
Kello 14.00 palkitaan hankkeen parissa uurastaneet 
henkilöt ja yhteisöt. 
Vuosikokous alkaa klo 15.00 ja kokouksessa käsitellään 
Seuran sääntömääräiset asiat.  
Kalevi Salmin esitelmäkin koskee sitä ainutlaatuista 
Köyliön Valokuvat -arkistoa, jonka olemme 
KUVA -hankkeen aikana hienolla yhteistyöllä saaneet 
aikaan!

Kokouksessa Seura tarjoaa kakkukahvit. Kahvituksen 
järjestelyjen vuoksi toivomme ilmoittautumista 23.10. 
mennessä Kalevi Salmille: Suutarinkatu 19 A 2, 20300 
Turku tai 040-58 55 292 tai kalevi.salmi@fimnet.fi

YMPÄRISTÖ on vuoden 2013 teemana Köyliössä ja 
Köyliö-seurassa 

Suunnitelmissa on monenlaisia aktiviteetteja, joiden 
luonteesta johtuen ympäristöteema sopii hyvin kuvaamaan 
toimintaa: On mm. koko kunnan kattava vieraslajikasvien 
poisto -projekti ja Köyliön kaunein piha
-kilpailu. Lisäksi Kankaanpään Kyläyhdistys yhteistyöta-
hoineen suunnittelee Kuninkaanlähteen ruoppausta.

ONKO SINULLA KÖYLIÖN KAUNEIN PIHA?

Nyt kaikki kamerat käteen ja kiireesti kuvaamaan pihan 
syyskoreutta. Köyliö-seura etsii Köyliön kauneinta tai/ja 
erikoisinta pihaa. Voit ilmoittaa kilpailuun oman pihasi 
tai naapurisi suostumuksella hänen pihansa sähköpostilla 
jarkko.leppimaki@upm.com tai soittamalla
Jarkolle 0400-12 16 03 tai kirjeitse osoitteella Köyliön 
kunnanvirasto/ Köyliö-seuran huone, Köyliöntie 9, 
27710 Köyliö.
Mukaan valokuva tai niin monta kuvaa kuin haluat: 
paperikuvana kymppikuva on sopivin, sähköisen kuvan 
muoto on jpeg, 300 dpi. 
Kuvia voit ottaa aina 15.8.2013 asti, aiemminkin otetut 
kuvat kelpaavat.  
Voittajat julkistetaan ja palkitaan Köyliö-seuran syys-
kokouksessa 2013.
Tiedustelut Leena Järnfors, sähköposti leena_jarnfors@
luukku.com tai 0400-52 81 40.

LAUANTAINA KELLO 14.00 LALLIN KOULUSSA,
PYHÄN HENRIKIN TIE 121 



Köyliön Upeat Valokuvat Arkistoon -hanke eli KUVA -hanke päättyy 
31.10.2012. Sen aikana Köyliön Valokuvat -arkistoon on tallennettu huima 
määrä -7529- valokuvaa. Niitä voi jatkossakin  katsella osoitteessa www.
koylio-seura.fi/kuva
Monet kiitokset kuuluvat Köyliön kodeille. Samoin mahtava määrä vapaa-
ehtoisia hankkeen hyväksi työskennelleitä teki hienoa, näyttävää jälkeä.
Hankkeen nuorisovastaava Leena Järnfors, laatuvastaava Jaakko Ojala ja 
hankkeen johtaja Kalevi Salmi kiittävät kauniisti. Koko prosessi oli hieno 
osoitus siitä, mitä parhaimmillaan saadaan aikaan puhallettaessa yhteen 
hiileen. KUVA on Köyliö-seuran hanke, joten näissä kiitoksissa on mukana
koko Köyliö-seuran hallitus.

Hankkeen loppujuhlallisuudet järjestetään lauantaina 27.10. klo 14.00 
Lallin koulussa. Päivä jatkuu klo 15.00 samassa paikassa Köyliö-seuran 
syyskokouksen merkeissä. Sen yhteydessä Kalevi Salmi pitää esitelmän, 
jossa selviää kuinka KUVA -hanke onnistui? Ja mitä tapahtuu
aikaansaadulle Köyliön Valokuvat - arkistolle jatkossa? Koko päivän tee-
mana siis on KUVA –hanke. 
Meitä juhlijoita on varmasti Lallin koulun tapahtumassa paikalla aika-
moisen paljon. Juhlassa juodaan tietenkin juhlakahvit.
Muistathan ilmoittautua 23.10. mennessä Kalevi Salmille: Suutarinkatu 19 
A 2, 20300 Turku tai 040-58 55 292 tai kalevi.salmi@fimnet.fi


