Köyliön Kerttu ja Lalli 2017
Käymme aluksi lyhyesti lävitse Kertun ja Lallin elämän, mutta vain pääkohtia esiin tuoden. Käytämme
esittelyssä tarkoituksella pitäjän nimeä Köyliö, vaikka se nykyään Säkylä onkin.
Kerttu on jo ehtinyt ohittaa 70 ikävuoden pyykin ja on siis eläkkeellä. Hän on Köyliön tyttöjä, synnyinkoti on
Kepolassa. Kerttu asuu nykyään Turussa, mutta vanhempien kuoltua on lapsuudenkoti päätynyt Kertun
perheelle ja sitä on ahkerasti viime vuosina kunnostettu.
Lalli on myös jo ehtinyt 70 ikävuoden pyykin yli. Hän on syntyjään Vampulasta, mutta on asunut jo noin 50
vuotta Köyliössä vaimon kotitalossa, jossa ahkera Lalli näpertelee kaiken aikaa jotakin ja muun muassa
entisöi huonekaluja.
Kertulla oli monia ammattihaaveita: Kaupanmyyjä, toimistovirkailija, pankkivirkailija ja opettaja. Hän on
saanut toimia noissa kaikissa toiveammateissaan, Köyliössä, Säkylässä, Turussa, Kouvolassa ja lopulta
jälleen Turussa.
Lallin lapsuuden haaveista ei ole saatu selvyyttä. Autokuski tuo haave pojilla usein oli, mutta sitä hänestä ei
tullut. Ajokortti ja henkilöauto hänellä kuitenkin on ja sillä huristellaan mökille Säkylään. Lalli toimi
valtaosan työurastaan myöskin opettaen noin 20 vuotiaille pojille ja hiukan tytöillekin elämän tärkeitä
taitoja.
Kertulla ja Lallilla on luonteessa paljon samaa. Kerttu on tunnollinen puurtaja, joka herkästi tuo esille omat
mielipiteensä ja puolustaa ajatuksiaan tarmokkaasti. Jos jokin asia pitää hoitaa ja tehtävä annetaan
Kertulle, se tulee varmasti tehdyksi. Kerttu on sisäistänyt täydellisesti periaatteen Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
Kerttu huolehti Turusta käsin jokaviikkoisilla autoajeluilla, että äidillä ja isällä, ja myöhemmin äidin kuoltua,
isällä oli Köyliössä kaikki hyvin. Vastavuoroisesti isä osasi arvostaa tyttärensä huolenpitoa.
Lalli kuuluu ehdottomasti myös samaan tunnollisten puurtajien sarjaan ja kuten hän itse on todennut "hän
ei osaa olla laiskana paikallaan, mitään tekemättä". Myös Lallille annettu tehtävä tulee varmuudella
hoidetuksi. Lalli on vaatimaton, pienempikin vaatimattomuus riittäisi - etenkin kun noita saavutuksia on
vaikka muillekin jakaa.
Sekä Kertulla että Lallilla on hurjan mittava meriittilista, joka Kertulla painottuu työelämään ja sen
jälkeen hyvin aktiiviseen toimintaan köyliöläisyyden hyväksi. Lallilla meriitit painottuvat työelämän
lisäksi kunnioitettavaan määrään vapaaehtoistoimintaa, harrastuksia ja yhteisten asioiden hoitamista.
Kerttu oli myyjänä Kepolassa Isotalon kaupassa, toimistotehtävissä Säkylässä, kävi kauppaopiston
Raumalla, palveli asiakkaita pankissa Turussa, valmistui kauppatieteiden maisteriksi Turussa, toimi
laskentatoimen lehtorina Kouvolassa ja päätyi takaisin Turkuun opetusalan eri tehtäviin.
Lallin työura oli omalla tavallaan selkeämpi, työtehtävät olivat Säkylässä. Ne vaihtuivat noin 20 vuotta
sitten Köyliössä sivutoimiseksi maanviljelijäksi. Tämä mahdollisti työskentelyn luottamustehtävissä: 4
kautta kunnanvaltuustossa, 7 vuotta johtajana Lallien kuntourheilujaostossa, yli 40 vuotta vapaaehtoisen
palokunnan toimissa mm. 16 vuotta hälytysosaston päällikkönä, pitkiä aikoja eläkeliiton työssä sekä
paikallistasolla että laajemmissakin ympyröissä, joka työrupeama huipentui Eläkeliiton Satakunnan piirin 6
vuoden puheenjohtajan pestiin, joka pyyteetön työ palkittiin kunniapuheenjohtajan nimityksellä.

Kertun ja Lallin titteli voitaisiin jakaa pienemmilläkin ansioilla, mutta varmuuden vakuudeksi joitakin
valintaan vaikuttaneita asioita lisää muutaman viime vuoden ajalta
Kerttu on toiminut Köyliön ystävien puheenjohtajana koko jaoston olemassaolon ajan ja hän on
toiminnassaan verkottunut tehokkaasti, luonut puitteet Köyliössä asuvien ja täältä jo lähteneiden
tapaamisille ja keskusteluille. Hänen toimintansa kautta Köyliö-seuran jäsenmäärä kaksinkertaistui, joka
rahallisesti tarkoittaa vuodessa yli 3000 euroa tuloa. Kyllä rahalle on aina käyttöä.
Kertun johdolla on käyty pariin- kolmeen otteeseen tapaamassa Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa
ja Raumalla asuvia Köyliön ystäviä. Ystävä-kaupunkikierrokset aloitettiin Raumalta huhtikuussa 2009,
jolloin myös kunnanjohtaja Seppo Saarinen oli mukana. Pöytäkirjaan on kirjattuna Sepon käyttämä puheen
vuoro näin " Nyt aloitetulla ystävätoiminnalla on selvä sosiaalinen tilaus. Kylien Köyliön, Köyliö-seuran sekä
muiden yhteisöjen ja asukkaiden pyyteetön toiminta kotiseututyön hyväksi on tehnyt minuun Köyliössä
suuren vaikutuksen. Köyliön historia lisää pitäjän tunnettuutta ja seura sekä kylät markkinoivat sitä.
Sydämet sykkivät kotiseututyön hyväksi"
Myös Köyliössä Kerttu on järjestänyt lukemattoman määrän erilaisia tapaamisia, joissa nykyiset köyliöläiset
ja köyliöläislähtöiset ovat voineet kohdata. Erityisen lämmin side Kertulla on ollut seurakuntaan ja hänen
ideansa on ollut ystäväkirkko, joka jo pitkään, vuosittain on Köyliössä toteutunut.
Olen myös kuullut, että Kertulla on jälleen esiliinansa sivutaskussa lappu, jossa hän luonnostelee tämän
vuoden syksylle vastaavaa kierrosta näissä ystäväkaupungeissa. Jäämme kuulolle.
Kerttu on myös hyvin määrätietoisesti pyrkinyt kehittelemään ystävätoimintaa suuntaan, jossa
ystäväkaupunkitoiminta ohjautuisi oma- aloitteisemmaksi. Useita lukupiirejä onkin jo saatu aikaan Kertun
johdolla.
Kertulle on ollut tärkeätä varmistaa, että Köyliö-päivät toteutuvat. Tänä vuonna hän on ollut
järjestelytoimikunnan vetäjänä. On Kerttu toki myös istunut Köyliö-seuran hallituksessa ja viime vuosina
jopa varapuheenjohtajanakin.
Lalli on paikalla kaikkialla, missä kulttuuri- tai muita tapahtumia järjestetään eikä hommasta oikein mitään
kunnollista ilman häntä tulisikaan. Kun toiset ovat näkyvillä paikoilla ja äänessä, Lalli hoitaa pyyteettömästi
taustalla omat tehtävänsä, vastaa liikenteen ohjauksesta ja muista välttämättömistä tehtävistä ja kuten jo
tuli sanottuakin, niin aina takuuvarmasti ja ajallaan. Lallin valinnalla Köyliö-seura haluaa myös muistuttaa
siitä tosiasiasta, että ahkerilla puurtajilla on suuri vaara jäädä ilman sitä tunnustusta, joka heille kuuluu.
On Lalli toki toiminut myös Köyliö-seurassa pitkään, ollut jopa perustajajäsenkin, istunut vuosia hallituksen
ja Perinnejaoston jäsenenä, toiminut jäsenrekisterin hoitajana ja myös jonkin aikaa varapuheenjohtajana.
Kertun työura huipentui ammatti-instituutin aikuiskoulutusyksikön johtajan tehtäviin.
Lalli yleni Suomen armeijassa kapteenin vakanssiin asti
Pyydämme Köyliö-seuran kunniapuheenjohtaja Risto Routaman ja puheenjohtaja Samuli Vahteriston
tänne lavalle hoitamaan viralliset nimityksiin liittyvät seremoniat ja kutsumme myös paikalle
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