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”Kun Lalli tuli kotia. 

niin Lallin paha emäntä 

pieksi suuta kunnotonta, 

käytti kieltä kelvotonta: 

"Jo tässä kävi väkeä, 

täss' on syöty, täss' on juotu, 

tässä purtua pidetty, 

viety heiniä hevosen, 

hietaa annettu sijalle, 

syöty leivät uunin päältä, 

sijalle kivensiruja, 

olut juotu kellarista, 

santaa annettu sijalle." 

Viime vuonna Köyliö-seura yritti aiemmista vuosista poiketen noudattaa Surmavirttä 

ja valita mahdollisimman ilkeän Kerttu-emännän. No eihän siitä mitään tullut, kun 

Köyliöstä ei löytynyt yhtään ilkeää naisihmistä!  

Tänä vuonna päätettiin siis valita kiltti Kerttu entiseen tapaan ja tosi mukava 

ihminen olikin helppo löytää. 

Toisin kuin muinaisKerttu, tämä nykyKerttu ei kaihda ruokaruotsin kestitsemistä, 

päinvastoin, hän on ottanut sen elämäntehtäväkseen.  Hän on emäntä sanan 

jokaisessa merkityksessä. 

Kotitilaansa emäntänä hän aloitti lähes viisikymmentä vuotta sitten. Ensimmäisen 

kunnallisen luottamustehtävänsä hän sai neljäkymmentä vuotta sitten ja 

kolmekymmentä vuotta on kulunut siitä, kun hän aloitti oman pitopalvelun. 

Kaksikymmentä vuotta hän on ollut seurakunnan ja metsästysseuran pääemäntänä 

ja kohta kymmenen vuotta Köyliön Eläkeliiton emäntänä, rukoushuoneyhdistyksessä 

kaksikymmentäviisi vuotta ja musiikkiyhdistyksessä Luoja ties kuinka kauan. Tuskin 

paljoa liioittelen, jos sanon, että jokainen köyliöläinen on syönyt hänen pöydästään.  



Sikakin kyllästyy yhteen ruokaan, sanoo vanha kansa, mutta tämän Kertun ruokaan 

ei kyllä kyllästy kukaan. Köyliöläisen pitopöytäperinteen vaaliminen ja ylläpitäminen 

onkin Kertullemme sydämen asia.  

Pitopalvelun Kerttumme aloitti 6.9.1979 Salosen Pirkon 50-vuotisjuhlilla. On ollut 

hautajaisia, häitä, sukujuhlia, rippijuhlia, ylioppilasjuhlia ja vaikka mitä. Suurimmissa 

häissä on ollut 500-600 henkeä, joille Kerttu on järjestänyt maukkaat ruoat. 

Lallintalolla on ollut kolmoishäät 1978 ja melkoinen väkimäärä, hirvipäivällisillä on 

ollut yli 500 ruokittavaa ja Eläkeliiton juhlissa saman verran! Eikä Kertulle ole 

riittänyt vain Köyliön ruokkiminen: Juhlapitoja on pidetty Helsingissä, Raumalla, 

Porissa ja tietysti myös naapurikunnissa, joten Kerttu on todella markkinoinut 

hienosti Köyliön upeaa pitoruokaperinnettä. 

Ruokajuhlia Kerttumme on järjestänyt myös kotonaan. 

Näin pitkä ja mittava emännän ura vaatii, paitsi rautaista ammattitaitoa, myös 

ystävällistä ja rauhallista luonnetta. Sen neljännesvuosisadan aikana, jona minä olen 

nykyKertun tuntenut, en ole koskaan nähnyt hänen hermostuvan tai olevan pahalla 

päällä. Hän näkee asioiden myönteiset puolet ja yrittää löytää oikeat ratkaisut. 

Lyhyesti, tämä ehtoisa emäntä on mahdottoman mukava ihminen. Vaikka Köyliö 

onkin täynnä mukavia ihmisiä, on Kerttumme tässäkin sarjassa johtopaikoilla! 

Vuoden 2009 Kerttu: Hilkka Säteri! 

 


