Tämän esittelyn on kirjoittanut Olavi Linturi, joka tapaturmansa takia ei päässyt sitä itse esittämään.
Esittelyn luki Köyliö- päivien pääjuhlassa 1.7.2012 Kalevi Salmi, joka on sisällyttänyt tekstiin jonkin verran omia puumerkkejään. Ainakin ne teistä, jotka Olavin ja minut tunnette, pystyvät varmasti
erottamaan kumman tekstistä kulloinkin on kyse.
Hyvä juhlaväki!
Kun Köyliö-seuran hallitus v. 2004 valitsi ensimmäisen Lallin ja hänen emännäkseen Kertun, keskustelua ei juuri syntynyt. Niilo Ihamäki ja Paula Härkälä olivat suvereeneja ehdokkaita. Kuitenkin
pian tuon jälkeen jotkut alkoivat epäillä, että tulevina aikoina ei jokaiselle vuodelle riitä valintaan
kelvollisia. Tuo jopa puolittain toteutui neljä vuotta sitten, jolloin Olavi Linturi Lalliksi nimitettynä
jäi ilman emäntää. Miten saattoi olla mahdollista, että Olavi, joka on aina tykännyt naisista, jäi ilman. Olavi jatkaa ”Olen edelleenkin siitä katkera – ja myös ilman naista, jos hienovarainen vihjaukseni sallitaan”.
Myöhemmin Köyliö-seurassa havaittiin, että täällä tulee aina olemaan Lalliksi ja Kertuksi soveliaita
henkilöitä. Pulavuotta tuskin näemme. Nyt siis on 9. Lallin vuoro syntyä.
Paneudun nyt toviksi siihen, miten hetken kuluttua uusimman Lallin varsinainen minä, vielä nyt
olemassa oleva ja toki tämän jälkeenkin jäävä, on elänyt ja toiminut.
Näissä Lalli-esittelyissä on pyritty siihen, että nimihenkilö paljastuisi vasta viimeisessä kappaleessa,
mutta siihen tuskin on koskaan päästy eikä ainakaan nyt siihen liene mitään mahdollisuuksia. Kohteemme on toiminut niin aktiivisesti monenlaisen elämänmuodon ja kulttuurin saralla täällä Köyliössä, että vähäisetkin vihjaukset riittävät hänen paljastumiseensa. Voisin siis jo nyt antautua, mutta
ainahan sopii yrittää. Painotan, että tämä ei ole esittelyobjektini ansioluettelo, siihen ei olisi aikaakaan, vaan kerron vain olennaisimman tietämäni hänen toimistaan.
Esittelyni kohde syntyi Marttilan kunnassa ja kävi lukion naapurikunnassa Karinaisissa, johon oli
sotien jälkeen sijoitettu Elisenvaaran yhteiskoulu
Toisaalta voidaan sanoa, että tuleva Lalli syntyi tavallaan isänsä kautta köyliöläiseksi, isä kun asui
Köyliössä ja söi täällä opetustyöllään ansaitsemaansa leipää jo ennen sankarimme syntymää.
Kohteemme valmistui isänsä tavoin kansankynttiläksi 50-luvun lopussa. Fiksuna ihmisenä hän hakeutui heti valmistumisensa jälkeen toisten fiksujen, siis vertaistensa joukkoon, tänne Köyliöön
kansanvalistustyön pariin. Siinä hän viihtyi 38 vuoden ajan eläkepäiviinsä saakka.
Päivätyö ei riittänyt, vaan kohteemme hakeutui monenmoisten yhteiskunnallisten harrastusten pariin.
Hän on osallistunut seurakunnalliseen toimintaan mm. v. 61 perustetussa Nuorisotyötoimikunnassa,
myöhemmässä Nuorisotyön johtokunnassa kymmenkunnan vuoden ajan. Kirkkohallintokunnan kokouksissa hänet tavattiin 70-luvulla.
Kun hän oli pitänyt ensimmäisen puheensa, pitäjässä huomattiin sen sujuneen hyvin. Sen jälkeen
häntä on pyydetty puhujaksi monestakin syystä. Eräs on varmasti hänen itselleen asettama hyvän
puhujan periaate ja ennen muuta sen toteutuminen: kunnon puheessa on oltava vähintään kolme
kaskua: yksi alussa, toinen lopussa ja kolmas keskikohdilla. Vaikka en nyt varsinaista puhetta pidäkään, tuon ehdon muistaminen asettaa paineita. Mistäs minä nyt ne kolme vitsiä väännän!
Kun meidän sotaveteraanien Veljestuvassa sattui yhdeksisen vuotta sitten vesivahinko, ei meistä
ikääntyneistä isännistä enää ollut edes purkutyön tekijöiksi. Avuksemme riensi useita edellisenä
vuonna perustetun tukijaostomme jäseniä, yhtenä heistä esittelyni kohde.

Kun hän vuorotellen toisen kansankynttilän, jo aiemmin (2006) Lalliksi nimetyn Vesa Alaren, kanssa käytti saunamme betonilattiaa rikkoessaan iskuteholtaan mahtavaa piikkaus- tai murtovasaraa –
painoltaan ehkä kolmisenkymmentä kiloa -, saatoin vain ihailla henkisen työn tekijöitä, jotka olisivat ansainneet leipänsä runsaasti voilla siveltyinä ihan oikeassakin työssä.
Esittelyni kohteella on riittänyt aikaa myös pankkisektorille. Melkein heti tänne tultuaan hän ryhtyi
tarkastamaan osuuskassan tilejä. Aika pian hän jo istui johtokunnassa tai hallintoneuvostossa. V.
2005 hän kirjoitti Köyliön osuuspankin ja sen edeltäjien historiikin. Tietääkseni hänen yli 40vuotinen pankkisuhteensa on jatkunut senkin jälkeen vakavaraisena tilinomistajana.
Köyliön poliittinen kenttä sai tulevasta Lallista innokkaan pelaajan, joka työrupeama oli niin mittava, että päätin kuitata sen lyhyesti pelkin tylyin numeroin: Köyliön kunnanvaltuuston jäsen yhteensä 28 vuotta. Tuosta ajasta hän toimi hallituksen puheenjohtajana 1977- 1980, kunnanvaltuuston
puheenjohtajana 1981- 1984 sekä 1993- 1996 ja näiden kausien välillä kaksi kautta varapuheenjohtajana.
Otan sen sijaan hiukan huolellisempaan tarkasteluun Lallin toiminnan laajemmissa maakunnallisissa ja valtakunnallisissakin ympyröissä, eritoten kansanterveyteen ja erikoissairaanhoitoon liittyen.
Luulen köyliöläisten tuntevan nämä puolet Lallin toiminnasta hiukan heikommin. Hän oli perustamassa Säkylän- Köyliön kansanterveystyönkuntainliittoa ja oli myös sen hallituksessa 4 vuotta.
Vuonna 1977 hänet valittiin Satakunnan keskussairaalan hallitukseen, joka johti tärkeisiin ja vaativiin tehtäviin sairaalahallinnossa. Hän johti puheenjohtajana 12 vuoden ajan Keskussairaalan rakennustoimikuntaa. Tuona aikana tehtiin Keskussairaalan uudet suuret osat, M ja N sekä Tekninen
keskus. Lalli edusti Satakunnan keskussairaalaa Keskussairaalapiirien liitossa 1980- 1990 ja Sairaalaliitossa 1985- 1988.
Hän toimi 16 vuoden ajan, vuodesta 1977 alkaen, silloisen Turun ja Porin läänin sosiaali- ja terveyspoliittisessa neuvottelukunnassa
Tavallaan kunnallispolitiikan kylkiäisenä hän liittyi paikallisiin Kansallisiin Senioreihin, puolueista
riippumattomaan yhdistykseen, joka perustettiin nelisenkymmentä vuotta sitten. Sieltä oli lyhyt
matka Satakunnan Senioripiiriin, jonka kunniapuheenjohtaja hän nykyään on.
Yhteiskunnallisesta ja yleistä hyvää edistävästä toiminnastaan hänelle on myönnetty kunnallisneuvoksen arvonimi.
Herra kunnallisneuvoksella on ollut merkittävä asema Köyliö-seuran toiminnassa. Hän sai seuran
kunniakirjan v. 2008. Juuri ennen sitä hän toimi neljän vuoden ajan Köyliö-seuran puheenjohtajana.
– Eiköhän tässä jo ole pää vetävän kädessä. Sinut on paljastettu, Köyliön Lalli numero 9, Hannu
Orpo! Tule ja kapua lavalle!

