Lalli 2009
Mikä yhdistää Lallin 850 vuoden takaa ja vuoden 2009 LALLIN?
Miksi Lallista tuli ensimmäinen nimeltä mainittu
suomalainen?
Syynä siihen oli Ruokaruotsi, silloinen vihattu Kestitysvero, johon
talonpojan oli alistuttava ja joka johti hyvin tunnettuun, historiaan
jääneeseen väkivaltaisen tapahtumaan.
Nykyinenkin Lalli omassa nykykievarissaan Kerttunsa kanssa
kestitsee, tarjoilee, jakaa oltta, viiniäkin, ja kaiken tämän
vapaaehtoisesti, jopa halulla.
Mikä oli ensimmäinen LALLI miehiään? - Metsämies: ”Kaatoi
karhun, toisenkin”.
Niin on myös tämän vuoden LALLI. Kaatuu hirvi hyvässä
seurassa, vaikka hirvikoiran homma, varsinkin nuorempana, oli
usein kai mieluisana tehtävänä.
Ensimmäinen LALLI oli myös kirvesmiehiä, mutta ei tästä
kyseenalaisesta ominaisuudesta tällä kertaa sen enempää.
Pysyy kirves nykyLallinkin kädessä, jopa vasemmassa. Ja puukko,
jolla syntyy esimerkiksi vallan upeita/hienoja/taidokkaita/
pärelintuja.
Taipuu myös faneeri moneksi, aina suomenmestaruusliikelahjaksi
asti.
Köyliönjärvi liittyi oleellisesti Ensimmäisen Lallin eloon ja
kohtaloon mutta ei siitäkään tässä enempää. Sama järvi on ollut
vuosikaudet myös lähellä tämän vuoden Lallin sydäntä ja hän on
tehnyt paljon ja pitkään työtä järven ja nykyään yhä enemmän
myös Köyliönjoen suojelemiseksi.

Ensimmäinen LALLI oli varmaan, omassa yhteiskunnassaan
vaikutusyksilö.
Tämän vuoden Lalli on myös ideoija, innostaja, kehittäjä, tekijä ja
sytyttäjä, vaikka hänen 3 sivua ja 75 luottamustointa sisältävä
Köyliön kunnan Luottamushenkilökorttinsa ensimmäinen
merkintä, 24-vuotiaana, onkin piirin sammutuspäällikön varamies.
Mutta sen jälkeen on hän on pysynyt vankasti sytyttäjien puolella.
Hän on ollut ideoimassa, suunnittelemassa ja myös nimenomaan
toteuttamassa monia erilaisia kehitys-, ympäristö- matkailu-,
yritys- ja kulttuurihankkeita.
Paikallisten tehtävien lisäksi Lallille on kertynyt myös energiaalalta hyvin arvostettuja maakunnallisia ja valtakunnan tason
luottamustehtäviä.
Ennen kaikkea hänen sydäntään lähellä on kuitenkin aina ollut
kotikylän ja –seudun elon ja olon kehittyminen ja tulevaisuuden
turvaaminen.
Tässä kohdassa mieluusti esittelisin teille vuoden 2009 LALLIN,
mutta tehtävä on nyt mahdoton, koska hän on juuri vetänyt ylleen
TORPPARI Fredrik Rantalan rooliasun rakkaassa
harrastuksessaan Tuiskulan Kesäteatterissa, jonka kantava
voima, moottori, ideoija ja työmyyrä hän on ollut jo
kolmenkymmenenviiden vuoden ajan.
Hyvät ystävät ja kylänmiehet ja –naiset:
vuoden 2009 Köyliön Lalli on Veikko Salo
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