
 

Lalli 2008 

"Jaakko Ojalan puhe Lallille Kalevi Salmin joiltakin osin lyhentämänä ja muuttamana" 

 

Varmaankin oli vuosi 2003, kun Köyliö-seurassa syntyi ajatus palkita kulttuuri- ja  

kotiseututyössä ansioituneita Lallin ja Kertun arvonimillä. 

V. 2004 Köyliö-päivillä sitten jo nimettiin Köyliön Lalliksi kaikkien suomalaisten hyvin  

tuntema toimittaja Niilo Ihamäki. Hänellä oli jo silloin takanaan vähintään 70 vuoden  

ura juontajana, toimittajana ja perinteen tallentajana. Kertun arvon sai monipuolisessa  

kotiseututyössä ansioitunut opettaja Paula Härkälä. 

Niin, nyt juhannuksena kuulin radiosta muistoja 50 v. takaa. Siinä kerrottiin  

Seurasaaressa vietetystä juhannusjuhlasta jossa juontajana oli mies nimeltä Niilo  

Ihamäki. Siis 50 vuoden takaa! Ja tuossa tuo kävelee kuin ei mitään olisi tapahtunut! 

Vuonna 2005 arvonimet saivat Juhani Kaatonen ja Vappu Hemmi.  

V. 2006 vuorossa olivat Vesa Alare ja Sirkka Salo, vuonna 2007 taas Kaarina  

Toivola ja allekirjoittanut. 

Tänä vuonna seuralla oli vaikeuksia Kertun valinnassa.Oli rautaista laatua,muttei selvää  

ykköehdokasta löytynyt.   

Lalli sen sijaan löytyi ja yritänkin ihan kiusan vuoksi luonnehtia häntä hieman. 

"Tämän vuoden Lalli on komea mies, jopa vieläkin pitempi ja komeampi kuin  

viimevuotinen, jos joku nyt semmosesta sattuu tykkäämään! 

Koulutukseltaan hän on voimistelun opettaja, liikunnan lehtori ja lahjakkaan taiteellisen  

ja liikunnallisen suvun jäsen.  

 

 



 

 

Hänen isänsä oli tietääkseni urheilijana useampikertainen Suomen mestari ja ennätysmies ja hän itse 

 ainakin oman komppaniansa kuulantyöntömestari. Tuleva Lalli on hyvin huumorintajuinen ja vaatii  

sitä totisesti myös muilta. Hänen huumorinsa on terävää, helposti jopa purevaa tilannekomiikkaa.  

Kun miehellä on erinomainen muisti ja todella suuri tietomäärä pidän häntä harvinaisen  

mittavana miehenä myös henkisesti. 

Köyliönjärven rannalla hänellä on oma jo hyvin pitkään perheen hallussa ollut paratiisi.  

Sitä hän hoitaa vaimonsa kanssa rakkaudella ja siellä hän on kesänsä ja vapaa-aikansa  

viettänyt. 

Paljastetaan taas sen verran, että sodankin hän on kaikessa karmeudessaan kokenut,  

vaikka ei niistä kokemuksistaan humaanina miehenä haluakaan isommin kertoa. 

Lallin arvonimen hän saa kuitenkin kirjallisilla ansioillaan. Hänet tunnetaan varsinaisena  

pilkunviilaajana ja suomenkielen puhtauden vaalijana. Itse kirjoittamiensa kirjojen  

lisäksi hän editoi ja stilisoi, siis muokkaa, rakentaa ja korjailee muiden tekstejä luettavaan 

ja helposti ymmärrettävään asuun. Muun muassa hän on tarkistanut minun  

oman kirjani ja varmaan saan vielä satikutia tästäkin sepustuksestani.  

Tulevan Lallin kirjallinen tuotanto on turhan laaja lueteltavaksi, siksi nostan esiin vain  

hänen kokoamansa teoksen Köyliön murteesta. Se on todella arvokas työ jälkipolvia  

ajatellen. Näin Köyliö-seuralaisena kiitän häntä myös kaiken seuran julkaiseman  

aineiston stilisoinnista. Suorastaan korvaamaton mies koko Köyliölle!" 

Näistä ansioista kutsun lavalle vanhan ja komean Lallin v. 2008 Olavi Linturin.  
 


