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YLEISTÄ
Köyliö-seura ry on Säkylän kunnassa Köyliön pitäjän 
alueella toimiva, vuonna 2000 perustettu kotiseutuyh-
distys, jonka tarkoituksena on: 

- kotiseudun kehittäminen ja viihtyvyyden lisääminen
- menneisyyden vaaliminen
- tulevaisuuden turvaaminen
- kotiseututietouden lisääminen
- kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden   

voimistaminen

Vuosi 2020 oli yhdistyksen kahdeskymmenes toimin-
tavuosi.  Juhlavuoden toimintasuunnitelma sisälsi 

runsaasti laadukasta toimintaa ja tapahtumia.  Helmi-
kuulle suunniteltu kirkkopyhä (tarkemmin jäljempä-
nä) saatiin toteutetuksi mutta maaliskuun alkupuo-
lella Suomeenkin levinnyt koronapandemia varjosti ja 
vaikeutti loppuvuoden aikana tapahtumien ja toimin-
nan toteuttamista. Monet suunnitellut, yleisöä kerää-
vät tapahtumat Köyliössä ja ystäväalueilla jouduttiin 
siirtämään toteutettavaksi tuonnempana. Pandemia 
ei kuitenkaan estänyt seuraa toimimasta kulisseissa ja 
kesällä tasaantunut koronatilanne sekä lisääntynyt tie-
to koronan välttämiskeinoista mahdollisti mm. Köy-
liö-päivien ja 20-vuotisjuhlan toteuttamisen elokuun 
alussa.

Juhlapäivänä 9.8.2020 julkaistiin seuran historiikki 
Köyliist 16, 20 vuotta kotiseudun parhaaksi. Juhlapäi-
vänä esillä oli ensimmäistä kertaa juhlavuoden aikana 
suunniteltu ja toteutettu seuran pöytästandaari. 

Vuoden kohokohtia olivat myös Suomen Kotiseutu-
liitolta lapsi- ja nuorisotyöhön saama Kotiseudulle- 
apuraha ja Mestarit ja Kisällit-hankkeen myöntämä 
määräraha, jonka innoittamana Kepolan alakoulun 
3. luokan kanssa tehtiin luontoretki. Retki oli samal-
la suunnitelmallisen yhteistyön aloittaminen lasten ja 
nuorten kanssa. 

Köyliö-seura on Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

HALLITUS
varsinainen jäsen     varajäsen

Helena Santala pj.     
Jouko Juhola varapj.   Mirkka Thessler  
Axel Cedercreutz Tuula Lähdesmäki
Anne Helin             Jaakko Parkkila 
Anneli Laine           Inkeri Marttila 
Satu Vähätalo-Virtanen        Simo Nummi 
Sari Minkovitsch    Hannu Hilli
Pirkko Peltola Pentti Vuotila 
Lassi Kauko             Anne Reunanen  
Liisa Yski                 Johanna Toivanen-Perko

Muut toimijat:
Pirjo Kotiranta, sihteeri
Pirkko Peltola, kokoussihteeri    
Kirsti Savioja, rahastonhoitaja                   
Simo Nummi, tiedottaja    
Seija Ojala, myytävät tuotteet
Asser Lehtoranta, jäsensihteeri

JAOSTOT JA TYÖRYHMÄT
Jaostot:

Hallituksen apuna toiminnan suunnittelussa ja to-
teuttamisessa olivat perinnejaosto, ympäristöjaosto, 
julkaisujaosto ja Köyliön ystävät-jaosto. Jaostojen 
kokoonpanot löytyvät kunkin jaoston toimintakerto-
muksen yhteydestä. 

Toiminnassa olleet työryhmät:

Pukutyöryhmä: Anneli Laine, Tarja Putko, Helena 
Santala ja Simo Nummi

Jäsenohjelman päivittäminen: Anne Helin, Anneli Lai-
ne, Simo Nummi ja Asser Lehtoranta

Köyliön Valokuvat-arkisto: johtajana Kalevi Salmi 
(30.10. saakka), jäseninä Sanna Kinnunen, Pentti Vuo-
tila (arkiston johtaja 1.11.20 alkaen), Anneli Laine, 
Martti Erkkilä ja Mirkka Thessler

Työvaliokunta: Helena Santala, Jouko Juhola, Anneli 



Laine, Anne Helin ja Asser Lehtoranta sekä kutsuttuna 
Marita Holkeri

Juhlatyöryhmä: Asser Lehtoranta, Samuli Vahteristo,  
Pirjo Kotiranta, Marita Holkeri, Anneli Laine, Anne 
Reunanen, Jouko Juhola ja Helena Santala.

Varsinaisina toiminnantarkastajina olivat Hanna-
Leena Valo ja Jari Valonen, varatoiminnantarkastajina 
Pirkko Hakkarainen ja Ismo Laijoki.  

YHTEISTYÖ
Köyliö-seura ryhtyi keväällä yhteistyökumppaniksi Sä-
kylä-seuran hallinnoimaan Elämää Säkylässä – Valit-
se Sä Kyläsi- hankkeeseen.  Köyliö-seuran edustajana 
viisihenkisessä hanketyöryhmässä oli Helena Santala.

Köyliö- ja Säkylä-seurat tekivät suunnitelmia yh-
teistyöstä lasten ja nuorten kanssa yhdessä Kotiseu-
tuliiton Mestarit ja Kisällit-hankkeen ja Pitovoimaa 
Pyhäjärviseudulle- hankkeen edustajien kanssa.  Ko-
rona haittasi suunnitelmien toteuttamista, mutta yksi 
onnistunut retki saatiin toteutetuksi Köyliössä.

Seurojen yhteistyöneuvottelu pidettiin Yttilän mu-
seokoululla 2.10.2020.  Mukana oli 18 osallistujaa. 
Yttilän kyläyhdistys hoiti tarjoilun. Yttilässä asuva 
Köyliö-seuran hallituksen jäsen Sari Minkovitsch ker-
toi Museokoulun historiasta sanoin ja kuvin. Elämää 
Säkylässä-hanketta esittelivät yhteistyökoordinaattori 
Joonas Saarinen ja Säkylä-seuran puheenjohtaja Tert-
tu Pesonen-Säilä.

Seura teki myös yhteistyötä Köyliön pitäjän kylien 
kanssa, erityisesti Kankaanpään ja Tuiskulan kyläyh-
distysten kanssa Köyliö-päivien ja seuran 20-vuotis-
juhlien järjestelyissä. Vuoden kylätoimijan valinta siir-
tyi kesällä Leader Pyhäjärviseudulta Köyliö-seuralle. 
Kylätoimijan valinta tehtiin kyliltä saatujen esitysten 
perusteella.

Säkylän kotiseutuarkiston toimintaohjeen edellyt-
tämässä Kotiseutuarkiston yhteistyö- ja kotiseututyö-
ryhmässä seuramme edustajina olivat Leena Järnfors 
ja Pirkko Peltola, varajäsenenä Kalevi Salmi. Toiminta 
on koronan vuoksi ollut tauolla.

Yhteistyö Säkylän kunnan, Säkylä-Köyliön seura-
kunnan ja Köyliön kappeliseurakunnan, Köyliön ky-
läyhdistysten, Säkylä-seuran ja monien muiden yhdis-
tysten kanssa on ollut mutkatonta ja antoisaa. Yhteis-
työ ja sen merkitys seuran toiminnalle tuli erityisesti 
esille seuran 20-vuotisjuhlassa saatujen tervehdysten 
ja seuran myöntämien huomionosoitusten muodossa. 

Hallituksen jäseniä ja toimijoita 2020. 

Takana vas. Kirsti Savioja, Pirjo Kotiranta, Lassi Kauko, 
Sari Minkovitsch, Marita Holkeri, Anneli Laine, Liisa 
Yski, Hannu Hilli,  Asser Lehtoranta ja Simo Nummi. 
Edessä Satu Vähätalo-Virtanen, Helena Santala, Jouko 
Juhola, Pirkko Peltola, Axel Cedercreutz, Samuli 
Vahteristo, Anne Helin ja Seija Ojala.



JÄSENISTÖ
Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli vuoden lo-

pussa 355 henkilöä. Köyliössä asuvia jäsenistä oli 42,2 
% ja muualla 57,8 %.  Sähköpostilla tavoitettiin n. 275 
jäsentä/ jäsenperhettä.   

Henkilöjäsenmaksu oli 15 euroa ja perhe- ja yhtei-
söjäsenyys 25 euroa. 

Jäsenistöön oltiin yhteydessä tiedottein, sähköpos-
tein, kirjepostein ja seuran kotisivujen kautta, Face-
bookissa ja paikallislehdessä ollein kirjoituksin.

Köyliö-seuran jäsenjakauma alueittain 2020

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana 12 ja ne pi-
dettiin pääosin Yritystalolla Kepolassa. Koronan vuoksi 
turvauduttiin myös sähköpostikokouksiin ja kesäkuun 
kokous pidettiin ulkona Väinöläntie 8:n pihalla.  Ko-
kousaika oli pääsääntöisesti kuukauden ensimmäinen 
maanantai klo 18.00.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET 
Kevätkokouksen ajankohdaksi suunniteltiin 22.3.2020, 
mutta se jouduttiin siirtämään koronatilanteen vuok-
si.  Sekä kevätkokous että syyskokous järjestettiin 
Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa 15.11.2020 
kello 14.00 alkaen. Kokousten jälkeen kuultiin Suo-
men Kotiseutuliiton hallituksen jäsen, FM Kristiina 
Syrjäsuon esitelmä ”Kotiseututoiminnan merkitys hy-
vinvoinnille sekä näkökulmia saavutettavuudesta kult-
tuuritoiminnassa ja kotiseututyössä”

ESITELMÄTILAISUUDET 
(ks. tarkemmin ko. tapahtuman kohdalta) 

Ystäväkirkkopyhänä 23.2.2020 oli luennoitsijavieraa-
na kulttuuriperinnöntutkija, FT Minna-Liisa Salonsaa-
ri.  Hän luennoi aiheesta ”Laskiaisperinteitä mäenlas-
kusta pitkiin pellaviin”.  Ohjelman lomassa laulettiin 
tuttuja talvilauluja kansakouluajalta.  Laulattajina oli-
vat Erkkilän pariskunta Tampereelta.

Köyliö-seuran 20-vuotisjuhlassa 9.8.2020 juhlapu-
heen piti Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheen-
johtaja Sampo Suihko. 

 

TAPAHTUMAT JA TOIMINTA
Juhlavuoden valokuvakilpailu
Köyliö-seura ja Köyliön-Säkylän Sähkö järjestivät yh-
dessä juhlavuoden valokuvauskilpailun ”Perinnemai-
sema hyvinvoinnin, elinvoiman ja virkistyksen lähtee-
nä”. Joka kuukausi yksi kuva valittiin Köyliön-Säkylän 
Sähkön vuoden 2021 vuosikalenteriin. Kaksi parasta 
kuvaa kuukausittain palkittiin tuotepalkinnolla ja 
Köyliist-kirjalla. Kilpailun organisoi Samuli Vahteris-
to ja kilpailun tuomareina toimivat Jaakko Ojala, Heli 
Ylitalo ja Simo Nummi. Ylivoimaisesti kuvatuimmat 
kohteet olivat Pyhäjärvi, Köyliönjärvi ja Kirkkosaareen 
johtava koivukuja.

Köyliön naapurikunnat 50
14 %

Turun seutu 34
10 %

Porin seutu 34
10 %

Helsingin seutu 32
9 %

Rauman seutu 22
6 %

Tampereen seutu 16
4 %

Köyliö 150
42 %

Muut paikkakunnat  17
5 %

KÖYLIÖ-SEURAN JÄSENJAKAUTUMA ALUEITTAIN VUONNA 2020

Köyliön-Säkylän Sähkön asiakkuuspäällikkö Heli Ylitalo 
esittelee kuvakilpailun tuloksena syntynyttä kuvakalen-
teria



Kaikkiaan 15 eri kuvaajaa lähetti kuviaan. Kuu-
kausittain arvioitavia kuvia oli 6-9. Rauno Korhosen, 
Marketta Härkälän ja Tarmo Malisen nousivat lähes 
joka kuukausi parhaimmistoon. Yksittäisistä kuvista 
esiin nousivat Anne-Maarit Kalmeenojan kuva kirk-
kaassa rantavedessä kutevista särjistä, Jari Taivaisen 
kuva joutsenparista ja Riikka Tuomolan kuva lapsista 
mummolan lehmihaassa. Tuomariston mielestä on oi-
keutettua, että Rauno Korhonen, Marketta Härkälä ja 
Tarmo Malinen saavat sähköauton käyttöönsä pitkän 
viikonlopun ajaksi eli torstaista maanantaihin.

Ystäväkirkkopyhä
Järjestyksessä 12. ystäväkirkkopyhä toteutettiin Ys-
tävät-jaoston, kappeliseurakunnan ja diakoniaväen 
yhteistyönä 23.2.2020. Päivään osallistui arviolta 70 
henkilöä. Kirkkopyhästä tarkemmin Ystävät-jaoston 
toimintakertomuksessa.

Juhlavuoden näyttelyt Lallin Galleriassa 
Seuralle tarjoutui mahdollisuus järjestää kaksi eri 
näyttelyä heinä- elokuussa 2020.

Ensimmäinen näyttely avattiin 5.7.2020 ”Köyliö-
seura 20 vuotta kotiseudun parhaaksi – Kirkkokarin 
aarteet”.  Lalli-elokuva oli katsottavissa näyttelytilois-
sa. Näyttely oli avoinna jokaisena heinäkuun sunnun-
taina 12-15. 

Elokuun näyttelyyn valmistuivat talkoilla tehdyt, 
seuran 20 vuoden toiminnasta kertovat leikekirjat, jot-
ka olivat esillä näyttelyssä. Avajaisia vietettiin Köyliö-
päivien lauantaina 8.8. kello 12.00.  Tämä näyttely oli 
avoinna sunnuntaisin kello 12-15 elokuun loppuun 
saakka. Näyttelyn kokoamisesta ja esittepanosta vasta-
sivat Jouko Juhola, Tapani Santala ja Samuli Vahteris-
to.

Näyttelyt kiinnostivat ja kävijämäärä oli runsaat 
150 henkilöä.

Olli-Pekka Ihamäki ja Helena Santala tutkimassa leikekirjojen antia Lallin Galleriassa



Köyliö-päivät
Köyliö-seura järjesti perinteiset Köyliö-päivät 8.-
9.8.2020 yhteistyössä Kankaanpään ja Tuiskulan ky-
läyhdistysten kanssa.  Sää oli kesäisen lämmin kum-
panakin päivänä ja mahdollisti koronan vuoksi ulos 
suunniteltujen tapahtumien onnistuneen toteuttami-
sen. Päivillä noudatettiin tarkasti koronasuosituksia ja 
–määräyksiä.

Lauantaina 8.8. oli tarjolla monipuolista ohjelmaa pi-
täjän alueella, mm.: 

-  opastettu tutustuminen Paulan puistoon Tuiskulas-
sa. Oppaana oli Tuiskulan kyläyhdistyksen puheen-
johtaja Päivi Helminen.  Puistoon istutettiin helmi-
pihlaja. 

- opastettu kierros Köyliön hautausmaalla. Oppaana 
Mirja Reunanen. Esillä mm. hautausmaan puusto. 
Istutettiin helmipihlaja ja laskettiin kukat poisnuk-
kuneiden Lallien ja Kerttujen haudoille. 

- Mervi Utrian ja Mia Heikkilän valokuvataidenäyttely 
Villa Linturissa 

- näyttelyn avajaiset Lallin Galleriassa: Köyliö-seura 20 
vuotta kotiseudun parhaaksi - kuvia ja lehtileikkeitä 
20 vuoden ajalta. Lalli- elokuva oli katsottavissa.

- Räisälä-museo avoinna

- luontoretki Metsäjärven Hympykorennon polulle 
Kankaanpään Kaarnikassa.  Tehtäviä ja tarjottavaa.

- kylien välinen mölkkyottelu Yttilän museokoulun 
kentällä. Myös Köyliön ystävien joukkue kisassa mu-
kana. Kisan voitti Kepolan joukkue.

Yläkuvassa juhlaväkeä Köyliö-päivillä Lallin 
koulussa. Oikealla juhlan ansiokkaasti ja mie-
liinpainuvasti juontanut Olli-Pekka Ihamäki.

Suomen Koriseutuliiton hallituksen puheen-
johtaja Sampo Suihko piti juhlapuheen.



- iltatapahtumana oli Kankaanpään ky-
läyhdistyksen suunnittelema ja toteut-
tama Picnic-konsertti Kankaanpään 
meijerin miljöössä.  Esiintyjinä olivat 
Ähtärin sudet.  Runsaslukuinen yleisö 
koostui vauvasta vaariin. Nurmikolla 
nautti noin 150 henkilöä illan ohjel-
masta ja eväskorien antimista. Konser-
tin alussa Köyliö-seuran puheenjohtaja 
Helena Santala julkisti seuran valitse-
man kylätoimijan ja valinnan perustana 
olleet ansiot. Kylätoimija 2020 on Sirja 
Niinimäki Kepolasta.   

Sunnuntaina 9.8.

Juhlapäivänä nostettiin liput salkoon.

10.00 kokoonnuttiin Kesäkirkkoon Tuis-
kulan kesäteatterin miljööseen. Palvelun  
toimitti rovasti Veijo Järvinen.  

Tuiskulasta siirryttiin Lallin koululle 
Kankaanpäähän.

11.30 alkaen oli Kankaanpään kyläyhdis-
tyksen järjestämä ruokailu Lallin koulul-
la.  

Ylhäällä: Tervehdysvuorossa Köyliön kap-
peliseurakunnan edustajat Sakari Vuola, 
Heikki Saarinen ja Tuula Kytövuori

Keskellä: Leader Pyhäjärviseutua edustivat
Rauni Halonen ja Elina Haavisto

Alla:  Juhlakahvit toarjoiltiin komeiden 
kakkujen kera.



12.15 tervehdysten vastaanotto koulun liikuntasalissa, 
puheenjohtaja Helena Santala ja varapuheenjohtaja Jou-
ko Juhola. 

13.00 20-vuotisjuhla liikuntasalissa. Juhlan juonsi Olli-
Pekka Ihamäki  

-  musiikkia, Pentti Laine klarinetti,
 Sari Mäkinen piano  

- tervetulosanoina oli historiakatsaus ja seuran 20-vuo-
tishistoriikin julkistaminen,  seuran puheenjohtaja 
Helena Santala ja tiedottaja Samuli Vahteristo.

- Säkylän kunnan tervehdys, 

 kunnanjohtaja Teijo Mäenpää. 
- musiikkia, Pentti Laine ja Sari Mäkinen

- juhlapuhe,  Suomen Kotiseutuliiton hallituksen 
 puheenjohtaja Sampo Suihko. 

- musiikkia ja yhteislaulua, säestys Pentti Laine ja Sari 
Mäkinen

Väliajalla juotiin seuran tarjoamat Köyliö-seuran 
20-vuotisjuhlakahvit ja myynnissä oli uunituore seuran 
historiikki. 

- musiikkia, Pentti Laine ja Sari Mäkinen, Alina Hilja-
nen, laulu, Meeri Kimppa, sello

- muistamiset, huomionosoitukset, palkitsemiset, mm. 
Juhlavuoden Lallin ja Kertun julkistaminen, Vuoden 
Köyliön ystävän julkistaminen sekä Vuoden kylätoimi-
jan esittely

-  näiden lomassa kunnialausujamme, Kerttu 2019 
 Inkeri Marttila lausui Aale Tynnin runon ”Kaarisilta”

- Päätössanat, kunniapuheenjohtaja Risto Routama 

- Satakunnan laulu 

Juhlan jälkeen n. kello 15 oli ystävätapaaminen koulun 
tiloissa.

SAADUT TERVEHDYKSET, 
KUNNIANOSOITUKSET JA 
PALKITSEMISET
Seuraa kävivät onnittelemassa mm: Säkylä-Köyliön seu-
rakunta ja Köyliön kappeliseurakunta, Säkylän kunta, 
Säkylä-seura ry, Axel ja Barbro Cedercreutz, Leader Py-
häjärviseutu ja Räisälä-museo.

Vuoden 2020 Lalliksi oli seuran toimesta valittu Simo 
Nummi ja Kertuksi Susanna Salo-Kimppa. Heille ojen-
nettiin kunniakirjat. Lisäksi Lalli sai Kuninkaanmänty-
kilven kaiverruksin ja Kerttu hopeisen yhdistelmäkorun 
kaiverruksin sekä kukat.

20-vuotisjuhlassa kiitettiin yhteistyöstä ja palkittiin seu-
ran toiminnassa mukana olleita seuraavasti:

Ylhäällä: Vuoden 2020 Lalli SimoNum-
mi ja Kerttu Susanna Salo-Kimppa.

Alla:  Axel Cedercreutz ja Jaakko Ojala 
nimettiin kunniajäseniksi ja he saivat 
kunniakirjan lisäksi seuran vastaval-
mistuneen pöytästandaarin.



- Vuosien saatossa nimetyille Lalleille ja Kertuille ojen-
nettiin ruusut.  He saivat yleisöltä raikuvat aplodit. 

- seuran hallituksen nimeämille uusille kunniajäsenil-
le Jaakko Ojalalle ja Axel Cedercreutzille ojennettiin 
Köyliö-seuran kunniakirja ja pöytästandaari. 

- Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkin ja kunniakirjan 
saivat seuraavat henkilöt:   

Kultainen ansiomerkki, 
toimintaa kotiseudun hyväksi väh. 20 vuotta:

Anneli Laine, Asser Lehtoranta  ja Lassi Kauko 

Hopeinen ansiomerkki, 
toimintaa kotiseudun hyväksi väh. 10 vuotta:

Helena Santala, Kirsti Savioja, Liisa Yski, 
Pirjo Kotiranta, Alpo Heino, Anne Helin ja
Seija Ojala
 

-  Toukokuussa stipendit saaneille oppilaille ojennettiin 
ruusu.

- Veli-Pekka Sunille ojennettiin Kuninkaanmäntykilpi.

- Samuli Vahteristolle, Hannu Orpolle ja Risto Routa-
malle luovutettiin juhlavuonna suunniteltu ja toteu-
tettu pöytästandaari ja uunituore historiikki.

Yhteistyökumppaneita muistettiin kiitoksin ojenta-
malla pöytästandaari:

Säkylän kunta
Köyliön kappeliseurakunta
Säkylä-seura ry
Alasatakunta
Räisälä-seura ry
Leader P yhäjärviseutu ry
Op Ala-Satakunta, Köyliö
 

Historiikit luovutettiin seuraaville:

Inkeri Marttila, Alpo Välilä, Hannele Laukkanen, Johan-
na Toivanen-Perko ja Heli Lehto-Lintunen.

Vuoden Köyliön ystävinä muistettiin Kalevi Salmia ja 
Helena Santalaa.  Heille ojennettiin kiitoksin Kunin-
kaanmäntykilpi. 

Yhteistyötahoja muistettiin pöytästandaarilla.

Kalevi Salmi ja Helena Santala olivat vuoden 
Köyliön ystävät.



Seuran anoma ja Suomen Kotiseutuliiton myöntämä 
korkein kotiseututyön tunnustus kotiseututyön ansio-
mitali luovutettiin Kalevi Salmille liiton valtakunnal-
lisilla kotiseutupäivillä Kokkolassa 21.11.2020.

Oikealla: Axel ja Barbro Cedercreutz tekivat lahjoituk-
sen Lapsi- ja nuorisotyörahastoon.

LAPSI- JA NUORISO-
YHTEISTYÖ
Toukokuussa 2020 luovutetut stipendit
Köyliö-seuran hallitus päätti kokouksessaan 4.5.2020 
työvaliokunnan esityksen perusteella stipendien myön-
tökriteereistä. Kriteereinä olivat seuran jaostojen osaa-
misalueet: kiinnostus perinteisiin, taipumus viestintään, 
kiinnostus ympäristöasioihin ja oppilaskunta- tms. yh-
teistyö. Kouluilta saatujen esitysten mukaisesti stipendit 
jaettiin seuraavasti:

Säkylän lukio, 75 euroa per opiskelija:

Meeri Kimppa (2. luokka),”… kannustukseksi opiskelus-
sa ja harrastuksissa historian ja perinteen parissa” 

Anni Salonen (2. luokka), ”… kannustukseksi opiskelus-
sa ja harrastuksissa yhteisten asioiden parissa” 

Oskari Haaranen (3. luokka, yo 2020), ”… kannustuk-
seksi opiskelussa ja harrastuksissa ympäristöasioiden 
parissa”

Yläkoulu, 50 euroa per opiskelija: 

Malla Riikonen 8A,  ”… kannustukseksi opiskelussa ja 
harrastuksissa historian ja perinteen parissa ” 

Teemu Tuominen 8C, ”… kannustukseksi opiskelussa ja 
harrastuksissa historian ja perinteen parissa”

Alakoulu, 30 euroa per opiskelija:

Lallin koulu: Lauri Thessler, 4. luokka: ”… kannustuk-
seksi opiskelussa ja harrastuksissa historian ja perinteen 
parissa”

Kepolan koulu: Seela Kimppa, 4. luokka: ”… kannustuk-
seksi opiskelussa ja harrastuksissa historian ja perinteen 
parissa”



Lapsi- ja nuorityöhön käytettävän 
rahaston perustaminen
Köyliö-seura sai 9.8. tervehdyksien yhteydessä 1 000 
euron lahjoituksen Axel ja Barbro Cedercreutzilta käy-
tettäväksi nuorisotyöhön.  Seura päätti hallituksen ko-
kouksessa 2.11.2020 perustaa em. tarkoitukseen oman 
pääoman ryhmään kuuluvan rahaston. 

Säkylä- ja Köyliö-seurat saivat Suomen Kotiseutuliiton 
Mestarit ja kisällit-hankkeen määrärahaa ylisukupolvi-
seen kotiseututyöhön yhteisesti 500 euroa.  Em. määrä-
rahaa käytettiin, kun 16.11. järjestettiin Köyliö-seuran, 
Kepolan koulun johtajaopettaja Hanneli Mäkelän ja Lea-
der Pyhäjärviseudun hankekoordinaattori Rauni Halo-
sen suunnittelema ja toteuttama luontoretki Eräelämys-
keskus Kaarnikkaan Köyliön Kankaanpäässä. Mukana 
oli 12 Kepolan alakoulun 3. luokan oppilasta.  Retken 
onnistumisesta kertoi Alasatakuntalehdessä olleessa 
kirjoituksessa oppilaiden palaute:” Se oli paras retki iki-
nä”. Muiden saadun määrärahan käyttämiseen liittyvien 
suunnitelmien toteutus siirtyi koronan vuoksi vuoden 
2021 puolelle.  

Suomen Kotiseutuliiton myöntämä apuraha
Köyliö-seura sai Suomen Kotiseutuliiton Kotiseudul-
le- apurahan 3 000 euroa uudenlaista kotiseututyötä 
luovien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen. 
Anomuksessa kohderyhmänä ovat 15-19 ikäiset nuoret.  
Toteutusaika on vuosi 2021.

KÖYLIÖ-SEURAN 
MYYNTITUOTTEET

Köyliist-sarjan kirjoja 1-16 myytiin mahdollisuuksi-
en mukaan edelleen toimintavuoden aikana.  Olimme 
mukana Kepolan Elopäivässä 15.8. ja Yttilän markki-
noilla 12.9. sekä Lallin Galleriassa näyttelyiden aikana. 

Tuotteita oli myynnissä edelleen Op Ala-Satakunnan 
Köyliön liiketilassa, Jaakko Ojalan liikkeessä, Kotiko-
lossa, Elämää Säkylässä- hankkeen tiloissa sekä Köyliö-
päivän pääjuhlassa. 

Joulun alla järjestettiin Köyliössä ja ystävät-alueilla 
myyntikampanja.

 

JAOSTOJEN JA TYÖRYHMIEN 
TOIMINTAKERTOMUKSET
Perinnejaosto
Jaoston jäsenet: 
Lassi Kauko, pj.
Sari Minkovitsch
Hannu Hilli
Jaakko Parkkila
Jouko Juhola
Mikko Eskola
Leena Järnfors 

Korona vaikutti perinnejaostoon eikä kokouksia pidetty.

Kyltit huollettiin, toivottavasti v 2021 saadaan ne 
uusituksi. Ullan ristin muistomerkin ympäristö on rai-
vattu pelloksi, risti on paikallaan muutaman puun ym-
päröimänä keskellä peltoa ja vanha kyltti on paikallaan. 
Hannu Hilli on selvittänyt Ullan asuinpaikkaa Yttilässä 
uuden Q-koodilla varustetun kyltin sijoituspaikaksi.

Seuraavaan Köyliist kirjaan on sovittu Vihterin ja 
Köyliön meijerin historiaan tukeutuvan Köyliön maata-
louden ja karjatalouden kehitystä kuvaava kirjoitus.

Tiina Reunanen valmisti edellisenä vuonna Lallia ja 
Henrikkiä esittelevän 20 minuutin mittaisen dokumen-
tin. Siihen lisättiin otteet eri talvihenrikeistä, se saatiin 
julkaisukuntoon. Sari Minkovitsch ja Tiina Rinne tekivät 
kuntouttavana työtoimintana tutkimusta Pentti Ranta-
lan leikekirjasta. Työtä esiteltiin myös Alasatakunnassa, 
mukana oli myös puheenjohtaja.

Lalli ja Henrikki CD:n kuvitusta.



Ympäristöjaosto 
Jaoston jäsenet:  

Henna Ryömä
Antti Härkälä
Anja Aaltonen
Olli Taimi
Raimo Savioja

Ympäristöjaosto kokoontui kaksi kertaa ja piti yhteyttä 
sähköpostitse. 

Julkaisujaosto
Jaoston jäsenet:  

Samuli Vahteristo, pj.
Anne Helin
Simo Nummi
Jaakko Ojala
Tarja Putko
Liisa Nykänen
Sirkka Salo
Juha Sahlstein
 

Julkaisujaosto toimesta tuettiin seuran tiedotustoimin-
taa laatimalla jäsentiedotteet (3) ja tapahtumien lehti-
puffit. Julkaisujaoston toimesta syntyi Köyliist 16-kirja, 
Köyliö-seura 20 vuotta kotiseudun parhaaksi, joka jul-
kaistiin Köyliö-päivillä 9. elokuuta 2020.  

Köyliist 16 -kirja kertoo Köyliö-seuran mittavasta 
työstä kotiseudun parhaaksi. Sivuja kirjassa on 112 ja 
valokuvia tai lehtileikkeitä sivuilla on lähes sata.

Hannu Orpo on kirjoittanut toimintavuodet 2000 – 
2009 ja Samuli Vahteristo vuodet 2010 – 2020 sekä He-
lena Santala avaa kirjassa Köyliön ystävien toimintaa 10 
vuoden ajalta. Kirjan upean ulkoasun laati Simo Num-
mi. Tekstien oikoluvusta huolehtivat Anne Helin ja Tarja 
Putko.

Köyliist 16 kertoo, miksi Köyliö-seura perustettiin ja 
mitä kaikkea 20-toimintavuoden aikana on saatu aikaan 
yhteen hiileen puhaltaen. Samalla se on myös kiitos juh-
livan yhdistyksen osaaville ja toimeliaille henkilöille, jot-
ka ovat vuosien varrella uhranneet aikaansa ja antaneet 
asiantuntemuksensa seuran toiminnalle. 

Köyliö-seura on toimintansa aikana kustantanut yh-
teensä 16 kotiseutuaiheista kirjaa. Teoksissa on yhteensä 
3 552 sivua. Voimme hienoisella ylpeydellä todeta Köy-
liist-kirjasarjan olevan Köyliön tiedon portaat – kulttuu-
riteko vailla vertaa.

Toimintavuoden aikana alettiin kerätä aineistoa Köy-
liist 17-kirjaan, jonka aiheina ovat kotiseutuarkiston 
aarteet ja seuran jäsenten muistot kotiseudusta.

Julkaisujaosto ei kokoontunut koronaepidemian 
vuoksi, mutta jaoston jäsenet pitivät yhteyttä toisiinsa 
puhelimella ja sähköpostein.

Köyliön Ystävät-jaosto
Jäsenet: 

Marita Holkeri, puheenjohtaja
Erkki Hammar ja Raija Nikki, Rauman seutu
Pirkko Partanen ja Martti Erkkilä, Tampereen seutu
Paula Auerkari ja Hannu Hilli, Helsingin seutu
Marita Holkeri ja Leena Leinonen, Turun seutu
Terttu Kalmeenoja, Porin seutu
Pirkko Peltola, Köyliön lähipitäjät 

Vuosi 2020 oli Köyliö-seuran 20-vuotisjuhlavuosi ja 
Köyliön ystävät-jaoston 12. toimintavuosi. Tämän vuo-
den maaliskuussa annettiin Suomessa Covid-19-pande-
mian vuoksi ohjeet ja rajoitukset kokoontumisille ja ta-
pahtumien järjestämiselle. Vuoden 2020 toimintasuun-
nitelman toteuttamisessa tuli ottaa tarkasti huomioon 
annetutut ohjeet. Näin ollen esimerkiksi kevätkauden 
2020 kaikki suunnitellut ystävätapaamiset peruuntuivat 
ja siirtyivät tulevaisuuteen. 

Toimintavuoden 2020 lopussa Köyliö-seuralla oli re-
kisterissään 392 ulkoköyliöläistä, joista jäseniä oli 205 ja 
ei-jäseniä 187 henkilöä.

Järjestyksessä 12. ystäväkirkkopyhä 23.2.2020 klo 10 
alkaen Köyliön kirkossa ja Köyliön seurakuntatalolla.

Messun toimitti Sakari Vuola ja kanttorina toimi Jari 
Ketola. Messun teemana oli ”Jumalan rakkauden uhri-
tie”. Palveluvuorossa oli Köyliö-seura/ Köyliön ystävät. 
Pirkko Peltola luki päivän Raamatun tekstit, Paula Auer-
kari ja Martti Erkkilä keräsivät kolehdin.

Kirkonmenoihin osallistui noin 80 köyliöläistä ja 
Köyliön ystävää.

Messun jälkeen siirryttiin Köyliön seurakuntatalol-
le. Tarjolla oli yhteisvastuulounas (10 €/hlö). Liisa Yski, 
Merja Mikkola, Pirjo Kotiranta ja Marja Nortula olivat 
keittäneet maittavat keitot ja järjestäneet muun tarjoi-
lun. Paikalla oli noin 60 lounasvierasta.

Lounaan jälkeen lauloimme kansakoulusta tuttuja 
reippaita talvilauluja Eeva-Liisa Erkkilän säestyksellä ja 
Martti Erkkilän johdolla.

Kulttuuriperinnöntutkija, FT Minna-Liisa Salonsaa-
ri, Rauman museon amanuenssi, kertoi monipuolisesti 
laskiaisperinteistä aiheena ”Laskiaisperinteitä mäenlas-



kusta pitkiin pellaviin”. Saimme runsaan katsauksen eri 
aikakausien ja alueiden laskiaisen viettoon, enteisiin, 
laskiaishuutoihin, mäenlaskuun ja laskiaisen perinne-
ruokiin.

Yleisön laskiaismuistelojen ja kiitosten jälkeen lau-
loimme vielä yhdessä Hiihtäjä-laulun ja Hyvästit talvelle.

Kirkkopyhäpäivän päätteeksi Köyliön ystävät-jaosto 
piti jaostokokouksen klo 14.15 alkaen. Kokouksessa oli 
läsnä Paula Auerkari, Martti Erkkilä, Terttu Kalmeenoja, 
Pirkko Peltola, Helena Santala, Eeva-Liisa Erkkilä ja Ma-
rita Holkeri, pj.

Köyliö-päivät järjestettiin Köyliössä 8.-9.8.2020. 
Runsaasti ulkoköyliöläisiä osallistui sekä lauantain että 
sunnuntain tapahtumiin ja 20. juhlavuoden pääjuhlaan 
sunnuntaina. Pääjuhlassa julkistettiin vuoden 2020 
Köyliön ystävä/t, jotka Köyliön ystävät-jaosto oli valin-
nut jaostossa ja seuran työvaliokunnassa vahvistettujen 
kriteerien perusteella:

Vuoden Köyliön Ystävä

- toimii aktiivisesti Köyliön ystävissä
- on pitkänlinjan Köyliön ystävä
- tuo Köyliön ystävien toimintaan omaa osaamistaan
- ideoi toimintaa ja tapahtumia
- on Köyliö-seuran jäsen
- löydettävissä jokin erityismaininta ansioista Köyliön 
ystävien toiminnassa

Vuoden 2020 Köyliön ystävät ovat turkulaiset Helena 
Santala ja Kalevi Salmi.

Alueilla tavattiin seuraavasti: 

- Tampereen seudun köyliöläiset tapasivat toimintavuo-
den aikana kolme kertaa:

26.9.2020 Ystävätapaaminen Tampereella Museokeskus 
Vapriikissa. Mukana oli 12 Köyliön ystävää.

3.2. ja13.10. Lukupiirikokoontumiset Tampereen yhteis-
koulussa

- Turun seudun köyliöläiset

Lukupiirikokoontumisia oli neljä: 29.1. Café Artissa Tu-
russa, 14.7. Köyliössä Villa Linturin ulkoterassilla, 
22.9. ja 11.11. Turun kristillisessä opistossa

Lukupiiritapaamisissa on ollut tavallisesti 10-12 inno-
kasta osallistujaa. 

- Helsingin seudulla ei voitu järjestää ystävätapaamisia.

- Porin seudun köyliöläiset  
30.11. ystävätapaaminen Cafe Edlassa Porissa

- Rauman seudulla ei voitu järjestää ystävätapaamisia. 

- Köyliön lähialueilla ystävätapaaminen Köyliössä Lal-

lin koulussa Köyliö-päivien yhteydessä 9.8.2020 klo 16 
aiheena Kotiseutuarkisto ja muistelot. Mukana oli 15 
Köyliön ystävää.

Ystävätapaamisiin osallistui toimintavuoden aikana n. 
200 henkilöä.  

Jaoston jäsenet ovat pitäneet yhteyttä ja kokoustaneet 
sähköpostitse ja puhelimitse. 

Jaoston puheenjohtaja on osallistunut seuran hallituk-
sen kokouksiin. 

Köyliön Valokuvat-arkisto
Arkisto on perustettu vuosina 2008 -2012 ja siellä 

oli vuoden 2020 lopussa 10802 kuvaa. Arkiston johta-
jana toimi Kalevi Salmi lokakuun loppuun, josta Pentti 
Vuotila jatkaa. Valokuviin liittyvistä järjestelyistä vastasi 
edelleen ”kolmen kopla” Sanna Kinnunen, Kalevi Salmi 
ja Pentti Vuotila. Arkistosta tilatut kuvat valmisti Jaak-
ko Ojala. Valokuva-arkisto myi jonkin verran digitaalisia 
käsittelemättömiä kuvatiedostoja johtoryhmän esittä-
mään ja hallituksen hyväksymään hintaan. Viimeisim-
mistä arkistoon muodostetuista pysyvistä näyttelyistä 
on vastannut Anneli Laine.

Arkistolla on johtoryhmä, jossa ”kolmen koplan” li-
säksi on Köyliön museon edustajana Anneli Laine, kou-
lulaitoksen edustajana Mirkka Thessler ja Köyliön ystä-
vien edustajana Martti Erkkilä. Johtoryhmä kokoontui 
kaksi kertaa etäkokouksena.   

Arkiston kuvat olivat eITcon Oy: n palvelimella. 

Vuonna 2002 oli valmistunut Köyliön vanhan raken-
nuskannan investointi, jonka pohjalta Köyliön kunta 
kustansi kirjan Köyliön vanhaa rakennuskantaa. Kirjan 
valokuvat kuvasi valokuvaaja Jaakko Ojala, jotka hän 
luovutti Valokuvat-arkistolle. Valokuvat ja kirjan kuva-
tekstit siirrettiin johtoryhmän jäsenten toimesta arkis-
toon.

Vuoden 2020 aikana tallennettiin muutamia uusia 
kuvia, jotka olivat lähinnä Köyliön ystävien kuvia. Arkis-
tossa kahteen kertaan olleita kuvia on poistettu ja kuva-
tietoja korjailtu. Arkistoon on muodostettu lisää pysyviä 
näyttelyitä eri aihealueista. Arkiston etusivun ns. vaihtu-
via kuvia oli vuonna 2020 9 kuvaa. 

.

Valokuva- tallennetyöryhmä
Köyliö-seuran hallitus pyysi maaliskuun kokouksessa 

2019 Kalevi Salmia kokoamaan työryhmän selvittämään 
yhdistyksen huoneessa olevat paperikuvat, digitaaliku-
vat, kasetit, CD- levyt ja muut merkittävät materiaalit. 



Työryhmän jäseninä ovat olleet Helena Santala, An-
neli Laine, Jaakko Ojala ja kokoonkutsujana Kalevi Sal-
mi. Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa.  

Työryhmä laajensi työkenttäänsä ja on pyrkinyt sel-
vittämään kaiken sen valokuva- ja nauhoitemateriaalin, 
joka on tallennettu Köyliö-seuran lähes 20 vuoden toi-
minnan aikana yhdistyksen eri tapahtumista.  

Työ aloitettiin valokuvien keräämisellä, tallentami-
sella ja järjestämisellä. CD- levyillä ollut materiaali on 
myös siirretty ulkoisille levyasemille ja CD- levyt on hä-
vitetty. Kuvix Turusta digitoi kaikki yhdistyksemme 35 
C-kasettia. Valokuvat ja kaikki muukin digitaalinen ma-
teriaali on nyt talletettuna kahdelle ulkoiselle levyase-
malle, joissa molemmissa sama materiaali. Levyasemien 
aineiston järjestely vielä hetken jatkuu.  

  Työryhmän loppuraportti pyritään esittelemään hal-
litukselle kevään 2021 aikana.

Aimo Salmi: Joulu Pappilassa.
Kuva Köyliö-seuran Valokuvat-arkistosta.



HELMIKUU 2020

Köyliö-seuralla ja sen jäsenillä on syytä juhlaan 
ja kiitokseen, sillä kuluneen 20 vuoden aika-
na on toimittu monin eri tavoin kotiseudun 

parhaaksi mm. järjestämällä Köyliö-päiviä, kotiseu-
tuaiheisia esitelmiä, Pyhän Henrikin surmavirsi- esi-
tyksiä, toteuttamalla hankkeita ja julkaisemalla viisi-
toista Köyliist-sarjan kirjaa. Työ kotiseudun hyväksi 
jatkuu edelleen. 
Köyliö-seurassa on jäseniä lähes 400. On hienoa, että 
myös Köyliön ulkopuolella asuvat ovat laajasti muka-
na seuran jäseninä. Sinäkin olet tervetullut seuram-
me juhlavuoden monipuoliseen toimintaan ja tapah-
tumiin. Maksamalla seuran jäsenmaksun tuet seuran 
toimintaa. 
Lämmin kiitos jäsenille ja kaikille yhteistyötahoille 
tuestanne ja seuran hyväksi tekemästänne työstä.

Helena Santala
Köyliö-seuran puheenjohtaja

JUHLAVUONNA 
TAPAHTUU
Ystäväkirkkopyhä 23.2. klo 10 Köyliön kirkossa
Teemana on ”Jumalan rakkauden uhritie”. Messun 
toimittaa kappalainen Sakari Vuola ja kanttorina Jari 
Ketola, päivän tekstin lukee Pirkko Peltola. Yhteisvas-
tuulounas messun jälkeen Köyliön seurakuntatalolla. 
Tarjolla on keittolounasta lisukkeineen ja laskiaispul-
lakahvit hintaan 10 €/hlö. 
Lounaan jälkeen on vuorossa luento: 
”Laskiaisperinteitä mäenlaskusta pitkiin pellaviin”.
Kulttuuriperinnöntutkija, FT Minna-Liisa Salonsaari 
kertoo laskiaisperinteestä.  Ohjelman lomassa tuttuja 
talvilauluja kansakouluajalta.

Köyliö-päivät 13.-14.6.
Päivien pääjuhla on samalla seuran 20-vuotisjuhla. 
Juhlassa valitaan juhlavuoden Lalli ja Kerttu ja ensim-
mäistä kertaa myös Vuoden Köyliön ystävä. 

Kesäretki Savonlinnan seudulle 13.-14.7.  
Runsaan retkiohjelman kohokohtana on Carmen-oop-
pera Olavinlinnassa. 

Sadonkorjuujuhla 17.10. Tuiskulan seuratalolla.

Sukututkimuskurssi jatkuu 7.11. 

Seudullista yhteistyötä
Köyliö-seura osallistuu yhteistyössä Säkylä-seuran ja 
Säkylän kunnan kanssa alueen kulttuuritoimijoiden 
yhteistyön kehittämiseen. Seura on mukana myös Ko-
tiseutuarkistojen suunnittelu- ja kehittämistyössä. 

KÖYLIÖ-SEURA 20 VUOTTA
KOTISEUDUN PARHAAKSI

TERVETULOA KEVÄT-

KOKOUKSEEN 22.3.
Köyliö-Seuran kevätkokous pidetään Lallin kou-

lussa sunnuntaina 22.3.2020 kello 14.00 alkaen. 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouk-

sen jälkeen on kahvitarjoilu. Noin klo 15 Suomen 

Kotiseutuliiton hallituksen jäsen, FM Kristiina 

Syrjäsuo puhuu ”Kotiseututoiminnan merkityk-

sestä hyvinvoinnille”.

15.3. mennessä jäsenmaksun maksaneiden kesken ARVOMME KÖYLIÖ-NEULEEN
Jäsenmaksut vuonna 2020
Henkilöjäsen 15 e, perhe- tai yhteisöjäsenyys 25 e Köyliö-seura ry tili FI30 5476 6840 0112 91

Jäsenmaksulla tuet toimintaamme

Ku
va

 Ja
ak

ko
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KÖYLIÖN YSTÄVIEN 
TOIMINTAA
Kokemäki 24.5. Köyliön lähialueiden ystävätapaa-
minen klo 14 Ali-Ketolan tilalla, Ketolantie 176, Ko-
kemäki. Tilaisuudessa on Köyliö-seuran kuulumisia, 
Ali-Ketolan tilan esittely ja kahvitarjoilu omakustan-
teisesti 7 €/hlö. Ilmoittautumiset 15.5.2020 mennessä 
pirkkokpeltola@gmail.com tai 0400 437803

Helsinki 16.5. P.ääkaupunkiseudun ystävätapaaminen . 
Klo 10 Opastettu kierros Hietaniemen hautausmaalla, 
lounas Ravintola Perhossa klo 12.30 omakustanteisesti 
ja klo 14 opastettu tutustuminen Tamminiemeen. Il-
moittautumiset 4.5. mennessä auerkari@kolumbus.fi 
tai 040 411 7847. Ryhmäkoko 25-30 henkilöä. Opastus 
15 €/ henkilö 4.5. mennessä Köyliö-seuran tilille FI30 
5476 6840 0112 91, viestikenttään ”Helsingin retki”. 
Lisäksi Tamminiemen pääsymaksu 8–10 €/ henkilö, 
Museokortti käy. Noutopöytälounas Ravintola Perhos-
sa 27 €/ henkilö

Tampere Ystävä- ja lukupiiri kokoontuu Tampereen 
yhteiskoulun tiloissa 16.3. ja 27.4. klo 18. Osallistum-
me myös ystäväkirkkopyhään sekä Köyliö-päivien ta-
pahtumiin. Syyskuun 26. päivä klo 12 tutustumme 
Museokeskus Vapriikin historialliseen ympäristöön 
sekä lukuisiin silloin esillä oleviin näyttelyihin. 

Turku 19.3.  Lukupiiri klo 17.00 Café Artissa Turussa. 
Lukupiiri kokoontuu myös kesällä Köyliössä ja mah-
dollisuuksien mukaan myös Suomen Maatalousmuseo 
Sarkassa Loimaalla. Lisää seuran kotisivuilla.

Pori 28.4. kokoontuminen klo 17. Vapaaherra Axel Ce-
dercreutz kertoo sukunsa ja Köyliön Vanhankartanon 
historiasta ja nykypäivästä. Kokoontumispaikka ilmoi-
tetaan seuran kotisivuilla.

Rauman seudun ystävätapaamiset: Opastettu tutus-
tuminen Teresia ja Rafael Lönnströmin kotimuseoon 
Raumalla. Ajankohdasta ym. lisää kotisivuilla.

Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

www.koylio-seura.fi

JUHLA-
VUODEN 
KUVAKILPAILU
Köyliö-seura ja Köyliön-Säkylän Sähkö järjestävät 
yhdessä valokuvauskilpailun ”Perinnemaisema hyvin-
voinnin, elinvoiman ja virkistyksen lähteenä”. Kuvaa-
ja saa lähettää yhden kuvan joka kuukausi. Yksi kuva 
valitaan ”Vuoden kuvaksi”. Voittaja saa palkinnoksi 
sähköauton käyttöönsä viikoksi. Joka kuukausi yksi 
kuva valitaan julkaistavaksi Köyliön-Säkylän Sähkön 
vuoden 2021 vuosikalenterissa. Valittu kuukauden 
kuva palkitaan tuotepalkinnolla tai Köyliist 12-kirjalla 
”Kansallismaiseman kainalossa”. Kilpailun tuomarei-
na toimivat Jaakko Ojala, Heli Ylitalo ja Simo Nummi. 
Kuvat ja tiedustelut: samuli.vahteristo@pp1.inet.fi

Voita 
sähköauto 
käyttöösi 
viikoksi!

HALLITUS JA TOIMIJAT

Puheenjohtajana jatkaa Helena Santala.  

Muut jäsenet: Jouko Juhola (Mirkka Thessler) Kepola, Anne He-

lin (Jaakko Parkkila)  Voitoinen, Anneli Laine (Inkeri Marttila) 

Tuiskula, Satu Vähätalo-Virtanen (Simo Nummi) Ristola, Pirkko 

Peltola (Pentti Vuotila) Köyliön ystävät, Axel Cedercreutz (Tuula 

Lähdesmäki) Vanhakartano, Sari Minkovitsch (Hannu Hilli) Yttilä, 

Lassi Kauko (Anne Reunanen),  Kankaanpää ja Liisa Yski (Johan-

na Toivanen-Perko) Vuorenmaa. 

Perinnejaostoa johtaa Lassi Kauko, julkaisujaostoa Samuli Vah-

teristo ja ystävätjaostoa Marita Holkeri.

Köyliist 15
Kaunista käsillä 

UUSI

40,-

Köyliist-kirjat 
12 - 14

HINTAAN 
25,- kpl 

Muista upeat kirjamme
ja muut tuotteet! 



 

 

TOIMINTAA KORONAN VARJOSSA

Poikkeusoloista huolimatta Köyliö-seuran

toiminta jatkuu, vaikka tapahtumia joudutaan

siirtämään tai kokonaan perumaan. Esimerkiksi

sääntömääräinen kevätkokous ja

esitelmätilaisuus siirtyivät myöhempään

ajankohtaan.

Köyliö-Seura varautuu myös siihen, että Köyliö-

päiviä (27.-28.6.) ja seuran 20-vuotisjuhla
joudutaan siirtämään ajankohtaan, jolloin on taas

turvallista kokoontua.  Seuraamme tilannetta ja

noudatamme viranomaisten määräyksiä ja

Suomen Kotiseutuliiton suosituksia.

Hallitus ja juhlatoimikunta valmistelevat kuitenkin

20-vuotisjuhlien järjestelyä. Kotiseutuliitosta on

anottu ansiomitaleja ja merkkejä seuran

aktiivitoimijoille. Simo Nummi on suunnitellut

seuralle pöytästandaarin, jota voidaan käyttää

palkitsemiseen ja muistamiseen.

Köyliö-päivien mahdollinen uusi ajankohta

ilmoitetaan heti, kun se on tiedossa.

Mahdollisesti myös kesäretki Savonlinnaan

peruuntuu. Ajantasaista tietoa saat Köyliö-seuran

kotisivuilta ja Facebook-sivulta.

KÖYLIÖ-SEURAN HISTORIA KANSIIN

Seuran hallitus on päättänyt julkaista

pehmeäkantisena kirjana Hannu Orpon (vuodet

2000-2009) ja Samuli Vahteriston (2010-2020)

kirjoittaman historiikin Köyliö-seuran 20-

vuotisesta toiminnasta. Helena Santala on

koostanut historiikkiin Köyliön ystävien toiminnan

(2010-2020). Simo Nummi taittaa kirjan.

Historiikkikirjan kuvittamiseen ja elävöittämiseen 

on käytettävissä Kalevi Salmin eri toimijoilta 

keräämät valokuvat (noin 6 000 kpl) ja Maiju 

Routaman sekä seuran keräämät lehtileikkeet. 

Kirja julkistetaan Köyliö-päivillä. 

KÖYLIIST 16 –KIRJAN AIHE VALITTU – 

KOTISEUTUARKISTON AARTEET JA 

MUISTELUKSET 

Julkaisu- ja perinnejaostojen mukaan Köyliön 

kotiseutuarkistossa on paljon mielenkiintoista 

aineistoa kirjaan, jota voidaan täydentää Köyliö-

seuran jäsenten muistojen aarrearkusta. 

Aihevalinta on vapaa. Erityisen kiinnostavaa olisi 

saada tarinoita köyliöläisten keskuudessa 

eläneistä persoonallisuuksista, kuten 

kunnanlääkäri Sasista tai taiteilija Väinö 

Nummistosta,  toki myös muista. 

Henkilökohtaiset muisteluksetkin ovat arvokkaita 

tallennettavaksi, tarinoita paikallisesta 

elämänmenosta, tavoista, paikoista ja ihmisistä. 

Pane heti toimeksi ja tartu kynään tai anna 

sormiesi liikkua tietokoneen näppäimillä. Ihan 

lyhyetkin tarinat ovat tervetulleita. Pisimmillään 

kirjoitukset voivat sisältää 10 000 merkkiä tai 3 

arkkia. Aiheeseen liittyvä kuvakin olisi kiva saada. 

Tarvittaessa voit keskustella valitsemastasi 

aiheesta tai antaa vinkkiä julkaisujaoston 

puheenjohtaja Samuli Vahteristolle 050 5611455 

tai samuli.vahteristo@pp1.inet.fi  

UNOHTUIKO JÄSENMAKSU? 

Köyliö-seurassa on viime vuosina ollut noin 400 

jäsentä. Jäsenmaksutulo on merkittävä tulolähde 

seuran monien toimien eteenpäin viemiseksi. 

15.3. mennessä vasta puolet oli maksanut 

jäsenmaksunsa.  

Jäsenmaksu suuruus on henkilöjäsen 15 €, perhe- 

tai yhteisöjäsenyys 25 €, jonka voi suorittaa tilille 

Köyliö-seura ry  FI30 5476 6840 0112 91 

OSALLISTU VALOKUVAKILPAILUUN 

Osallistu kuukauden kuvalla Köyliö-seuran 

valokuvakilpailuun. Katso ohjeet seuran 

kotisivuilta tai Facebookista. 
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Nosta lippu salkoon
Köyliö-päivien 
juhlistamiseksi
suvisunnuntaina.

Tervetuloa mukaan juhlimaan Köyliö-päivien 
merkeissä 8.–9. elokuuta.

Köyliö-seura

20 vuotta 
kotiseudun 
parhaaksi

Katso ohjelma tarkemmin  
www.koylio-seura.fi

Sukututkimuskurssi jatkuu 7. marraskuuta 
Köyliön entisellä kunnantalolla klo 10-16. 
Aiheina ovat sukukirjan valokuvien ja asiakir-
jojen valinta, skannaaminen ja käsittely, su-
kukirjan kirjoitus, graafinen suunnittelu, taitto 
ja painatus. Kurssin luennoitsijoina toimivat 
Kalevi Salmi, Jaakko Ojala, Simo Nummi ja 
Samuli Vahteristo. Kurssille mahtuu 20 osan-
ottajaa. Etusijalla ovat kurssin ensimmäiseen 
vaiheen suorittaneet. Kurssin hinta on Köyliö-
seuran jäseniltä 30 euroa ja muilta 35 euroa. 
Kurssin hintaan sisältyy lounas ja kahvit. Il-
moittautumiset samuli.vahteristo@pp1.inet.
fi tai 050 5611455.

SUKUTUTKIMUS-
KURSSI JATKUU

Lauantaina 8.8.
10.00  Tutustuminen Paulan puistoon  
  Tuiskulassa ja juhlavuoden puun  
  istutus
11.30  Opastettu kierros Köyliön hautaus- 
 maalla ja juhlavuoden puun istutus 
11-17  Villa Linturi, valokuvataidenäyttelyt:  
 Mervi Utria ja Mia Heikkilä.  
12-15  Lallin Galleriassa näyttelyn avajaiset:
 Köyliö-seura 20 vuotta kotiseudun  
 parhaaksi - kuvia ja lehtileikkeitä
12-16 Räisälä-museo avoinna
14.00  Mölkkykilpailu Yttilän museokoululla
14.00  Hympykorennon polku, tehtäviä ja  
 tarjottavaa. Opastus Metsäjärven  
 parkkipaikata.
18-20  Piknik-puistokonsertti omin eväin  
 Kankaanpään meijerillä.  

Sunnuntaina 9.8.
10 .00 Kesäkirkko Tuiskulan kesäteatteri-
 miljöössä, rovasti Veijo Järvinen
11.30  Keittolounas Lallin koulun 
 ruokalassa. Hinta 10 euroa. 
12.15-  Tervehdysten vastaanotto Lallin  
 koululla
13-15  20-vuotisjuhla Lallin koulun 
 liikuntasalissa
15.00-  Köyliön ystävien kokoontuminen 

Köyliö-seuran työ on ollut kuluneen 20 vuoden aikana mittavaa. Köyliö-
seura on hakenut paikkansa nykyisten ja entisten köyliöläisten sydämis-
sä. Sitä arvostetaan omassa pitäjässä, uudessa kotikunnassa Säkylässä ja 

ystävätoiminnan myötä sen ulkopuolellakin. Seuran toiminta on aina perustu-
nut pyyteettömään talkootyöhön – yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön. Tästä 
on hyvä jatka seuraavalle vuosikymmenelle. 

Kiitos tuestanne 
Helena Santala,  puheenjohtaja

Konsertti pidetään Kankaanpään meijerin 
puistossa. Puistokonserttiin voi tuoda omat 
eväät, mutta pientä suolapalaa ja kahvia on 
saatavilla. Ähtärin sudet esiintyvät kokoon-
panolla Reijo Siltala, Antero Nieminen, Harri 
Salminen ja Jyrki Peltomaa. Tilaisuuden aluksi 
julkistetaan Vuoden 2020 Kylätoimija. Vapaa 
pääsy. Järjestelykustannusten peittämiseksi 
tilaisuudessa myydään arpoja. Tule ajoissa 
paikalle ja ota viltti tai istuin mukaan. Penk-
kejäkin on varattu.

UUSI KÖYLIIST 16  
TÄYDENTÄÄ 
KIRJASARJAA
Köyliö-päivillä julkistetaan Köyliist-sarjan 
16. teos. Kirjassa kerrotaan seikkaperäisesti 
Köyliö-seuran perustaminen ja mitä kaik-
kea Köyliö-seurassa on kotiseudun hyväksi 
tehty. Kirjassa on lähes sata valokuvaa tai 
lehtileikettä. Täydennä oma Köyliist-kirja-
sarjasi. Kirjaa myydään juhlahintaan 15 
euroa.

Osallistu Köyliist 17 -kirjan 
tekoon
Ensi vuonna julkaistaan Köyliist 17 -kirja, jo-
hon tulee tarinoita kotiseutuarkiston aarteista. 
Kirjaa täydennetään seuran jäsenten muiste-
luksilla. Aihepiiri muisteluksiin on vapaa. Lisä-
tietoa: Samuli Vahteristo 050 5611455.

Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

ÄHTÄRIN SUDET  
VIIHDYTTÄÄ 
PIKNIK-PUISTO-
KONSERTISSA 
LA 8.8. KLO 18-20
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20 vuotta kotiseudun 

parhaaksi
Köyliö-seura ry.



JUHLAOHJELMA
Lallin koulu sunnuntai 9.8.

Juontaa Olli-Pekka Ihamäki

Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

www.koylio-seura.fi

KÖYLIÖN YSTÄVIEN 
ALUETAPAAMISET
Köyliön ystävät kokoontuvat Köyliö-päivän 
pääjuhlan jälkeen Lallin koulun luokassa Duo, 
missä Samuli Vahteristo alustaa Muistelot-
keskustelun.
Tampereella kokoonnutaan 26.9. klo 12 
Museokeskus Vapriikkiin, missä tutustutaan 
Finlayson 200 v näyttelyyn. Omatoimisesti 
on mahdollisuus kierrellä ja katsella muita-
kin Museokeskuksen näyttelyitä. Ravintola 
Valssissa mahdollisuus omakustanteiseen 
ruokailuun. Sisäänpääsy museoon 13 euroa, 
museokortti käy. Ilmoittautumiset Martti Erk-
kilä 0400-425236 martti.erkkila@pp.inet.fi 
tai Pirkko Partanen 045-8565633 pirkkopar-
tanen13@gmail.com. Lokakuussa kokoon-
numme keskustelemaan Kiven Seitsemästä 
Veljeksestä.
Porissa kokoonnutaan tämän syyskauden 
aikana Satakunnan ammattikorkeakoulun ti-
loissa. Vapaaherra Axel Cedercreutz kertoo su-
kunsa ja Köyliön Vanhankartanon historiasta 
ja nykypäivästä.
Raumalla tapaamme Teresia ja Rafael Lönn-
strömin kotimuseossa. Tutustutaan oppaan 
johdolla tehtailijapariskunnan edustuskotiin ja 
taidekokoelmaan.
Turun lukupiiri jatkaa kokoontumisia 22.9. 
Joulukuussa on jouluinen ystävätapaaminen 
Turun kristillisessä opistossa.
Helsingissä tavataan 22.5.2021, jolloin on 
opastettu kierros Hietaniemen hautausmaal-
la sekä tutustuminen Tamminiemeen oppaan 
johdolla. 
Köyliön lähialueiden ystävätapaaminen on 
kevään 2021 aikana. Vierailemme Kokemäel-
lä Ali-Ketolan tilalla.

Kaikkiin näihin tilaisuuksiin tulee tarkemmat 
tiedot Köyliö-seuran kotisivuille.VALOKUVAKILPAILU 

JATKUU
 
Köyliö-seura ja Köyliön-Säkylän Sähkö jär-
jestävät yhdessä valokuvauskilpailun ”Pe-
rinnemaisema hyvinvoinnin, elinvoiman ja 
virkistyksen lähteenä”. Kuvaaja saa lähet-
tää yhden kuvan joka kuukausi. Kuukauden 
kuvat palkitaan ja vuoden aikana parhaan 
kuvan ottanut saa sähköauton käyttöönsä 
viikoksi. Kilpailukuvat ja tiedustelut: samuli.
vahteristo@pp1.inet.fi

SYKSYN KOHO-
KOHTANA SADON-
KORJUUJUHLA
Köyliö-seura järjestää 17.lokakuuta Sadon-
korjuujuhla Tuiskulan seuratalolla, jos korona-
tilanne sen sallii. Kokoonnumme hyvän ruuan 
ja monipuolisen ohjelman merkeissä. Tarkem-
pi ohjelma julkistetaan syyskuussa seuran ko-
tisivuilla ja paikallislehdessä. 

klo 12.15  Tervehdysten vastaanotto 

20-vuotisjuhla klo 13 alkaen
Musiikkia, Pentti Laine klarinetti, Johannes Perko piano.  

Tervehdyssanat ja seuran historiikin julkaisu,  puheenjohtaja Helena 
Santala ja tiedottaja Samuli Vahteristo

Säkylän kunnan tervehdys, kunnanjohtaja Teijo Mäenpää 
Musiikkia, Pentti Laine ja Johannes Perko

Juhlapuhe,  Suomen Kotiseutuliiton hallituksen 
puheenjohtaja Sampo Suihko

Musiikkia ja yhteislaulua, 
säestys Pentti Laine ja Johannes Perko

Väliaika, jonka aikana juhlakakkukahvit 

Musiikkia, Pentti Laine ja Johannes Perko 
Laulua, Alina Hiljanen säestäjänään Johannes Perko, piano

Musiikkia, Meeri Kimppa, sello
Muistamiset, huomionosoitukset
Runonlausuntaa, Inkeri Marttila

Juhlavuoden 2020 Kertun ja Lallin julkistaminen
Vuoden Köyliön ystävät julkistaminen  

Musiikkia, Pentti Laine ja Johannes Perko, 
Johanna Toivanen-Perko, laulu 

Päätössanat, seuran kunniapuheenjohtaja Risto Routama 
Satakunnan laulu

Voita 
sähköauto 
käyttöösi 
viikoksi!

VUOSIKOKOUKSET 15.11.
Koronan vuoksi siirtynyt seuran 
kevätkokous pidetään syyskokouk-
sen yhteydessä 15. marraskuuta.



MARRASKUU 2020

Köyliö-seura on koronatilanteesta huoli-
matta pystynyt juhlistamaan onnistu-
neesti 20-vuotista toimintaansa. Seuran 

hallituksen kokouksista osa on pidetty säh-
köpostin välityksellä. Heinä-elokuussa Lallin 
Galleriassa oli esillä kaksi näyttelyä: ”Aarteita 
Kirkkokarilta – pyhiinvaellusmuistoja piispa 
Henrikistä” ja ”Köyliö-seura 20 vuotta koti-
seudun parhaaksi.” Köyliö-seura ja Köyliön-
Säkylän Sähkö ovat yhdessä järjestäneet va-
lokuvauskilpailun teemalla ”Perinnemaisema 
hyvinvoinnin, elinvoiman ja virkistyksen läh-
teenä.”
Juhlavuosi huipentui elokuussa pidettyihin 
Köyliö-päiviin ja Köyliö-seuran 20-vuotisjuh-
laan. Köyliö-päivien osalta tapahtumat pys-
tyttiin viemään läpi turvaväleillä ja tarkasti 
koronaohjeita noudattaen. Köyliö-päivien oh-
jelmakattaus oli monipuolinen. Lauantaina is-
tutettiin juhlavuoden puut Paulan puistoon ja 
Köyliön hautausmaalle. Päivän aikana oli usei-
ta tutustumiskohteita ja ilta huipentui Köyliön 
meijerin pihassa pidettyyn puistokonserttiin. 
Sunnuntain juhlallisuudet alkoivat hartaushet-
kellä Tuiskulassa ja päivän kohokohta oli Lallin 
koululla pidetty pääjuhla, jossa palkittiin seu-
ran hyväksi toimineita ja kiitettiin yhteistyö-

Juhlavuosi koronan varjossa

KOHTI PAREMPAA 
HUOMISTA

kumppaneita hyvästä yhteistyöstä. Pääjuhlan 
jälkeen Köyliön ystävät suunnittelivat tulevaa 
toimintaansa.
Tervehdysten vastaanoton yhteydessä saimme 
vastaanottaa yhteistyökumppaneilta upeaa 
tunnustusta ja kiitosta tekemästämme työstä 
kotiseudun hyväksi. 
Koronan johdosta olemme joutuneet siirtä-
mään syksyksi suunniteltua sukututkimus-
kurssia ja sadonkorjuujuhlaa myöhempään 
ajankohtaan. Parhaillaan kootaan aineistoa 
Köyliist 17 -kirjaan Kotiseutuarkiston aarteita 
ja musteluksia. Sinäkin voit olla mukana kir-
jan teossa. Ohjeet löydät Köyliö-seuran koti-
sivuilta. 
Köyliö-seura ja sen jaostot ovat suunnitelleet 
vuoden 2021 toimintaa. Tervetuloa Säkylän 
kunnan valtuustosaliin 15. marraskuuta, mis-
sä pidetään seuran kevät ja syyskokoukset – sa-
malla voit tuoda omat ideasi ja toiveesi seuran 
toimintaan. Köyliö-seuralle jäsenet ja heidän 
toiveensa ovat tärkeitä – yhdessä toimien 
voimme tehdä enemmän kotiseudun hyväksi.
Tulevaan vuoteen suhtaudumme toiveikkaasti 
”uuteen normaaliin” uskoen ja jatkamme in-
nolla työtä kotiseutumme parhaaksi.

Helena Santala, Köyliö-seuran puheenjohtaja

KÖYLIÖ-SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET
pidetään Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa15.11. klo 14.00 alk. 
Kokouksissa ovat esillä sääntömääräiset asiat, mm.  
Köyliö-seuran vuoden 2019 toteutunut toiminta ja 
vuodelle 2021 seuran ja sen jaostojen laatimat toimin-
tasuunnitelmat.  Vuoden 2019 toimintakertomukseen 
voit tutustua etukäteen seuran sivuilla.

Säkylän kunnan valtuustosali tarjoaa väljät puitteet ke-
vät- ja syyskokouksen pitämiseen. Olemme varanneet 
myös käsidesiä ja kasvomaskeja paikan päälle. Poikke-
usolojen takia pyydämme ilmoittautumaan kokouk-
seen, pirjokotiranta54@gmail.com tai  040 509 2758

Tervetuloa kuuntelemaan esitelmä 
kotiseututyön merkityksestä
Kokousten jälkeen noin klo 15.15 Suomen Kotiseutu-
liiton hallituksen jäsen, FM Kristiina Syrjäsuo pitää 
esitelmän aiheesta ”Kotiseututoiminnan merkitys 
hyvinvoinnille sekä näkökulmia saavutettavuudesta 
kulttuuritoiminnassa ja kotiseututyössä”. 
Kotiseututyöllä ja kulttuurin harrastamisella on tutki-
tusti hyvinvointivaikutuksia. Syrjäsuon mukaan myös 
saavutettavuuden edistäminen  lisää yhdenvertaisuut-
ta, osallistumista ja osallisuutta, mitkä vuorostaan li-
säävät hyvinvointia. Myös osallisuus omassa yhteisössä 
yleisesti on merkittävä hyvinvointitekijä.



Facebook 
Köyliö-seura
Köyliön Ystävät

www.koylio-seura.fi

KÖYLIÖ-SEURAN JA SÄKYLÄ-SEURAN TUOTTEITA 
ITSELLE TAI LAHJAKSI
Tervetuloa jouluostoksille ja glögitarjoiluun pe 4.12. 
klo 17-19 (Rantatie 254 Säkylä, srk viraston vieressä). 
Samalla voit tutustua
hanketoimistoon ja tutustua kuvataideharrastajien 
ikkunanäyttelyyn.

Köyliist-kirjat 
12 - 14

HINTAAN 
25,- kpl 

Köyliist 15
Kaunista käsillä

  40,- kpl 

Köyliö-seura 20 vuotta-
Kotiseudun parhaaksi 

UUSI

15,-

KIRJAA MYYVÄT KÖYLIÖSSÄ
Tuiskulan Kotikolo 
Susanna Salo-Kimppa  .........................050 3639050
Mainosnummi, Simo Nummi ..............040 5325815
Studio Jaakko Ojala  .............................050 3203181
Kirsti Savioja  .......................................041 4663275
Samuli Vahteristo .................................050 5611455
Liisa Yski ...............................................050 540 0404

MYYNTIHENKILÖT ALUEILLA
Pääkaupunkiseutu, Paula Auerkari  ....040 4117847
Köyliön lähialueet, Pirkko Peltola   .....0400 437803
Porin seutu, Terttu Kalmeenoja  .........044 5344735
Rauman seutu, Erkki Hammar  ...........0400 590260
Tampereen seutu, Pirkko Partanen .....045 8565633
Turun seutu, Helena Santala  ..............050 5417945 
Turun seutu, Marita Holkeri  ...............050 3426466

Köyliö-seura julkaisi elokuussa uuden Köyliist-kirjan 
20-vuotisen toimintansa kunniaksi. Kirja kertoo Köy-
liö-seuran mittavasta työstä kotiseudun parhaaksi. 
Valitettavasti korona-aika ei ole mahdollistanut myyn-
titapahtumia. Kahta uusinta kirjaa voit ostaa allamai-
nituilta henkilöiltä. Soita ja sovi hakuaika. Kaikkia 
Köyliist-sarjan kirjoja on myynnissä OP Ala-Satakun-
nan konttorissa Köyliössä, Tuiskulan Kotikolossa ja 
Studio Jaakko Ojalassa.
Nyt kannattaa hankkia kirjaa myös lahjaksi. Tarjoam-
me Köyliist 16-kirjan oston yhteydessä 5 euron alen-
nuksen Köyliist 12-15 kirjoista Kansallismaiseman 
Kainalossa, Kuinkas kierrät Kiulonjärven – ympäri jo-
kikoveran, Lempimäisiä ja Kaunista käsillä.

KÖYLIIST-KORUT PUKIN PUSSIIN
Ilahduta ystäväsi ja läheisesi Köyliist-korulla. 
Tilaukset ja näyttö Seija Ojala .............. 050 3203181

KÖYLIIST-KIRJAT 
KOTIIN JA LAHJAKSI

Köyliist 8-11  ... 10 €
Köyliist 1-7  ....... 5 €

KÖYLIÖN YSTÄVIEN 
TOIMINTAA
Tampereen ja Turun lukupiirit kokoontuvat 
tänä syksynä seuraavasti: Turussa 11.11. ja 
Tampereella 8.12. Ystävätapaamiset pyritään 
järjestämään Porin seudulla marras-joulukuun 
vaihteessa ja Turussa joulukuun puolella jou-
luisissa merkeissä. 
Perinteisen ystäväkirkkopyhän osalta emme voi 
vielä luvata mitään varmaa. Tarkemmat tiedot 
ajankohdista ja paikoista ilmoitetaan myöhem-
min Köyliö-seuran kotisivuilla.



      

Syyskokouksen satoa 

irkko Peltola valittiin yksimielisesti 
Köyliö-seuran uudeksi puheenjohtajaksi. 
Ansiokkaasti Köyliö-seuraa kaksi vuotta 

luotsannut Helena Santala jatkaa hallituksessa 
ulkoköyliöläisten edustajana.  
Puheenjohtajaksi valittu Pirkko Peltola on 
toiminut Köyliö-seuran hallituksessa 6 vuotta. 
Hän on toiminut myös Kotiseutuyhdistys 
Harjulan Killassa noin 30 vuotta sekä Emil 

Cedercreutzin museossa oppaana ja 
asiakaspalveluvastaavana lähes 38 vuotta. 
Lisäksi Pirkko Peltola on toiminut useissa 
luottamustehtävissä Harjavallassa. Peltola on 
kotoisin Köyliön Pajulan kylästä. Nykyisin hän 
asuu Eurassa. 
 

Hallituksen kokoonpano (varajäsen) 
 
Pirkko Peltola, puheenjohtaja  
Jouko Juhola, (Mirkka Thessler)  
Anne Helin, (Jaakko Parkkila)  
Anneli Laine, (Inkeri Marttila)  
Satu Vähätalo-Virtanen (Simo Nummi)   
Helena Santala, (Pentti Vuotila)  
Axel Cedercreutz (Tuula Lähdesmäki) 
Sari Minkovitsch (Teresa Kantola)  
Lassi Kauko, perinnejaoston pj. (Anne Reunanen) 
Liisa Yski (Pirjo Kotiranta)   
Muut toimijat: 
Simo Nummi, tiedottaja  
Samuli Vahteristo, julkaisujaoston pj.  
Pentti Vuotila, Valokuvat-arkiston johtaja, 
Asser Lehtoranta, jäsensihteeri   
Seija Ojala, myytävät tuotteet    
Pirjo Kotiranta, sihteeri 
Kirsti Savioja, rahastonhoitaja   
Marita Holkeri, ystävät-jaoston pj. 

 

Kotiseudun kauneutta 
kalenterissa 

Köyliö-seuran ja Köyliön Säkylän Sähkön 
järjestämään valokuvakilpailuun on tullut vuoden 
aikana upeita kuvia. Asiakkuuspäällikkö Heli 
Ylitalon mukaan niistä välittyy katsojalle 
kotiseutumme kauneus eri vuodenaikoina.  

- Osa kuvista valittiin yhtiömme asiakkaille 
jaettuun kalenteriin. Kalenteri kuvineen varmasti 
ilahduttaa asiakkaitamme. Samalla Köyliö-seura on 
saanut taltioitua maisemakuvia vuodelta 2020.  
Hyviä otoksia voi lähettää aina tämän vuoden 
loppuun saakka. Tammikuussa tuomaristo valitsee 
kuvaajan, joka saa sähköauton käyttöönsä viikoksi.  
Kiitokset kaikille kuvakilpailuun osallistuneille, 
Ylitalo kiittää. 

Kuvakilpailussa hyvistä otoksista on jo palkittu 
Marketta Härkälä, Tarja Itänen, Anne-Maarit 
Kalmeenoja, Rauno Korhonen, Marjo Lätti, Erkki 
Majamäki, Tarmo Malinen, Sami Muntila, Jari 

Taivainen, Riikka Tuomola ja Sonja Vahteristo. 
Kilpailun tuomareina ovat toimineet Jaakko Ojala, 
Simo Nummi ja Heli Ylitalo (kuvassa). 

 

 
 

P 



Kalevin kuva ei ole Kotiseutuliiton palkitsemistilaisuudesta 
vaan Köyliö-päiviltä. 

Kalevi Salmille merkittävä 
tunnustus 

Suomen Kotiseutuliitto on myöntänyt 
Kotiseututyön ansiomitalin tänä vuonna 
kahdeksalle henkilölle. Mitali on Kotiseutuliiton 
korkein tunnustuksen osoitus ansiokkaasta 
kotiseututyöstä. Yksi tunnustuksen saajista on 
Köyliö-seurassa toimiva Kalevi Salmi.  

Pitkäaikainen Köyliö-Seuran vaikuttaja Kalevi 
Salmi on ollut aktiivinen Köyliö-seuran 
hallinnossa, toimien hallituksessa 
varapuheenjohtajana sekä perinne- ja 
julkaisujaostoissa. Salmi on myös johtanut seuran 
kaksi EU-hanketta, ”Köyliön upea menneisyys” 
sekä ”Köyliön Upeat Valokuvat Arkistoon”. Salmi 
on ollut Köyliön valokuva-arkiston johtaja 
vuodesta 2016. Arkistossa on yli 10 000 kuvaa. 
Hän on ollut aktiivisesti mukana myös Köyliön 
ystävät -jaoston toiminnoissa ja tapahtumissa. 
Salmen kotiseututyö laajenee kotiseutua 
laajemmalle, sillä hän on sekä Pyhän Henrikin 
Pyhiinvaellusyhdistyksen että Turun seudun 
sukututkijain yhdistyksen aktiivi. Salmi tunnetaan 
myös kotiseutujulkaisujen tekijänä. Hän on 
kirjoittanut artikkeleja lähes kaikkiin 15 kirjaan, 
jotka seura on julkaissut. 

Kotiseututyöstä kiitosta ja 
tunnustusta 

Köyliö-seuran 20-vuotisjuhlassa 9.8.2020 palkittiin 
ja huomioitiin ansiokkaalla tavalla kotiseututyötä 
tehneitä.  
Kunniajäseniksi: Axel Cedercreutz ja Jaakko Ojala 
Kotiseutuliiton kultainen ansiomerkki: Lassi 
Kauko, Anneli Laine ja Asser Lehtoranta 
Kotiseutuliiton hopeinen ansiomerkki: Alpo Heino, 
Anne Helin, Pirjo Kotiranta, Seija Ojala, Helena 
Santala, Kirsti Savioja ja Liisa Yski 
Lalli ja Kerttu 2020: Simo Nummi, Susanna Salo-
Kimppa 
Vuoden Köyliön ystävä 2020: Helena Santala ja 
Kalevi Salmi 
Pöytästandaari: Axel Cedercreutz, Jaakko Ojala, 
Samuli Vahteristo, Säkylän kunta, Köyliön 
kappeliseurakunta, Säkylä-seura ry, Alasatakunta, 
Räisälä-seura ja Leader Pyhäjärviseutu 
Kuninkaanmäntykilpi: Helena Santala, Kalevi 
Salmi, Veli-Pekka Suni 
Historiikki: Risto Routama, Inkeri Marttila, Alpo 
Välilä, Hannele Laukkanen ja Hannu Orpo 
 

Legends live -hankkeelle 
Kotiseutuliiton apuraha 

Suomen Kotiseutuliitto jakoi apurahaa yhteensä 
16 200 euroa uutta kehittävään kotiseututyöhön. 
Hakijoita oli yli sata. Köyliö-seuran Legendat Live-
hankkeelle myönnettiin 3 000 euroa. Hankkeen 
tarkoitus on lisätä nuorten keskuudessa 
kotiseudun mielenkiintoisen historian tuntemusta. 
Kohderyhmänä ovat 15–19-vuotiaat alueen nuoret. 
Köyliö-seuran hanke tukee osaltaan Elämää 
Säkylässä – Valitse Sä Kyläsi -hanketta.   

Monipuolista virikkeellistä 
toimintaa vuodelle 2021 

Syyskokouksessa vahvistettu seuran 
toimintasuunnitelma vuodelle 2021 lupaa 
monipuolista virikkeellistä toimintaa 
kaikenikäisille. Köyliö-seura tulee mm. 
julkaisemaan uuden Köyliist-sarjan kirjan. 
Toiveena on, että koronaepidemian vuoksi 
juhlavuodelta 2020 pitämättä jääneet tapahtumat 
ja toiminnat voidaan pitää tulevan vuoden aikana. 
Tällaisia ovat sukututkimuskurssin jatko-osat ja 
sadonkorjuujuhla. Köyliö-seuran toiminnassa 
näkyy vahvana alueellinen yhteistyö.  



Köyliö-seura on mukana Säkylä-seuran ja Säkylän 
kunnan kanssa alueen kulttuuritoimijoiden 
yhteistyön kehittämisessä ja kotiseutuarkistojen 
suunnittelu- ja kehittämistyössä. Köyliö-seura 
toimii yhteistyökumppanina myös Säkylä-seuran 
hallinnoimassa hankkeessa Elämää Säkylässä – 
Valitse Sä Kyläsi. Hanketyöryhmän johtajana 
toimii Anne Reunanen Kankaanpään 
kyläyhdistyksestä ja Köyliö-seuraa hankkeessa on 
kuluvana vuonna edustanut Helena Santala. 
Hankkeen tavoitteena on lisätä Säkylän 
vetovoimaisuutta erinomaisena asuinpaikkana, 
joka tarjoaa työtä, monipuoliset 
harrastusmahdollisuudet, hyvät palvelut ja upean 
luontoympäristön. Hanke edistää myös alueen 
maaseutu- ja kulttuurimatkailua. 

Toimintasuunnitelmassa on otettu huomioon 
myös Suomen Kotiseutuliiton julkaiseman 
Kestävän kotiseututyön periaatteet 
kotiseututoimintaa pyritään jatkossa toteuttamaan 
eri ikäluokille lapsesta vanhukseen ja eri 
elämäntilanteissa oleville asukkaille.  

Uudelta puheenjohtajalta kiitosta 

Seuran puheenjohtajaksi valittu Pirkko Peltola 
kertoi lähtevänsä uuteen tehtäväänsä Köyliö-
seurassa kiitollisena ja avoimin mielin perinteille, 
mutta myös uusille ideoille ja toimintamuodoille.  

- Lisäämme aloittamaamme toimintaa lasten ja 
nuorten kanssa, jotta kotiseututyö toisi 
harrastusta ja hyvinvointia myös heidän 
ikäryhmälleen.  

Samalla Peltola kiitti Köyliö-seuran ahkeria 
toimijoita ja erityisesti kaksi vuotta seuraa 
puheenjohtajana luotsannutta Helena Santalaa. 

- Seuramme toiminnassa on aktiivinen tekemisen 
meininki virkeiden toimijoiden myötä. Aivan 
erityisen kiitoksen ansaitsee Helena Santala, joka 
on tarmokkaasti ja uupumatta vienyt monia 
kotiseututyön asioita eteenpäin. Teemme 
jatkossakin yhteistyötä Köyliön kylien, 
kappeliseurakunnan, eri yhdistysten ja Säkylä-
seuran kanssa.  

Haluan toivottaa kaikille seuran jäsenille, 
yhteistyökumppaneille, köyliöläisille ja Köyliön 
ystäville Hyvää Joulua ja Valoisaa Uutta Vuotta. 

 

 

 

Köyliist-kirjat kotiin ja lahjaksi 

Köyliö-seura julkaisi elokuussa uuden Köyliist-
kirjan 20-vuotisen toimintansa kunniaksi. Kirja 
kertoo Köyliö-seuran mittavasta työstä kotiseudun 
parhaaksi. Köyliist-sarjan kirjoja on myynnissä 
Tuiskulan Kotikolossa, Studio Jaakko Ojalassa ja 
OP Ala-Satakunnan konttorissa. Lisäksi Köyliössä 
kirjaa myyvät Simo Nummi, Kirsti Savioja, Samuli 
Vahteristo ja Liisa Yski. Kahta uusinta kirjaa voit 
ostaa allamainituilta henkilöiltä. Soita ja sovi 
hakuaika. Pääkaupunkiseudulla Paula Auerkari 
040 4117847, Köyliön lähialueella Pirkko Peltola 
0400 437803, Porin seudulla Terttu Kalmeenoja 
044 5344735, Rauman seudulla Erkki Hammar 
0400 590260, Tampereen seudulla Pirkko 
Partanen 045 8565633, Turun seudulla Helena 
Santala 050 5417945 ja Marita Holkeri 050 
3426466. 

 

 




