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STRATEGIA HAHMOTTUU
Köyliö-seura on toiminut kohta 15 vuoden ajan. 
Toiminta on laajentunut merkittävästi käsittäen 
myös Köyliön ystävät -toiminnan. Tämän ja mui-
denkin tulevaisuuden haasteiden takia Köyliö-
seura on päättänyt tarkentaa ja etsiä uusia tapoja 
toimintaansa asettamalla erityisen strategiatyö-
ryhmän. Lisäksi seuran toimintaa ja tulevaisuutta 
käsitellään kevään ja syksyn aikana myös  yleisölle 
avoimissa tilaisuuksissa. Seuraa nettisivujamme ja 
osallistu.

MUSEOTYÖRYHMÄ
Museotyöryhmä perustettiin viime keväänä kart-
toittamaan Köyliön museot, kotimuseot ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet sekä pohti-
maan niiden tulevaisuutta. Työryhmän tuottama 
museolista löytyy Köyliön kunnan nettisivuilta.
Tavoitteena on säilyttää tieto ja museoiden toimin-
ta asianmukaisella tasolla myös mahdollisten kun-
taliitosten toteutuessa.

YHDISTYSTEN TILAT
Museotyöryhmässä on tullut myös esille eri yhdis-
tysten käytössä olevat ja niiden tarvitsemat tilat. 
Löytyykö esim. kunnanvirastolta tulevaisuudessa 
tiloja tällaiseen käyttöön ja mitä muita tiloja yh-
distykset voisivat hyödyntää toiminnassaan. Elävi-
en kylien ja vilkkaan yhdistystoiminnan kannalta 
tilojen löytyminen ja säilyttäminen on nykyisen-
kin kunnan alueella tärkeää.

KEVÄTKOKOUS 
22.3. KLO 15 
Kepolan koulussa, Karjalantie 1. 
-  Käsitellään sääntömääräiset asiat.
-  Risto Routama ja Hannu Orpo kertovat seuran  
 toiminnasta 15 vuoden ajalta.
-  Kakkubuffet

MUSEOPÄIVÄ 16.5.
Valtakunnallinen Museoviikko alkaa 16.5. ja sa-
malla päivämäärällä on Museoiden Yö. Useat Köy-
liön museokohteet pitävät silloin ovensa avoinna. 
Tervetuloa Köyliöön museokierrokselle. 
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Myynti: Tuiskulan Kotikolo, 
Studio Jaakko Ojala ja Köyliön Osuuspankki.

Tilaukset puhelimella tai s-postilla 
Reetta.Hulmi@gmail.com  Puh. 040 745 1462

Hyvä jäsen! maksamalla oheisen jäsenmaksun 

tuet toimintaamme.

Uusi jäsen! Voit liittyä jäseneksi ilmoittamalla yhteys-

tietosi ja maksamalla jäsenmaksun.

Köyliist 12
Kansallis-
maiseman 
kainalossa 

UUTUUS!

192 sivua 

32,-

Köyliön kirkon kellot kutsuvat

YSTÄVÄNPÄIVÄMESSUUN
sunnuntaina 15.2. 2015 kello 10.00

Messun toimittaa rovasti Simo Koivunen. Musiikista 
vastaavat kanttori Pekka Jokisalo, urut; Reetta Hulmi, 
laulu ja Pentti Laine, klarinetti. Palveluvuorossa on 
Köyliö-seura .

Messun jälkeen on ruokailu ja luentotilaisuuus Seura-
kuntatalolla, Köyliöntie 4. Tarjolla on keittoa ja kahvia 
yhteishintaan 12 €. Lounaan tuotto käytetään lyhentä-
mättömänä diakoniatyön hyväksi.
Ilmoittautuminen 10.2. mennessä 050 5417945 
tai santalat@pp.inet.fi

Ruokailun jälkeen rovasti Veijo Järvinen valottaa Köy-
liön kirkon ja seurakunnan historiaa ja rakennusark-
kitehti, rakennuttajakonsultti Aarno Oksanen kertoo 
keväällä remonttiin menevän Köyliön kirkon arkkiteh-
tuurista ja remontointisuunnitelmasta.

Sinä ja perheesi olette sydämellisesti tervetulleita talvi-
sen sunnuntain viettoon.

Räisälä-keskus ja -museo, Köyliöntie 2,  on avoinna 
sunnuntaina 15.2. klo 12–16. Pääsymaksu 5 €.

YSTÄVÄTAPAAMISET
Pyrimme järjestämään ystävätapaamisia kevään aika-
na. Seuraa nettisivuiltamme ja sähköpostiasi.

OSOITTEENMUUTOKSET
Ilmoita muutokset sähköposti- tai muussa osoittees-
sasi asserlehtoranta@gmail.com niin voimme pitää 
Sinut ajan tasalla tapahtumista.

Muista myös korut ja muut myytävät tuotteet.

Yllättävääkin tietoa 
Köyliöstä, hauskoja 
paikannimiä, tarinoita, 
upea kuvitus

koylionseurakunta.fi

JU
LK

IN
E

N
 T

IE
D

O
TE


