Vuoden 2021 Kerttu on monen toimen nainen. Hän on viettänyt lapsuutensa Yttilän kylässä ja saanut
valkolakkinsa Säkylän seudun lukiosta – voi sitä ruusujen määrää. Ammattiopinnot vievät hänet Helsinkiin.
Valmistumisen jälkeen työpaikka löytyi Säkylästä ja puoliso Köyliöstä. Aika moni meistä on vuosien varrella
asioinutkin pian julkistettavan Kertun kanssa.
Sitä en tiedä, mikä oli tulevan Kertun paras aika tyttöjen 60 metrin juoksupyrähdyksessä tai pituushypyn
tulos. Sitä vastoin tiedän, että tulevalle Kertulle jumppa ja pyöräily ovat mieleistä puuhaa. Eenokki ja Lallis
tulivat nuoruusvuosina Kertulle tutuiksi ja teinien tapaan musiikki kuului silloin hänen
ykköskulttuurinautintoihinsa.
”Vain tahroja paperilla, älä siis suutu
Ei niistä asiat miksikään muutu
Ei se että meillä oli retkemme
Eikä se että meillä oli hetkemme
Voi tuuli kylmästi kutittaa selkää
Se eteenpäin työntää, älä siis pelkää…”.
Poprock-yhtye Eppu Normaali ja laulusolisti Martti Syrjä säväyttivät tuolloin Kerttua. Sittemmin Kertun
sielunmaisemaa on aina näihin päiviin saakka liikuttanut J Karjalainen, joka on yksi Suomen kaikkien aikojen
suosituimmista laulajista ja lauluntekijöistä.
”Doris, Doris
Sä veit mun sydämen
Doris, Doris
Tuo se pois, takasin sydäntäni vielä tarvitsen…”.
Kerttu potee edelleen kulttuurinälkää. Viimeisin hän lukemansa kirja on Delia Owensin kirjoittama Suon villi
laulu, jonka teksti on niin kaunista, että tekee kipeää: Sydäntä särkevä kasvutarina, murhamysteeri ja
lumoava kertomus luonnon kauneudesta. Kerttu käy mielellään myös teatterissa, konserteissa ja
taidenäyttelyissä. Seikkailunhaluakin Kertulta löytyy, kerran hän päätti ystävänsä kanssa meloa kanootilla
Köyliönjokea aina Eurajokeen saakka. Matkanteko tyssäsi Harolassa, etenemisen estivät lukuisat ristiin
rastiin jokeen kaatuneet puut.
Nimettävä Kerttu on ollut mukana seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa usean vuoden ajan. Vetänyt lasten
jumppaa ja uimakoulua. Kertulla on puolisonsa kanssa kolme lasta.
Kerttu on kylänsä puheenjohtajana ja innostajana johdattanut oman kylänsä Vuoden Suomen kyläksi. Hänet
on valittu aikanaan ensimmäiseksi Vuoden kylätoimijaksi Köyliössä. Puheenjohtajan vetämänä
Kankaanpään kylän ahkerat talkoolaiset ovat kunnostaneet Lasten leikkipuisto Viuhu-Muksulan,
rakentaneet upean eräelämyskeskus Kaarnikan ja luoneet liikkujien iloksi Kertun metsäpolun ja
Metsäjärven rakenteet. Kankaanpään uimaranta ja matonpesupaikka on pidetty edustuskelpoisena. Aivan
uskomaton ponnistus oli Kuninkaanlähteen tyhjennys- ja pohjan puhdistusoperaatio, jonka Maa- ja
Kotitalousnaiset valitsivat valtakunnalliseksi Vuoden maisemateoksi.
Viimeisen vuoden aikana Kerttu on toiminut vetäjänä Valitse SäKyläsi -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä
Säkylää tunnetuksi mukavana ja varteenotettavana asuinpaikkana.
Nyt on sanomattakin selvää, että jokainen on arvannut kuka on Vuoden 2021 Kerttu. Arvoitukseksi sitä
vastoin jää, mikä oli hänen paras aikansa tyttöjen 60 metrin kirmaisussa tai pituushypyn loikan pituus. Ehkä
ne voivat hyvin myös Kertun mielestä jäädä arvoitukseksi, sillä elämässä kaikki tieto ei ole tärkeää. Tärkeää
on se, että hän on ansainnut kotiseudun hyväksi tekemällä työllään arvostetun arvonimen – onneksi olkoon
Vuoden 2021 Kerttu Anne Reunanen.
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