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Uunituore, 
kymmenes 
Köyliist-kirja

Tuplasti sivuja
yksissä kansissa

Köyliö-seura on 
jatkanut kun-
nianhimoista pe-

rinnettään julkaista kirja 
joka vuosi. Tänä vuonna 
tarjoamme tuplasti tietoa, 
tavallaan kaksi kirjaa yksis-
sä kansissa. LÄNTEEN  on 
440-sivuinen opus, jossa ker-
rotaan, miten viime vuosisadan 
alussa yli 330 köyliöläistä siirtyi 
suurin odotuksin ja paremman 
toimeentulon toivossa Pohjois-Amerikkaan. Toisena 
isona asiakokonaisuutena valotetaaan Karjalasta Köy-
liöön muuttaneiden siirtolaisten kokemuksia.  Kirjassa 
on noin 50 valokuvaa, jotka siirtävät lukijat siirtolais-
ten värikkäisiin vaiheisiin. 

Köyliö-seuran tuotanto käsittää nyt kymmenen kir-
jaa, noin 2 200 sivua kotiseutuhistoriaa. Harvat koti-

Köyliist-kirjat – kotiseudun
tieto- ja tarinapaketit 
Köyliist 1-7  ...........5   e/kpl 
Köyliist 8-9 ............25 e/kpl
Köyliist 10 .............35 e 440 sivua
Köyliist 1-10  .........120 e

Uutta Köyliist-kirjaa saatavilla 
Lallintalon myyjäisistä 13.12. ja 
kaikista Köyliön Osuuspankin 
konttoreista 14.12. alkaen.

seutuyhdistykset Suomessa 
pystyvät samaan. Köyliist 
-kirjat edustavat myös 
korkeaa laatua. Ne ovat 
saaneet kiitosta aina 
yliopistotahoja myö-

ten. Laadun takeena on 
tuttu tekijäjoukko, jota täyden-

tävät alan parhaat asiantuntijat.

Hyvät lukijat ja Köyliö-seuran ystävät, olemme otet-
tuja tuestanne. Te olette mahdollistaneet tämän kir-
jasarjan synnyn. Ostamalla uusimman Köyliist-kirjan 
pukin konttiin tai ystävälle lahjaksi tuet edelleen toi-
mintaamme. Ensi vuodeksi onkin sitten suunnitteilla 
kuvateos, joka kertoo Köyliöstä ennen ja nyt.

Hyviä lukukokemuksia laatukirjan ja elävän lähihisto-
rian parissa – matkalla siirtolaisten mukana Länteen. 
Mitä se sitten itse kullekin tarkoitti.

440 
sivua

Joulunajan odotettu lukupaketti

Länteen 
Siirtolaisuus Köyliöstä 
Amerikkaan ja Karjalasta 
Köyliöön

35,-



www.koylio-seura.fi

Ystävätoiminta jäsenkasvun moottorina 

Köyliön ystävät-jaosto on kuluvan vuoden aikana ta-
voittanut 200 ulkoköyliöläistä. Sen myötä seuraan 
on liittynyt yli 50 uutta jäsentä. Köyliö-seuran jäsen-
määrä on tällä hetkellä jo yli 200 jäsentä. Ystävätoi-
mintaa on käynnistetty jo Raumalla ja Turussa, syksyn 
aikana tiedotustilaisuuksia on pidetty Porissa ja Hel-
singissä. Suunnitteil-
la on tammikuinen 
tapaaminen Tampe-
reella ja lähipitäjien 
köyliöläiset treffaavat 
keväällä Köyliössä. 
Ystävätoiminta an-
taa mahdollisuuden 
kotipitäjästään pois 
muuttaneille ulko-
köyliöläisille tuoreut-
taa ystävä- ja suku-
laisuussuhteitaan ja 
olla mukana kotiseu-
tutyössä. Ystävätoiminta muotoutuu tulevaisuudessa 
jäsenten toiveiden mukaiseksi. Ystävätoiminnasta voit 
ottaa yhteyttä Helena Santalaan  050 5417945,
santalat@pp.inet.fi.

Tavataan Juhlavuoden merkeissä

Köyliö-seura täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Juhlavuo-
si aloitetaan Köyliö-seuran jäsenten ja Köyliön ystävi-
en kirkkopäivän merkeissä 14. helmikuuta. Toivomme 
kirkon silloin täyttyvän joulukirkon tapaan. Heinäkuus-
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sa pidetään Köyliö-päivät ja seuran 10-vuotisjuhla 
vietetään 1100-luvun tyyliin Lallintalossa lauantaina 
25. syyskuuta. Tavoitteena on myös julkaista kuvate-
os ”Köyliö ennen ja nyt”. 

Hyvää joulunaikaa ja tulevaa juhlavuotta kaikille.

Köyliö-seuran jäseniä ja 
ystäviä eduskunnassa 
Helsingin tapaamisen 
yhteydessä. 

Köyliö-seura toivoo, 
että ulkopaikkakun-
talaisten lisäksi myös 
köyliöläiset liittyisi-
vät Köyliö-seuraan 
entistä suuremmal-
la joukolla.  Seudun 

kuntien liittyessä yhteen kotiseututyöllä on entistä 
suurempi merkitys. 
Henkilöjäsenmaksuon 11 euroa, perhejäsenyys ja yh-
teisöjäsenyys 20 euroa. Jäsenmaksu maksetaan tilil-
le 547668-411291. Muis-
ta nimi ja yhteystiedot. 
Jäsenasioita hoitaa Asser 
Lehtoranta 050 5528356,
asser.lehtoranta@pp.inet.fi


