
11. VUOSIKERTA

  2009

KARUNAN 
KYLÄYHDISTYS R.Y.

KARUNAN 
KYNTTILÄ

KK2009.indd   1KK2009.indd   1 14.5.2009   0:36:3114.5.2009   0:36:31



Hyvä seura - hyvä mieli - hyvä elämä

Karunan kyläyhdistyksen ry:n johtokunta
Puheenjohtaja Jenni Rönnberg, puh. 0400 998 544 
jenni.ronnberg@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Lenita Mikkola,  puh. 050 372 2619
lenita.mikkola@karuna.fi 
Sihteeri Maarit Malmi-Karvanen, puh. 040 518 5030
maarit.malmi-karvanen@turku.fi 
Rahastonhoitaja Kaisa Rauhala, puh. 040 835 5645
kaisa.rauhala@kolumbus.fi 
Jäsenet 
Liina Aho, liina.aho@gmail.com
Timo Lamberg, timo.lamberg@karuna.fi 
Kaisa Salonen, kaisa.salonen@turku.fi 
Heikki Tiilikainen
Antti Törne

Kyläyhdistyksen postiosoite: 
Karunan Kyläyhdistys r.y., Karunantie 1195, 21590 Karuna. 
www.karuna.fi 

Ole mukana kehittämässä ja tukemassa toimintaamme.  Tilinumeromme 
Sauvon Osuuuspankin Karunan konttorissa 511603 - 4900.  Y-1541930-6. 

Karunan Kynttilä jaetaan jokaiseen talouteen Karunan alueella. Lehden voit 
noutaa myös Rantolan Puodista, Sauvon Osuuspankin Karunan konttorissa ja 
Karunan Meije ristä.

Kannen kuva: Karunan meijeri, Hiiop.
Kuvitukset: Marita Sederholm
Taitto: www.hiiop.com
Painosmäärä: 1 000 kpl
Painopaikka: Auraprint Oy

Karunatuotteiden hinnasto:
Tarra 6cm ..................................................................................................................1.00
Autotarra 6cm .........................................................................................................2.00
Kirjepaperi 25kpl ...................................................................................................2.60
Kirjepaperi 50kpl ...................................................................................................3.40
Kirjekuoret C6 20kpl .............................................................................................2.20
Kirjekuoret C5 20kpl .............................................................................................3.80
Kirjekuoret C4 20kpl .............................................................................................5.00
Servetit 20kpl ..........................................................................................................4.00
Rantolan sunti kirja ............................................................................................ 10.00
Kesäkassi valkoinen ..............................................................................................3.00
Kesäkassi värillinen ...............................................................................................6.00
Grilliessu+avaaja ................................................................................................. 16.00
Laudeliinat lahjapkt ........................................................................................... 30.00
Pellavapyyhe (63x145) ...................................................................................... 30.00
Isännänviiri............................................................................................................ 43.00
Karunaopasteita lainataan 17e panttia vastaan Pankista.

Tuotteita saat Sauvon Osuuspankista Karunan toimipisteestä, Rantolan Puo-
dista ja kesä aikaan Sauvon Kädet -näyttelystä .

Olen nyt kahden vuoden ajan 
voinut ylpeänä sanoa  ole vani 
kauniista ja elinvoimaisesta 
Karunan kylästä meren sylistä. 
Jo muuttaessani tänne pidin 
tärkeänä tutustua tule vaan 
ko tikylääni ja sen palveluihin. 
Tapasin myös niin kovin ys-
tävällisen ja reippaan varapu-
heenjohtajaamme. Hän ker-
toi kylästä ja ky läyhdistyksen 
toiminnasta. Mielenkiintoni 
heräsi ja tiesin että halusin an-

taa oman panokseni kylämme 
elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Vireä kylä on tutkimuksienkin mukaan yksi merkittävä 
ter veyden edistäjä. Jos lapsi syntyy kuntaan, sukuun tai 
ylipäätään ihmisryhmään, jossa vallitsee “me-henki”, hän on 
lottovoittonsa saanut. Dosentti Markku T. Hyyppä Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo, että jos ihminen 
kasvaa pienestä pitäen kiintymyssuhteiden rikastamassa 
kulttuurissa, tämä perintö kantaa häntä läpi elämän. Minä 
karunalaisena näen, että meidän kylässämme on loistavat 
mahdollisuudet ja edellytykset juuri yhteisöllisyyden- ja 
sitä kautta sosiaalisen pääoman kasvattami seen. Yhdessä 
tekeminen ja toisten auttaminen kasvattavat luottamuk-
sellisia suhteita, joka on yksi merkittävimmistä tekijöistä 
yleisen hyvinvoinnin kannalta.

Nämä ovat tärkeitä arvoja, joita juuri meidän kyläläisten 
pitää ylläpitää ja vaalia. Oman kokeumksenkin mukaan 
suurissa kaupungeissa näitä tekijöitä on turha lähteä et-
simään. Me pystymme myös itse vaikuttamaan siihen, mil-

laisessa kylässä haluamme elää. Kyläyhdistyksen teh tävä 
on auttaa siinä ja viedä eteenpäin asukkaittensa ään tä, 
toiveita sekä vastata eteen tuleviin haasteisiin par haalla 
mahdollisella tavalla kylän edun mukaisesti.

Omista arvoistani ja ammatistani, liikunnan ja terveystie-
don suunnittelijaopettajana, pidän tärkeänä, että kyläläi-
sil lä on mahdollisuus harrastaa yhdessä esimerkiksi liikun-
nan ja kädentaitojen parissa.

Meneillään oleva toimintakausi pitää sisällään monta eri-
laista projektia, jotka vaativat ahkeruutta, intoa, huumo-
ria ja työtunteja. Aktiivisen ja kauniin kylän eteen meidän 
olisi hyvä ottaa jokainen  vastuuta ja positiivista asennet-
ta. Toiminta ei pysy yllä pelkästään hallituksen jäsenten 
voimin, vaan haastankin kaikkia mukaan monipuoliseen 
toimintaamme ja talkootyöhön. Tehtäviä on monenlaisia, 
jokaiselle löytyy varmasti mieluisaa tekemistä. Ja muistat-
tehan, että käyttämällä aktiivisesti paikallisia palveluita 
takaamme niiden pysymisen lähellä tulevaisuudessakin!

Kyläyhdistys ja minä olemme teitä varten! Meihin voi aina 
ottaa yhteyttä, olipa mielessä sitten kysyttävää, intoa 
lähteä toimintaan mukaan, tai mitä tahansa muuta. Aurin-
gonpaistetta jokaiselle Karunan asukkaalle, niin vakituisil-
le kuin mökkiläisillekin ja antoisia lukuhetkiä kynttiläleh-
den parissa.

Kylä meren sylissä - ja sen ylpeä puheenjohtaja
Jenni Rönnberg
0400 998 544
jenni.ronnberg@pp.inet.fi 
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Kylänraitilla tapahtuu
•13.6-9.8. Sauvon Kädet kesänäyttely Karunan Meijerissä. 
Avoinna ti-pe 12-18, la-su 11-15. 
•Kesätorstain sanajumalanpalvelus klo 19 juhannuksesta 
koulun alkuun.
•19.6. Juhannustanssit Kalliorannassa 
•23.6. alkaen kesäjumppa Kalliorannan tanssilavalla
•27.6. paperikurssi, Karunassa. 040 571 0004/Anni 
•11.-12.7. kirjansidontakurssi, 040 571 0004/Anni
•16.7. Sauvon Yrittäjien tanssit Kalliorannassa 
•21-22.7. Sauvon Käsien kädentaitoleiri Neitsaaressa.
•25.7. Unikeonmarkkinat Rantolassa 
•2.8. Wanhanajan Messu Karunan kirkossa
•2.8. Kesäteatteria Kalliorannassa. 
•Jumalanpalvelukset Karunan kirkossa kuukauden ensim-
mäisenä sunnuntaina klo 10.
•Kalliorannan matonpesupaikka avoinna
•Syksyllä lintubongausta Maalun näköalatornilla. Har-
rasteillat, sähly, jumppa ja 4H jatkuvat syksyn tullen Nuori-
sotalolla. Seuraa ilmoittelua www.karuna.fi  ja Kunnallisleh-
den yhdistykset palstalta.

•Kesäjumppaa  tiistai-iltaisin Kalliorannan tanssilavalla 
klo 19-20 alkaen 23.6 jatkuen 11.8 asti. Mukaan tarvitset 
jumppa-alustan, juomapullon ja kesämieltä. Myös mök-
kiläiset tervetuloa! Hinta 2 euroa. Karunan Urheilijoiden 
jäsenille maksuton. Ohjaajana Jenni Rönnberg.
jenni.ronnberg@pp.inet.fi  puh. 0400 998 544.
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Karunan Kyläyhdistyksen Karunan Kyläyhdistyksen 

Unikeonmarkkinat 25.7Unikeonmarkkinat 25.7
Karunan RantolassaKarunan Rantolassa

Markkinat tahdittaa Rami TapperMarkkinat tahdittaa Rami Tapper
klo 10-13 toritapahtumaaklo 10-13 toritapahtumaa

pukukilpailupukukilpailu

tikkakisatikkakisa

lohikeittoa ja buffetlohikeittoa ja buffet

lapsille mm.ongintaa, kasvomaalausta ja poniajelualapsille mm.ongintaa, kasvomaalausta ja poniajelua

klo 12 vuoden unikeon  paljastus ja veteen heitto maitolaituriltaklo 12 vuoden unikeon  paljastus ja veteen heitto maitolaiturilta
Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Jenni Rönnberg/ 0400 998 544

Sauvon kunnan kuulumisia  
Sauvon asukasluku on viime vuodet ollut varsin mukav-
alla kasvu-uralla. Vuosi 2008 oli tässä mielessä  poikkeuk-
sellisen hyvä. Kunnan strategiassakin tavoitteena ollut 
3.000 asukkaan rajapyykki saavutettiin heinäkuussa 2008. 
Suotuisa kehitys jatkui tämänkin jälkeen ja kunnan asu-
kasluku kasvoi peräti 77 hengellä. Meitä sauvolaisia  ja 
karunalaisia oli vuoden vaihteessa 3.027 henkilöä. 

Asukasluvun kasvuun on omalta osaltaan vaikuttanut jo 
useampana vuotena tehty panostus kunnan asuntoaluei-
den kehittämiseen. On kaavoitettu uusia asuntoalueita, 
rakennettu niille tarvittava kunnallistekniikka ja tiestö. 

Kunnan omakotitonttivaranto onkin  tällä hetkellä  varsin 
monipuolinen sekä sijainnin että koon suhteen. Tarjolla 
on yhteensä 70 rakennuspaikkaa viidellä eri kaava-alueel-
la. Ajatuksena on tarjota rakentajille useita eri vaihtoe-
htoja  mistä valita. On ollut mukavaa havaita, että reilun 
kokoiset tontit ja turvallinen maaseutuympäristö kiinnos-
tavat erityisesti lapsiperheitä.

Tälläkin hetkellä meillä on työn alla keskustan asemakaa-
van muutos, jolla saamme rakentajien ulottuville yhdek-
sän uutta omakotitonttia. Kaavamuutos valmistuu näillä 
näkymin syksyllä. 

Kunnan keskustaan Saustilantien varteen rakentuva uusi 
Kosken asuntoalue tulee muuttamaan Kirkonkylän maise-
makuvaa tiiviimpään suuntaan. Alueella on omakotitont-
tien lisäksi myös pientalo- ja rivitalotontteja. Ensimmäisen 
kahdeksan asunnon rivitalokohteen rakentaminen käyn-
nistyy lähikuukausina.
 
Sauvon kunnan investoinnit painottuvat kuluvanakin 
vuonna pääosin asumisen edistämiseen. Merkittävin in-
vestointi on kunnan päävedenottamon modernisointi. 
Työlistalla on myös Kosken asemakaava-alueen kunnal-
listekniikan ja tiestön valmiiksi saattaminen.

Kevät ja kesä tuovat mukanaan jälleen myös kesäkaru-
nalaiset ja kesäsauvolaiset nauttimaan maaseudun rau-
hasta ja merestä. Mikä onkaan mukavampaa kuin pu-
lahtaa virkistäviin aaltoihin kipakoiden löylyjen jälkeen. 
Nautitaan kesästä täysin siemauksin.

Aurinkoista kesää meille kaikille toivottaen!

Seppo Allén
kunnanjohtaja
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Kylänraitilta kerättyä
Kyläyhdistyk sen hal   li   tus 2009
Vuosikokouksessa 22.3. valittiin uusia jäseniä hallituk-
seen. Erovuorossa olivat Anja Torkkeli, Suvi Virtanen ja 
Hanna Liik kanen. Heidän tilalleen valittiin Jenni Rönnberg 
Päisterpäästä, Maarit Malmi-Karvanen Haanniemeltä, 
Antti Törne Ruskolasta ja Heikki Tiilikainen Kärkniemeltä. 
Puheenjohtajan nuija siirtyi Jennille, Maarit hoitaa sihtee-
rin virkaa ja rahastonhoitajana toimii Kaisa Rauhala. Va-
ra pu heenjohtajana jatkaa Lenita Mikkola. “Van hoina” jä-
seninä jatkavat Timo Lamberg, Liina Aho ja Kaisa Salonen. 
Viime kesän lehdessä kyläyhdistys kaipaili  lisää miehiä 
riveihinsä, jotta ei hallitus vallan “akkautuisi”. Pari uros-
ta saimme kyliltä kiin ni, mutta vielä ei ole puntit tasan. 
Kyläyh distyksen hallituksessa on tilaa äijäenergialle!

Sairaanhoitopalvelut Sauvossa
SAUVON TERVEYSASEMA, Hakkistie 4, Sauvo
Puh. 474 6400
SAIRAANKULJETUS 112
Lääkärinvast.oton kiireetön ajanvar. 8-16 474 6200
PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
Paimion pääterveysasema, Terveyskeskuksentie 1, Paimio. 
Ajanvarauksella klo 8.00-22.00 puh. 474 6202
Ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoide-
taan ilman ajanvarausta Paimionpääterveysasemalla klo 
8.00-22.00.
Yöpäivystys Turun pääterveysasemalla klo 22-8, 
puh. 10023 ja matkapuhelimesta soitettaessa 
(02)251 1008 tai (02) 231 4543. 
Osoite Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku.

Karunan kirkko

Messu joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 10
Messu juhannuspäivänä klo 10, jouluaamuna klo 9 ja pääsiäisaamuna klo 10

Juhannusaattona sanajumalanpalvelus klo 19,
kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

Kesätorstaisin
sanajumalanpalvelus klo 19

juhannuksesta koulun alkuun

Erityistä kesällä 2009
Wanhan ajan messu 2.8. klo 10;

rippikirjoittautuminen kirkossa 9:30 lähtien

Pienen pyhiinvaelluksen messu to 6.8. klo 19

Tervetuloa!
Sauvo-Karunan seurakunta

VUOKRATTAVANA
KASVISKUIVURI

Sopii kaikenlaisten, juuresten, hedelmien, yrttien, sienten ym.
kuivattamiseen. Vuokra 2€/vuorokausi.

Kuivuria voi tiedustella 050 372 2619/Lenita.

Karunan KyläyhdistysSoita ja varaa. Puh. 02 475 7521

Vietä häät, syntymäpäivät ym. juhlasi luonnonkauniilla Karu-nan Kalliorannalla. Käytössäsi on n.150 hengen tilat ja tanssilava.

Karunan Kallioranta

SAUVON TAKSIASEMA

02 4730 190
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Kaivinkonetöitä
5 tn kumitelakoneella ja 
traktorikaivinkoneella

Myytävänä haketta ja multaa

Max Söderberg
0500 338 640

Taksi
Eero Liikkanen

1+8 henk.
0500-778313

myös invakuljetukset

Karunan Keisarilta
Murheellisesti alkoi tämä vuosi. Kahdenkymmenen yhdeksän vuoden yhteinen taival on nyt ohitse. Lähes miljoona 
kilometriä erimallisten Lada-automobiilien kanssa on taakse jäänyttä elämää. Ylpeänä voin todeta, että kertaakaan 
en ole tielle jäänyt auton vikojen vuoksi. Niinpä Karunan Keisari täydellä syyllä kirjoituttaa ammattinimikkeekseen  
Ladanomi.  Ja tokihan tästä aiheesta syntyi laulu:

LADANOMI                    
Säv. Tunturisatu

Poistunut unhon yöhön
Vennään ikikukka,
uupunut rankkaan työhön
rakkain Lada-rukka.
Kilvet mä siltä poistin
murheissain, allapäin,
pullon viinaa myös ostin
muistoksi, ystäväin.

Päämme on umpiluusta,
senhän me tiedämme.
Irvailut kansan suusta
yhdessä kestämme.

Vuosikymmentä monta
kanssasi kulkea sain,
herkkää ja huoletonta
matkaamme taivaltain.

Unessain näen mä rainan,
kauniin ja arvokkaan;
Pankista hommaan lainan 
vekseli-Nikitaan.
Titteli ladanomi
minulle kuulua vois,
sit ei kai koskaan sovi
minulta ottaa pois.

Karunan Keisari
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Parturi-kampaamo

Sauvontie 40, puh. 4730 620

Ála Pia

Karuna -  (yhteisöllinen) kylä (yhdistys) meren sylissä
Yhteisöllisyys, yhteen hiileen puhaltaminen, yhteisten 
tavoitteiden saavuttaminen ja oman elämänlaadun paran-
taminen sitä kautta on muotia. Yhteisöllisyyttä voidaan 
pitää tavallaan myös elämäntapana, halu olla tekemisissä 
samanhenkisten ihmisten kanssa, joita yhdistää samat 
intressit ja tavoitteet jostain hyvästä ja yhteisestä. Jopa 
osassa työelämääkin tämä on huomattu, kaikesta kiireel-
lisyydestä ja tulostavoitteista huolimatta pyritään panos-
tamaan työviihtyvyyteen, vaikka taantuma painaa päälle 
ja rahavirrat soittavat mollivoittoisesti. Tavoitteena tietysti 
huononakin aikana pitää huolta työntekijöistä, jotta nämä 
jaksaisivat puhaltaa yhteen hiileen. Tuetaan liikuntahar-
rastuksia, kulttuuria ja säännöllisin väliajoin järjestetään 
yhteisiä tilaisuuksia ja illanviettoja, joissa voi keskustella 
muistakin asioista kuin työasioista, vaikka loppuillasta tie-
tysti talon johto pitää haukkua, useasti jopa syystä.

Yhteisöllisyys on muuttunut. Aikaisemmin yleisesti asut-
tiin ja elettiin kehdosta hautaan samalla alueella, tunnet-
tiin kaikki naapurit, tehtiin töitä yhdessä toisia vuorollaan 
auttaen, yhteenkuuluvuuden tunne tuli itsestään, siihen 
kasvettiin kiinni vuosikymmenien saatossa. Kukaan ei 
luultavimmin sen enempää miettinyt, mikä on yhteisöl-
lisyyttä ja mikä jotain muuta, se oli automaattista yh-
teiseloa yhteiseksi hyväksi. Kylän miehet olivat niitä, jotka 
pitivät yllä yhteisön hyvinvointia ja saivat yhteiset rat-
taat pyörimään. Kukaan Haanniemellä ei voi olla vaikka-
pa muistamatta työmies huulessa kulkenutta maajus-
sia, Karunan ja Turun väliä linjaa ajanutta aina ajolakkia 
päässä pitänyttä bussikuskia tai apulantasäkeillä katettua 
Yamahaa, myöhemmin Kawasakia ajanutta aina iloista ja 
positiivista posteljoonia. Nämä vain mainitakseni, tietysti 
myös monet muut, veivät teoillaan eteenpäin ylpeänä 
karunalaisuutta, luultavimmin tietämättä mitään yhteisöl-
lisyydestä. 

Miten tämä yhteisöllisyys liittyy nykypäivän Karunaan.. 
toivottavasti muutenkin kuin naapurien haukkumisena 
juhannus- ja pikkujoulukarkeloissa..! Yhteisöllisyyden lip-
pulaivana on tietysti Karunan kyläyhdistys ja sen hallitus, 
joka ainakin näin sivustakatsojan silmin etenee meren 
sylis sä pullein purjein sivumyötäisessä yhteisen toiminnan 
priimusmoottorina ja yhteenkuuluvuuden kehittäjänä. 
Erilaista toimintaa näyttää olevan läpi vuoden. Toimin-
nan järjestämiseen tarvitaan aina aktiiviset henkilöt, jotka 
tekevät pyyteetöntä vapaaehtoistyötä kaikkien viihty-
vyyden parantamiseksi. En tiedä onko ajan henki, sattuma 

tai tarkoituksellinen valinta, mutta yhtä jäsentä lukuun 
ottamatta hallituksen jäsenet (ainakin vuonna 2008) ovat 
kaikki naisia. Jos olivat miehet pääroolissa aikaisemmin, 
nyt on naisten vuoro näköjään olla vastuussa kehittämään 
karunalaisten yhteenkuuluvuutta, tai sitten he eivät vaan 
osaa sanoa ”ei”. Tarkoittaako tämä sitä, että helppoja nak-
keja Karunassa ei ole, vaan kaikki ovat varmoja.. ; ) Yhtä 
kaikki, muitakin kuin vaan hallituksen jäseniä tarvitaan 
toiminnan järjestämiseen, ja sitä toimeliaisuutta näyttää 
löytyvän. Yhteenkuuluvuuden tunnetta voi tietysti myös 
osoittaa muullakin tavalla kuin toimimalla aktiivisesti yh-
distyksessä. Voi olla naapuriapuna pyyteettömästi aina 
pyydettäessä, näyttää sillä tavalla, että kaikki ovat taval-
laan yhtä. Ja kun vielä lato on täynnä juuri kaikkea sellais-
ta tavaraa ja rompetta, jota kukaan ei koskaan tarvitse, 
nousee arvo entisestään. Siellä tulee kuitenkin muutaman 
kerran vuodessa käytyä etsimässä tavaraa, jota ei itse kos-
kaan luullut tarvitsevansa. Aina löytyy tarvittava tavara, ja 
yhteisölliseen hintaan.

Kyläyhdistyksellä on tärkeä rooli Karunan kehittämisessä. 
Toivottavasti intoa riittää ja jaksatte toimia yhteisen hyvän 
aikaansaamiseksi, joka antaa myös meille kesäasukkaille 
ilon hetkiä. Kehittämisen kohteita ja halua on luultavimmin 
vaikka kuinka paljon, kunhan vaan pyyteettömiä tekijöitä 
löytyisi. Kalliorannan toiminnan lisäämiseen on varmaan 
tarvetta, onhan lavatanssien suosio jo vuosia ollut vah-
vasti myötätuulessa. Olisiko tämä se juttu, jossa Karunan 
miehet näyttäisivät uudelleen aktiivisuutensa, kun ovat jo 
kerran hyvin luistavin kengin poistuneet takavasemmalle 
kyläyhdistyksen hallituspaikkojenkin jaossa. Eikö talvella 
ollut muistaakseni jonkinlaiset naisten messut nuorisota-
lolla, nyt vastapainoksi kesäiset äijätanssit, jossa naisten 
mukanaolo on kuitenkin vähintäänkin suotavaa. Muuten 
lopputulos on vieläkin huonompi mitä yhdelle tutulle jo 
vuosia on tansseissa aina käynyt, vienti aina kovaa mutta 
saanti heikkoa. Toisaalta saman henkilön strategia, jos 
takarivistä ei haeta, niin ei tanssita ollenkaan, olisi ker-
rankin positiivinen asia, äijätansseissa. 

Ideaa saa vapaasti kehitellä, Suomihan on täynnä mitä ih-
meellisimpiä kesätapahtumia, miltä kuulostaisi ”äijätans-
sin MM-kisat” kaikkine oheistapahtumineen Karunassa… 
jäämme odottelemaan…

PAlho 
Osa-aika-alkuasukas

Kuljetus Petri Nurminen

P. 0500 533 036
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Mutta mikä on kylä?
Seitsemän vuoden kyläasiamieskokemukseni on, että 
kylän käsite elää kovasti ja riippuu tulkitsijasta. Varsinais-
Suomen historiaan perehtyneet sekoittavat esimerkiksi 
helposti maarekisterikylät ja kylätoiminnan ja ihmet-
televät, voiko kylä oikeasti olla toiminnallinen alue, kun 
siellä saattaa olla vain yksi ja kaksi taloa. Totta onkin, että 
sellaisella porukalla ei paljoa saada aikaan.

Vanhoilla maarekisterikylillä on kuitenkin yleensä varsin 
vähän tekemistä kylätoiminnan kanssa. Kylätoiminnallin-
en kylä on ennen muuta aluekokonaisuus, jonka ihmiset 
mieltävät kyläksi; on se sitten maaseudulla, saaristossa 
tai taajamassa. Varsinais-Suomessa kylä voi olla historial-
linen tai maantieteellinen alue, mutta varsin usein kyläyh-
distyksen toiminta-alueena on vanha koulupiiri tai vaikka-
pa parin kolmen pienen kylän rypäs. Erityistapauksia ovat 
entiset kunnat: kyläksi mieltää Karunan ohella itsensä mu-
utama muukin entinen kunta.

Kylätoiminnassa kylän rajat määrittelevät viime kädessä 
asukkaat ja toimintakulttuuri, eivät hallinnolliset tai 
maantieteelliset seikat. Eli vaikka sana kylä viekin ajatuk-
set maaseudulle ja haja-asutusalueille, myös kirkonkylät, 
taajamakylät ja omakotialueet ovat toiminnallisessa mie-
lessä kyliä. Olennaisinta on asukaslähtöinen, paikallinen ja 
omaehtoinen toiminta oman asuinalueen hyväksi.

Kylätoiminnan – ja kylämääritelmän – tulevaisuuden kan-
nalta on mielenkiintoista seurata, mitä tuoreet kuntaliitok-
set tuovat tullessaan. Kuntien rajat ja nimet muuttuvat, 
mutta kylät jäävät. On olemassa jo selkeitä merkkejä, että 
ainakin suurempien kuntaliitosten yhteydessä entisistä 
kirkonkylistä tulee sivukyliä.

Kuten Karunassa hyvin tiedetään, kuntaliitoksia on tehty 
ennenkin Varsinais-Suomessa ja moni kylä- tai kotiseu-
tuyhdistys on saanut lisäpotkua vanhan kuntaidentiteetin 
vaalimisesta. Paikallinen toiminta on aktivoitunut varsinkin 
silloin, jos asukkaille on tullut sellainen olo, että ollaan 
vähän syrjässä uudessa kuntakokonaisuudessa. Näin käy 
helposti varsinkin silloin kun liitoskumppanit ovat kovasti 
erikokoisia. Uusia kyläyhdistyksiä onkin viime aikoina pe-
rustettu esimerkiksi Mynämäen Mietoisiin, Loimaan Mel-
lilään ja Länsi-Turunmaan Nauvoon.

Oma kotikunta on tuttu ja käsitettävä alueellinen kokonais-
uus, ja samalla myös tunteisiin ja vahvojen mielikuvien var-
aan rakentunut paikka, joka on määrittänyt asukkaidensa 
identiteettiä. Ei siis ihme, että keskustelut kuntavaakunois-
ta ovat sävyttäneet monia liitoskeskusteluita. Ne saattavat 
tuntua irrationaalisilta, kun tuntuu, että keskustelussa tu-
lisi keskittyä enemmän asukkaiden arkeen ja esimerkiksi 
palveluiden saatavuuteen. Kuntaliitokset koskettavat 
kuitenkin myös inhimillisiä tunteita ja kulttuurisia arvoja ja 
monet vaakunat ovatkin jääneet kotiseutukäyttöön.

Samoin vanhat postinumerot ja postitoimipaikat ovat 
jääneet useimmissa tapauksissa edelleen voimaan – ja 
hyvä niin. Tässä mielessä huono esimerkki on Vammalan 
seudulle syntynyt Sastamala, jossa kaikilla kunnan osa-
alueilla siirryttiin tylysti Sastamalan postitoimipaikkaan ja 
yhteiseen postinumeroon.

Erittäin mielenkiintoinen kysymys on, miten entisiä kuntia 
tulisi kutsua. Kuten alussa mainitsin, muutamissa pienissä 
kunnissa on päädytty kylä-statukseen. Aktiivisia varsinais-
suomalaisia kyläyhdistyksiä ovat Sauvon Karunan ohella 
esimerkiksi Loimaan Metsämaa, Halikon Angelniemi ja 
Kemiönsaaren Hiittinen; entisiä pieniä kuntia kaikki.

Toisaalta esimerkiksi Mynämäen Karjalassa ja Uudenkau-
pungin Kalannissa on useampia kylätoimijoita eli en-
tisen kunnan alue jakaantuu pienempiin toiminnallisiin 
alueyksiköihin, tietyssä mielessä ehkä aidompiin kyliin. 
Nykytulkinnan mukaan asukkaat itse määrittelevät itse 
kylätoiminnallisen kylän alueen eli sallittakoon tässäkin 
erilaisia variaatioita.

Ihan viime aikoina olen törmännyt kahdestakin suunnasta 
(Uusikaupunki ja Hämeenlinna) mainioon kompromis-
siehdotukseen kuntaluetteloista poistuneiden alueiden 
määrittämisessä; jospa kutsuttaisiin nimenomaan entisiä 
kuntia jatkossa pitäjiksi. Pitäjä on ainakin sympaattisempi 
nimitys kuin kunnanosa tai liitoskunta. Isommat kunnat 
kun eivät voi itseään kai kyliksikään kutsua.

Joka tapauksessa kuntaliitos on haaste paikallisille asu-
kkaille ja yhdistyksille nimenomaan identiteettikysy-
myksenä. Keskeisiä kysymyksiä on oikeastaan kaksi. Van-
hat asukkaat mieltävät itsensä helposti edelleen vanhan 
kunnan kautta, mutta miten uudet asukkaat ja nuori polvi 
saadaan sisäistämään tällainen historiallinen näkökulma? 
Samoin vanhaa kuntaidentiteettiä on usein ”tuotteistettu” 
historiikeiksi, viireiksi, murre- ja kuvakirjoiksi, sähköpos-
tiosoitteiksi yms., mutta riittääkö se syvempään sitoutum-
iseen?

En ihmettelisi lainkaan, vaikka Karunaan matkaisi lähi-
aikoina vielä useitakin delegaatioita kuntaliitoksista pois-
tuneista kunnista tutkailemaan Karuna-imagon ja ident-
iteetin ylläpitämistä. On se sen verran määrätietoista ja 
myös tuloksekasta toimintaa.

Tauno Linkoranta
Varsinais-Suomen kyläasiamies
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Karunalaisia
Olemme kakkosluokkalaiset Arttu, Elias ja Akseli. Päätimme 
kokeilla toimittajan työtä. Innostuimme hommasta, kos-
ka koulun lukukirjassa oli juttu lehdenteosta. Partiosta 
on myös mahdollisuus  saada toimittajaharrastemerkki.  
Päätimme haastatella Marika Björlundia.  Marika on tul-
lut meille tutuksi  mm. Karunan askartelukerhossa, missä 
olemme tehneet kynttilöitä ja savitöitä.
Keksimme ensin kysymykset ja lähdimme sitten haastat-
telureissulle.

1. Miltä  tuntuu  ohjata askartelua?
Ihan mukavalta.

2. Millaisia eläimiä pidätte?
Minulla on suuruusjärjestyksessä seuraavat lemmikit: 
Vuonohevonen Troy, shetlanninponi Isak ja mies Rainer  
on erityislemmikki. Dalmatiankoira Nelli tuli syksyllä 2 
vuotta sitten pitovaikeuksien takia ja Chiquita on banaan-
inmuotoinen kääpiömäyräkoira. Pirskatti kissa löytyi pen-
tuna Juupajoelta rakennuksen seinän välistä.
Minulla on ihan lapsesta saakka ollut  eläimiä. Nuorena tyt-
tönä minulla oli esimerkiksi käärme, jota ulkoilutin kaulan 
ympärillä. Eläinharrastuksen innoittamana olen opiskellut 
eläinten luontaishoitajaksi ja eläinhomeopatiaa.

3. Miten ehdit pitää eläimiäsi? 
Järjestys on se, että eläinten aamutoimet hoidetaan en-
sin  ja vasta sitten on ihmisten vuoro. Sen jälkeen on aikaa 
omille askareille ja töille.  Lisäksi  eläimet tarvitsevat  pal-
jon  liikuntaa.

4. Miten päädyit Karunaan?
Vanha koti Nokian Siuron kylässä jäi liian lähelle suur-
jännitelinjaa ja piti etsiä uusi koti. Vaatimuksena oli, että 
lähellä pitäisi olla meri, talli hevosille ja ympärillä vähän 
maata. Kahden vuoden etsinnän ja 10 000 ajokilometrin 
jälkeen löytyi Karunan paikka. Oikeastaan päätöksente-
ossa auttoi edesmennyt Muska-koira, joka meni heti ran-
tasaunan kuistille makaamaan kuin näyttääkseen, että 
tänne jäädään.

5. Mitä olet tehnyt taitelijanurallasi?
Keramiikkaa olen tehnyt lähes 40 vuotta. Ensisijaisesti se 
on ollut käyttökeramiikkaa eli astioita. Keramiikan opet-
tajana olen ollut 5 eri opistossa ja Tampereen kuvataidek-
oulussa opetin kuvanveistoa. Pajutöitä olen opettanut 20 
vuotta. 
Todellinen suurprojekti ja elämäntyö oli oman savitalon 
rakentaminen Lempäälässä. Hopeakoruja teen myös.
Täällä Karunassa tutustuin avantouintiharrastuksen myötä 
paikkakuntalaisiin. Lauteilla tapasin myös Sarparannan 
Lee nan, kenen kautta kuulin Sauvon Kädet -yhdistyksestä. 
Minut otettiin ystävällisesti mukaan yhdistyksen toi min-
taan.

6. Onko sinulla askarteluvinkkejä lehden lukijoille?
Tämä tuli niin äkkiä, mutta vinkiksi voin sanoa, että tiistai-
sin Karunan Nuorisotalolla  klo. 18.00 on kaikilla mahdol-
lisuus tulla askartelemaan. Nyt kesällä pidetään tosin ke-
sä  lomapaussi.

Tälläisen haastattelun teimme. Sen tekeminen oli mu-
kavaa. Erityisesti pidimme siitä, kun saimme nähdä kaikki 
eläimet ja niiden  hienot temput. Kuvien ottaminen on 
myös kivaa. Haastatteleminen ensin vähän jännitti, mutta 
pannukakun myötä jännityskin unohtui. Jutun puhtaak-
sikirjoittamisessa avusti äitijoukko ja saimme keskittyä 
leikkimiseen. Kiitos paljon Marikalle haastattelusta, oli 
kiva käydä luonasi.

Arttu Tammisto, Akseli Rauhala ja Elias Söderberg

Akseli ,Elias, Arttu ja Marika sekä koirat Chiquita ja Nelli.

 Haastattelun jälkeen Troy ja Iisak saivat toimittajakolmikolta rapsutuksia.
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T. RUSI OYT. RUSI OY

Polttopuuta, 
kuoriketta

(puille ja pensaille)

Johan Söderberg

0500 952 050

korjaustyöt
sisustustyöt

kylpyhuoneremontit
Savisalontie 27
21590 Karuna

050 345 7670
pulkkisenkorjausrakennus@elisanet.fi 

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo

puh. 02 473 0233 ja 

050 569 6145

Suopellon tila
suopellontila@suopellontila.net

www.suopellontila.net

• Maarakennus- ja kaivuutyöt 
• Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset
• Hinaukset
• Paalutukset

KAIVUULIIKE J.METSOLA
• Lumen 
  auraus, hiekoitus ja harjaus
• Maa-ainesten 
  murskaus ja seulonta
• Kaapeliauraukset
• Sukellustyöt
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Puun sahaus ja höyläys
Oksanen Sauli

Lemmistentie 57, 21590  KARUNA
p. 050 516 9880, 050 305 2016, 02 470 1375

leena.oksanen@kolumbus.fi 

Puutavaran myyntiä mm. lauta, pattinki, 
lankku, paneelit, listat myös vanhat mallit

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3

21570 Sauvo
4730 266, 0400 222 255

Törne RistoLeppäniementie 23 A, 21590  KARUNAPuh. 02 470 1742, 040 540 0519
Hirsi- ja rakennustöitä

Rakennuspalvelu Marko Perkkiö 
Silkkiläntie 128, 21570 Sauvo 

P. 0400 473 403

www.merirantala.fi 
040 545 8845

Kun tarvitset apua, soita
050 522 4455

tai 02 473 0340
• puunkaadot
• pienet korjaukset
•  maalaukset

Tmi Kiinteistötyömies

RAIMO RANTALA

PELTISEPÄNLIIKE           
J.POHJALUOTO OY         
Vahtistentie 4                           
21570 Sauvo
Puh. 0400 823 690
Fax. 02 473 0775                          

Kaikenlaiset 
rakennuspeltityöt ja niihin 

liittyvät pohjustustyöt

SAUVON TILIKESKUS OY
Viljontie 1

21570 Sauvo
02 473 0870

Tarjan ATK-palvelu
Neuvonta,- korjaus- ja asennuspalvelu. 

Laajakaistalaitteet ja –asennus
Langattoman verkon suojaus. 

Tietoturvaohjelmat ja –asennus. ym.
www.tarjanatk-palvelu.fi  | tarja.holmberg@kolumbus.fi  

Puh. 0500 691 473

Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590  KARUNA

puh. 050 535 6092 

Kananmunia ja hunajaa

Veikka Jätinvuori

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

KANKAANRANNAN PUUTARHA
Laajentunut kukkavalikoima.
Taimistotuott eet esim. perennat, mansikat, ym.
Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut
Avoinna ark. 9-19, la 9-15, su 11-18
Sauvontie 1, puh. 02 473 1101

www.karuna.fi 

KK2009.indd   12KK2009.indd   12 14.5.2009   0:36:4614.5.2009   0:36:46



13

PAIMION HAMMAS-
LÄÄKÄRIPALVELU

toivottaa hyvää kesää!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio

Aikavaraukset 4732 300

Mira-Tex Oy
Verstaskatu 14, 20360 TURKU

Puh. (02) 274 3200, Fax (02) 274 3233

Urheiluun ja vapaa-aikaan

Hyvin palveleva. Sinua varten. 

Asiamiesposti 21570 Sauvo

Haluatko tehdä aikamatkan? 
Nyt se on kanssamme mahdollista!

Kaarinan teatteri esittää 
Kalmarin unionin aikakauteen sijoittuvan näytelmän 

ILVES KIELEKKEELLÄ 
Kuusiston linnanraunioiden huikeissa puitteissa.

Teatterimatka on perjantaina 3.7.

Ilmoittautumiset aikamatkalle 12.6. mennessä 
Karunan konttoriin puh. 475 7500
Sauvon konttoriin puh. 477 3800.

Ole nopea, sillä lippuja on rajoitetusti.
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Sauvon nuohoustoimi
- lakisääteiset nuohoukset
- katt iloiden puhdistukset
- sisäpiippujen asennukset
- ilmanvaihtokanavien huollot ja puhdistukset
- piipun korjaukset ja hatt ujen asennukset

Laakso Seppo
0400 531 840
02 470 6162

AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM 
- huollot 
- katsastuskunnostukset 
- korjaukset                  
- renkaat ym. 

 
Meiltä myös KAIVUUTYÖT 
12 tonnisella telakoneella 

 
Lautkankareentie 5,   
21570 SAUVO 
Puh. 050 – 66 480 
Fax. 4730 150 
autokorjaamo.engblom@kolumbus.fi 

 

Mansikkaa
 Sipulia

Simo Jonkari
puh. 4701 329, 050 307 7129

TAKSI
SAUVO

0400 120 818

JANNE
SUVANTO

Yhtiömme palvelee teitä kaikissa tilausajoissa, 
pienissä ja suurissa, Suomessa ja Euroopassa. 
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. 
Suunnitellaan matkanne yhdessä! 
02 477 6800, grandli@grandell.com
www.grandell.com

TV-, radio- ja videokorjaukset
Sauvon TV Huolto

Puh. 0400 323 512
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Sauvon Elopäivät
1.8.2009. klo 10-14.
Sauvon torilla

Esiintyjänä 
Petri Laaksonen

Engelsbyntie 10, KIMIÖ, puh. 075 3030 3200, fax 075 3030 3208 * ma-pe 8-17, la 9-14 *

Bonusta jopa 5%

Kaikki 
rakentamiseen, 
sisustamiseen ja puutarhaan

Suuri valikoima 
hevos- ja pieneläintarvikkeita.

Multasormesta 
taimet, kaasugrillit, 
kesäkalusteet ja paljon muuta!

Tervetuloa tutustumaan
Kemiön S-rautamarketiin!

Mökkitiesi varrella
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