Inkeri Marttila lausui runon Kaarisilta…
Ja Jumala sanoi: "Toisille annan toiset askareet,
vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet.
Sillä kaikilla ihmisillä on niin ikävää päällä maan,
ja kaarisillalle tulevat he ahdistuksessaan.
Tee silta ylitse syvyyden, tee, kaarisilta tee,
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee."
Minä sanoin: "He tulevat raskain saappain, multa-anturoin miten sillan kyllin kantavan ja kirkkaan tehdä voin,
sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain?"
Ja Jumala sanoi: "Verellä ja kyynelillä vain.
Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan pane kappale silta-arkkuun, niin saat sillan kantamaan.
Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat,
he antavat kyllä anteeksi, jos sillan rakennat.
Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee,
joka syvyyden yli lakkaamatta valoa säteilee.
Älä salpaa surua luotasi, kun kaarisiltaa teet:
ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet."
(Aale Tynni)
…ja esitteli Kertun 2020
Minulla on ilo arvuutella ja esitellä juhlavuoden 2020 Kerttu. Hän ei ole nuorin Köyliön Kerttumme, mutta
on ensimmäinen toisen polven Kerttu, joka edustaa nuoruutta ja uusiutuvaa kotiseudun toimeliasta
naispolvea. Hän on kasvattanut puolisonsa kanssa suuren perheen. Perhe on hänelle tärkeä ja lapset
voimavara.
Tuleva Kerttu on kiinnostunut paikallisten asioiden eteenpäin viennistä ja on kunnallispolitiikassa mukana.
Hän on yrittäjä kolmannessa polvessa. Lallin tavoin tulevassa Kertussa on taiteellisia taipumuksia ja taitoa
tehdä käsillä kaunista. Sanatkin hän saa soljumaan paperilla vaikkapa kirjaksi asti.
Ennen kaikkea hän on sillanrakentaja ihmisten välille, perheille, kyläyhteisölle ja kyläkuntien välille.
Olen tuntenut tulevan Kertun lapsesta saakka ja tässä edellä lausumastani Aale Tynnin runosta voi poimia
kohtia, jotka sopivat kaarisiltoja rakentavaan Kerttuumme.
"Toisille annan toiset askareet, vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet” aina suurilta areenoilta
pienen kylämme teatteriteltan alle. Joskus kaarisilta on syntynyt Kertulle kyynelin, raskain saappain ja
multa-anturoin. Yhtä kaikki, hänen ansiostaan olemme saaneet tuntea riemua, näkemästämme,
kuulemastamme ja yhdessä tekemästämme Torpparinmuseomäellä.
Toivomme siltojen rakentajan ja juhlavuoden 2020 Kertun Susanna Salo-Kimpan jaksavan jatkaa työtään
sillanrakentajana oman kylämme Tuiskulan, kotiseutumme Köyliön ja Säkylän kuntalaisten parhaaksi.

