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Köyliö-seura on palveluvuorossa laskiaissunnun-
taina 11.2. klo 10 järjestettävässä messussa Köyliön 
kirkossa. Messun toimittaa kappalainen Sakari Vuo-
la ja kanttorina toimii Sari Mäkinen.
Ovella tervetulotoivotuksin seuran  puheenjohtaja 
Asser Lehtoranta ja Ystävät-jaoston puheenjohtaja 
Helena Santala. Päivän lukukappaleet lukevat Tert-
tu Kalmeenoja ja Martti Erkkilä ja kolehdin kerää-
vät Marita Holkeri ja Kalevi Salmi. 

Messun jälkeen keittolounas Köyliön Seurakun-
tatalolla edulliseen 10 euron hintaan.   Lounaan 
tuotot menevät lyhentämättöminä yhteisvastuuke-
räykseen.  Ilm. osallistumisesta 7.2. mennessä Liisa 
Yskille puhelin 050 540 0404 tai liisa.yski@gmail.
com. 

Lounaan jälkeen n. kello 13.00 
Esittelyssä kolme Köyliön tekstiiliaarretta
- Museotaksvärkin hanketyöntekijä, FM Hanna Jaa-

kola esittelee tekstiilejä Tuiskulan Torpparimuse-
on mahtavasta vaatekokoelmasta.  

KIRKKOPYHÄ, LOUNAS JA 
ESITELMIÄ 11.2.

- Maiju Routama ja työryhmä kertovat  varhaiseen 
keskiaikaan ajoittuvan köyliöläisen naisen arki-
asun synnystä ja sen valmistamisen saloista.  Ti-
laisuudessa nähdään useita valmiita pukuja kan-
tajiensa esittelemänä.

- Kotitalousopettaja Kaarina Toivola kertoo vuodel-
ta 1704 olevaan köyliöläiseen Jaakobin uni- ryi-
jyyn kudottujen “raamatunlauseiden” sanoman.  
Ryijy on nähtävillä Seurakuntasalin seinällä. Mu-
kana on henkilöitä, jotka ovat valmistaneet ryijyn.  
He kertonevat valmistuskokemuksestaan.  

Tervetuloa köyliöläiset ja Köyliön ystävät joukolla 
mukaan laskiaissunnuntain tapahtumiin!

Suunnitellun ohjelman lisäksi  on mukava saada ta-
vata sukulaisia, ystäviä ja tuttavia vuosienkin takaa.

Iloisiin tapaamisiin
Köyliön kappeliseurakunta 
Köyliö-seura ry, hallitus ja muut toimijat 



ALUEILLA TAPAHTUU
Tampereen seudun köyliöläiset
 Tervetuloa Museokeskus Vapriikkiin perjantaina 
26.1.2018 (senioriperjantai, sisäänpääsy 2€). Klo 12 
tutkija Antti Liuttunen esittelee Kadonneet kaunot-
taret näyttelyn. Opastus alkaa ala-aulasta. Näyttelyssä 
esitellään kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohtei-
ta, jotka ovat jo hävinneet/ hävitetty Tampereelta. Lisä-
tietoja Pirkko Partanen 045-8565 633
Tampereen lukupiiri kokoontuu 29.1. kello 18.00  (tar-
kemmat tiedot seuran sivuilla) 

Porin seudun köyliöläiset
Mahdollisuus osallistua  Porin seudun kansalaisopiston 
Torstai-akatemian järjestämään tutustumiskäyntiin 
Porin teatteriin 1.2.2018 klo 14.00 . ”Kurkistus kulissi-
en taa - teatterikierros Porin teatterissa”. Vapaa sisään-
pääsy.  Ilmoittaudu Tertulle puhelin 044 05344735 tai 
terttukal@gmail.com 29.1. mennessä. 

Turun seudun köyliöläiset
14.3.  kello 17.00 Turun lukupiiri kokoontuu 
(tarkemmat tiedot seuran sivuilla)
23.5. kello  17.00 alkaen tutustutaan Koroistennie-
meen, jossa sijaitsi 1229-1300 Turun Piispanistuin ja 
kirkko. Oppaana toimii dosentti Kari Uotila. 

KULTTUURIMATKA 
BALTIAAN/PUOLAAN
Köyliö-seuran suunnitelmissa on järjestää kulttuuri-
matka huhtikuun loppupuolella Baltian/Puolan suun-
taan. Ohjelma aikatauluineen  ja matkakohteet tarken-
tuvat myöhemmin.

KÖYLIÖ-PÄIVÄT 16.–17.6.2018
Vuoden Köyliö-päivät järjestetään tuttuun tapaan yh-
teistyössä Seurakunnan ja Säkylän kunnan kanssa.

Hanki itselle 
tai lahjaksi

KÖYLIÖ-NEULEET 
Poncho 70,-, 
Huivi 35,-, 
Hartiahuivi 60,-, 
Tuubihuivi 35,-

SEURAN KEVÄTKOKOUS
SU 25.3. KLO 14 KÖYLIÖN
SEURAKUNTATALOSSA
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen yhteydessä luento  ”Satakunta vuotta 
sitten”, Satakunnan museon johtaja Juhani Ruo-
honen valottaa tapahtumia Satakunnassa vuosina 
1917-1918
Tervetuloa - kahvitarjoilu!

Lempimäisiä tarjoaa sen seitsemää sorttia 
leipää ja leivonnaisia, monta hyppysellistä 
ajankuvaa ja elämänmakua. Köyliöläisten pi-
tokokkien tarinoita ja resptejä.

144 sivua 35  euroa, 
jäsenalennus 3 euroa

Lisätietoa ja tarkennuksia tapahtumista
nettisivuiltamme.

www.koylio-seura.fi


