimo 
Laineen kertomuksesta: ”Aluksi  emme tietäneet mikä 
se ryssä on, onko se ihminen vai eläin. Kuulimme Erk-
kilän Arvon isältä, että niitä tulee tänne töihin, jako-
paikka oli kylällä kaupan luona. Makasimme Sourimon 
Onnin kanssa pajupuskan alla ojassa ja odotimme, 
että näkisimme mikä se sitten on. Minä en uskaltanut 
päätäni nostaa, mutta Onni oli rohkeampi ja kurkkasi 
ja sanoi: Aimo, saamari, se on ihan ninko ihmine.” 

Köyliist-kirjaa myyvät Köyliön Osuuspankin konttorien 
lisäksi Euran ja Säkylän Osuuspankkien pääkonttorit, 
Jokilaakso-lehden konttori Kokemäellä sekä Köyliössä 
myös Studio Jaakko Ojala ja Tikanpajan kyläkauppa.  

Kirjan voit hankkia jo 14.12. Köyliön Yrittäjien myy-
jäisissä Lallintalossa. 
Kirjan hinta on 25 euroa.

”Se on ihan ninko ihmine”
Sotavankileiri n:ro 1 
– Köyliö

uutuus!

Köyliist 9

Antoisia hetkiä hyvien kirjojen 
parissa toivottaa Köyliö-seura.
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Liity kotiseudun tukijoiden joukkoon

Köyliö-seura toimii monipuolisesti kotiseudun hyväk-
si. Joka vuosi julkaistu Köyliist-kirja on näkyvin ja py-
syvin osa toiminnasta. Köyliist 10-kirja on valmisteil-
la ja siihen kerätään aineistoa kahden siirtolaisuuteen 
liittyvän teeman pohjalta: karjalaisten sopeutumisesta 
Köyliöön ja 1890 – 1930-luvulla Amerikkaan muutta-
neiden köyliöläisten vaiheista.
Kesällä Köyliö-seura järjestää yhdessä Köyliön kun-
nan, Köyliön kylien ja seurakunnan kanssa perinteisen 
Köyliö-päivän, jotka tarjoavat pääjuhlan lisäksi erilaisia 
näyttelyitä ja tapahtumia. 
 

Toivomme ihmisten kaivelevan lipastonlaatikoistaan 
ja mummon saunakamarista kaikenlaista Köyliöön liit-
tyvää kuvamateriaalia! Isoäidin äiti Vuorenmaasta on 
historiallisesti ihan yhtä tärkeä kuin aika päiviä sitten 
kadonnut Tuiskulan kioski tai Nummiston isäntä he-
vosineen. Ihmisiä töissä tai vapaalla, muuttunutta mil-
jöötä, katoavaa tai kadonnutta rakennuskantaa, eri töi-
tä ja työntekijöitä...
Lisäksi kaipaamme ihmisiä, jotka ovat halukkaita osal-
listumaan kuvien ja tietojen hankkimiseen! Kylätoimi-
kunnat, koulut, yhteistöt ja yhdistykset mukaan ke-
räämään materiaalia, jota koko kansa voi sitten ihailla 
inernetistä, jos kuvan omistaja niin haluaa.

Yhteydenotot  Jaakko Ojala tai Leena Järnfors

Hyvät köyliöläiset ja köyliö-seuran tukijat liittymällä 
Köyliö-seuraan olette mukana tukemassa kotiseutu-
työtä. 
Henkilöjäsenmaksu  ..................... 11 euroa
Perhejäsenmaksu  ........................ 20 euroa 
Yhdistyksiltä ja yhteisöiltä  ........... 20 euroa
Jäsenmaksun voit maksaa sähköisesti tai hoitaa sen 
oheisella pankkisiirtolomakkeella tilille 547668-
411291. 
Liitä mukaan henkilö- ja yhteystietosi sähköpos-
tiosoitteineen, jotta voimme kertoa sinulle seuran 
hankkeista ja tapahtumista.

Köyliön Upeat Kuvat Arkistoon - eli KUVA-hanke
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