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Jokainen varmasti joskus miettii kadehtien, miten toiset 
tuntuvat ehtivän joka paikkaan; heillä on koti tiptop hoh-
tavan puhdas, tyylikkäästi sisustettu, siisti lyhyt nurmik-
ko, menestystä työelämässä, rakkautta ja onnellisuutta 
huokuva koti. Kaiken lisäksi he kulkevat huolitellusti laitet-
tuina ja hyvännäköisinä loistaen onnea ja hyväntuulisuut-
ta. He ovat suorittaneet jo vaikka mitä, he ehtivät vaikka 
mitä, ja jaksavat aina tarttua uusiin asioihin innokkaina. 
Riit tämättömyyden tunne on valitettava, mutta tuttu 
tunne joka repii ihmismieltä. Arkielämä on suorittamista, 
joskus jopa vain päivästä toiseen suoriutumista. 

Kynnys osallistua vapaaehtoistyöhön tuntuu olevan hir-
veän vaikeaa. Sitoutuminen pelottaa, kun arki on jo täyn-
nä aamusta iltaan. Aika tuntuu aina olevan tiukilla, eikä 
mihinkään ylimääräiseen riitä aikaa. Mieleen saattaa jopa 
hiipiä ajatus, ettei kehtaa osallistua harrasteisiin, kun on 
kiireisiin vedoten kieltäytynyt muista tehtävistä. Vapaa-
ehtoistyö maistuu työltä, mutta harrastukset ovat sentään 
vapaa-ajan viettoa!  Kuka kumma haluaa raahautua läpi 
räntäsateen vapaaehtoisesti kokoukseen? Mitkä ovat ne 
osallistumisen hyvät puolet? Pelkkä suorittamisen tarve 
tai merkintä CV:ssä ei pelkästään riitä motivoimaan va-
paaehtoistyöhön.  No mikä se sitten on, se syy?

Ennen maaseudulla naapurit tunnettiin ja yhteyksiä pi-
dettiin ahkerasti. Olisiko sinun aika tutustua muutamaan 
kyläläiseen? Tiedetään. Aika ei tunnu riittävän mihinkään, 
eikä rättiväsyneenä ole kiva lähteä. Mutta mitä odot-
taakaan harrasteillassa, kokouksessa tai jumppasalissa? 
Niitä samoja väsyneitä kasvoja, jotka ovat töistä tulles-
saan sännänneet paikasta paikkaan ja puhelin kuumana 
järjestelleet asioitaan niin, että pääsevät siksi tunniksi 

piipahtamaan omassa harrasteessa tai yhdistyksen ta-
pahtumassa. Eipä näy yli-ihmisiä, vaan niitä ihan tavallisia 
ihmisiä. Lohduttavaa, ei tarvitse olla mitään ihmeellisiä 
kykyjä, jotta voi osallistua yhteisiin asioihin. Jokainen on 
juuri sopiva sellaisenaan kuin on. On se sitten jumppa, 
käsityöilta tai kokous, se on sosiaalinen tapahtuma joka 
piristää. Mieliala kohoaa kuin itsekseen ja kotiin palates-
saan on aina hyvä mieli.  Ihmisten läsnäolo antaa ihmeel-
listä voimaa. Tässä syy!

Haluan kiittää kaikkia lehden tekoon osallistuneita taho-
ja, lehteen kirjoittaneita ja mainostajia. Minusta on ollut 
mielenkiintoista olla mukana lehden teossa, ja odotan uu-
nituoretta lehteä yhtä innolla kuin puiden vihertymistä. 
Toivon, että mahdollisimman moni tuntee iloa ja ylpeyttä 
yhteisestä kylälehdestämme. Lehden teko ja tapahtumi-
en järjestäminen ovat yhdistykselle isoja ponnistuksia, 
jossa riittää mahdollisuuksia osallistua. Vaikkei talkoille 
ehtisikään, olen varma että tapahtuman järjestäjät ilahtu-
vat osallistumisestasi vaikka vain paikalle saapumalla. Ole 
rohkea ja tule mukaan, palkinnoksi saat iloisen mielen.
Osallistua voi, ihan vaikka viiden minuutin ajan. Tässä leh-
dessä pyydämme teiltä kuvia upeasta Karunastamme. Jos 
olet ottanut kuvan, joka lämmittää mieltäsi, anna sen tuo-
da hymyn myös muiden huulille! Kuvia kerätään karuna.
fi - nettisivuille. Tänä vuonna olemme päättäneet myös an-
taa kaikille jäsenillemme mahdollisuuden äänestää Vuo-
den Unikekoa. Pari minuuttia, pari pientä juttua, ja olet jo 
yhtei söllinen, sosiaalinen ja saanut hyvän mielen! 

Oikein aurinkoista ja mukavaa kesää kaikille! 

Liina Aho

Ei suorittamista, vaan osallistumista

Karunan kyläyhdistys ry:n johtokunta
Puheenjohtaja Jenni Rönnberg, puh. 0400 998 544 
jenni.ronnberg@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja ja sihteeri  Kaisa Salonen,  puh. 050 543 2148
kaisa.salonen@turku.fi 
Rahastonhoitaja Kaisa Rauhala, puh. 040 835 5645
kaisa.rauhala@kolumbus.fi 
Jäsenet 
Liina Aho 
Heikki Tiilikainen 
Antti Törne 
Leena Paaskunta 
Satu Rossi 
Hannu Viitanen

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 konttorista ja 
Karunan Meije ristä.

Kannen kuva: Panu Siivonen Karunan vanha kirkko Seurasaaressa
Taitto: www.hiiop.com
Painosmäärä: 1 000 kpl
Painopaikka: Auraprint Oy

Karunatuotteiden hinnasto:
Tarra 6cm ........................................................................................................................1
Autotarra 6cm ...............................................................................................................2
Kirjepaperi 25kpl ...................................................................................................2.60
Kirjepaperi 50kpl ...................................................................................................3.40
Kirjekuoret C6 20kpl .............................................................................................2.20
Kirjekuoret C5 20kpl .............................................................................................3.80
Kirjekuoret C4 20kpl ...................................................................................................5
Rantolan sunti kirja .................................................................................................. 10
Kesäkassi valkoinen ....................................................................................................3
Pellavapyyhe (85x150) ............................................................................................ 30
Isännänviiri.................................................................................................................. 43
Pöytästandaari ........................................................................................................... 35
Tulitikku puntti .......................................................................................................... 10
Lotta-kirja .................................................................................................................... 10
I Love Karuna -paita ................................................................................................. 20
Karunaopasteita lainataan 17e panttia vastaan Pankista.

Tuotteita voit ostaa Sauvon Osuuspankin Karunan konttorista ja kesä aikaan 
Sauvon Kädet -näyttelystä sekä Rantolan Puodista .
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Kylänraitilla tapahtuu
12.6-8.8. Sauvon Kädet kesänäyttely Karunan Meijerissä.  
 Avoinna ti-pe 12-18, la-su 11-15
1.7-5.8.  kesätorstaisin sanajumalanpalvelus klo 19  
25.6.  Perinteiset Karunan urheilijoiden järjestämät   
 Juhannustanssit Kalliorannassa
28.6.  alkaen kesäjumppaa Kalliorannan tanssilavalla
14.7.  Sauvon yrittäjien Kesätanssit Kalliorannassa
23-24.7.  Karuna Unplugged
24.7.  Unikeonpäivä klo 10-13 Rantolassa
25.7.  Konsertti Karunan kirkossa klo 19. 
 Silvia Ahonen perheineen konsertoi
23.-25.7  Kirjansidontakurssi Urheilijoiden saunalla. 
 Ilmoittautumiset 040 571 0004
3-4.8.  Sauvon Käsien kädentaitoleiri Karunan 
 Kalliorannassa
14.8.  Koko päivän retki Seurasaareen jossa 
 Karunan vanha kirkko. Seuraa ilmoittelua 
 www.karuna.fi  sekä Kunnallis lehden 
 yhdistykset palstalta. 
8.10.  klo18.30. Sauvon seurakuntatalolla Panu 
 Siivosen esitys Karunan puukirkosta

10.10.  Aleksisi kiven päivänä vietetään Karunan 
 kivikirkon 100-vuotisjuhlaa 

Jumalanpalvelukset Karunan kirkossa kuukauden ensim-
mäisenä sunnuntaina klo10

Kesäjumppaa maanantaisin klo 19-20 alkaen 28.6-9.8 asti. 
Mukaan tarvitset jumppa-alustan, juomapullon sekä kesä-
mieltä. Myös mökkiläiset tervetuloa! Hinta 2 euroa. Karu-
nan urheilijoiden jäsenille maksuton. Lisätiedot: Jenni 
Rönnberg. jenni.ronnberg@pp.inet.fi  puh. 0400 998 544.

Kalliorannan matonpesupaikka avoinna, käytössä nyt 
myös mattomankeli.

Syksyllä lintubongausta Maalun näköalatornilla. Säh-
ly, jumppa, ja 4H jatkuvat syksyn tullen Nuorisotalolla. 
Seuraa ilmoittelua www.karuna.fi  sekä Kunnallislehden 
yhdistykset palstalta. 
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Sauvolle kuluva vuosi 2010 on aivan  erityinen – vietämme 
kunnan 675-vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden tapahtumia 
on järjestetty ja järjestetään pitkin vuotta, joskin juhlin-
nan painopiste ajoittuu tulevaan kesään ja erityisesti 
elopäiväviikonloppuun. 

Sauvon asukasluku on viime vuosina ollut varsin mu-
kavalla kasvu-uralla. Vuosi 2008 oli tässä suhteessa aivan 
poikkeuksellinen – kunnan asukasluku kasvoi peräti 2,5 % 
eli 77 asukkaalla. Päättynyt vuosi 2009 oli rauhallisemman 
kasvun aikaa (+ 13 henkilöä). Meitä Sauvolaisia oli vuoden 
vaihteessa 3.040. Asukasluvun kasvulla on paikallista-
loutemme kannalta positiivisia vaikutuksia mikä näkyy 
palvelujen kysynnän lisääntymisenä. 

Olemme yrittäneet huolehtia siitä, että meillä on koko ajan 
tarjolla rakennuspaikkaa etsivälle eri vaihtoehtoja mistä 
oman tonttinsa voi valita  niin hinnan, koon ja sijainninkin 
suhteen. Tällä hetkellä kunnan omakotitonttivaranto on 
varsin hyvä  - yhteensä noin 80 kappaletta. Rantolan taaja-
massa tonteista on 12 kappaletta. 

Vuoden 2010 merkittävimpänä investointina on kunnan 
päävedenottamon, Nummenpään, peruskorjaus. Perus-
korjaus aloitettiin jo viime vuonna. Peruskorjaus tulee 

näkymään kuluttajilla parantuneena veden paineena.

Tätä kirjoittaessani avovesikausi on alkanut ja kuljemme 
kovaa vauhtia kohti kesää. Ilmojen lämpenemisen myötä 
vapaa-ajanasuntojen käyttö aktivoituu ja kuntamme 
väkiluku lisääntyy merkittävästi. 

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa Sauvon Yrittäjät ry:n 
julkaisemasta palveluoppaasta, missä on hyvin kattavasti 
kerrottu kunnan alueelta löytyvästä palvelutarjonnasta. 
Erityisesti kesäasukkaille palveluopas on varmasti hyvin 
mieluisa hakuteos. 

Vielä hieman juhlavuodesta. Kunnan juhlavuoden tarjon-
taa on helppo seurata Sauvon kunnan kotisivuilta. Sinne 
on avattu oma sivu juhlavuoden tiedottamista varten. Eri-
tyisesti kannattaa seurata tapahtumakalenteria. Tervetu-
loa juhlavuoden tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Ilma lämpenee, päivä pitenee ja toivottavasti myös au-
rinko hellii meitä tulevana kesänä. 

Aurinkoista kesää toivottaen!

Seppo Allén

Sauvon kunnan kuulumisia  
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Kylänraitilta kerättyä

VUOKRATTAVANA
KASVISKUIVURI

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

Laitteen voi vuokrata Sauvon Osuuspankin Karunan konttorista.

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

Sairaanhoitopalvelut Sauvossa
SAUVON TERVEYSASEMA, Hakkistie 4, Sauvo
Vaihde (02)474 6200
SAIRAANKULJETUS 112
PÄIVYSTYSVASTAANOTTO
Paimion pääterveysasemalla, 
Terveyskeskuksentie1, Paimio
Päivystystapauksissa ajanvaraus klo 8.00 - 22.00 
numerosta 02- 474 6202 ja kulku päivystykseen tapahtuu 
uudesta päivystysovesta.
Ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoide-
taan ilman ajanvarausta klo 8.00 - 22.00, mutta silloinkin 
etukäteissoitto on suotava.
Päivystysaikoja myös Sauvon terveysasemalla vastaanot-
toaikoina, ma, ti, to klo 8-15, ke klo 8-12 ja pe 8-14, 
puh. 02 474 6400.
Yöpäivystys Turun pääterveysasemalla klo 22-8, 
puh. 10023 ja matkapuhelimesta soitettaessa 
(02) 251 1008 tai (02) 231 4543. 
Osoite Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku.
PÄIVYSTÄVÄ ELÄINLÄÄKÄRI 02 269 0800
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Kravatti kaulassa haravoivasta Humppa-Liisaan
Löydätkö itsesi tästä erittäin karkeasta luokittelusta?

Perus- karunalainen
Selkeänä enemmistönä karunalaisista. Vakituisena asuk-
kaana hiljainen ja näkymätön, ei paljon anna itsestään 
ulospäin. Jos on muuttanut Karunaan jostain muualta, käy 
luultavimmin myös töissä jossain lähikunnassa. Syntyperäi-
senä karunalaisena ansiotyö liittyy ainakin jollain lailla 
maa- ja metsätalouteen. Vuoden pimeimpinä aikoina viet-
tävät pääosin aikaansa pirtin lämmössä takkatulen äärel-
lä. Kun valoisa aika saapuu, he elävöittävät toiminnallaan 
kylän raittia.

Mökkiläisenä vastaavia ovat rannat pullollaan. Vapaa-ajat 
vietetään poissa kaupungin humusta hiljaisuudessa. Sitä 
haetaan ja myös vaalitaan omalla käytöksellään, joskus 
jopa kravatti kaulassa haravoiden. Mökkien varusteluta-
son ja lisääntyneen vapaa-ajan myötä osa viettää aikaan-
sa läpi vuoden Karunassa. Tulevaisuudessa näiden määrä 
tule lisääntymään, potentiaalisia uusia kuntalaisia. 

Osa-aika-alkuasukas
Jakautunut persoona. Talvella hän uinuu ruususen unta 
kaupungissa eikä anna ajatustakaan Karunalle. Hiihtolo-
man vaiheilla kevätauringon alkaessa lämmittää pikku 
hiljaa ajatus karkaa välillä myös mökille ja polte alkaa 
nousta kohti aivolohkoja. Huhtikuussa alkaa tapahtua, 
haravan varressa heilutaan hiki hatussa, mökki siivotaan 
ja vuodevaatteet tuuletetaan, mökistä lämmitetään kos-
teudet pois ja mereen mennään uimaan vaikka jään läpi. 
Ilmat kun vielä vähän lämpiävät, tätä sankaria ei saa mil-
lään vapaa-aikanaan pois Karunasta, korkeintaan luuvalo 
tai nahkahome vie hänet kaupunkiin asti, silloinkin vain 
pikavisiitille. Mitä pitempi kesäloma, sen suuremmat vie-
roitusoireet tulevat töiden taas alkaessa joskus elo kuun 
alkupuolella. Kaikki vapaa-aika vietetään kuitenkin mö-
kil lä kunnes syysloma saapuu. Taas heilutaan haravan 
var ressa hiki hatussa, taas siivotaan mökki ja taas vuode-
vaatteet tuu letetaan, ja samalla mietitään kuinka muka-
va on keväällä sitten tulla kun ei tarvitse haravoida ja 
sii vo ta. Ikkunaluukut auki ja ovet lukkoon, talvi saa tulla. 
Joulukuus ta haki essa miettii keskellä pimeyttä, äkkiä pois 
täältä.

Alkuasukas
Hän on asunut koko ikänsä Karunassa. Viettää koko vuo-
den samalla tavalla kuin osa-aika-alkuasukas kesänsä. 
Hän käy luultavimmin töissä jossain naapurikunnassa, 
mutta Turkuun asti tulee vain Hulluille Päiville ostaakseen 
pe räkärryllisen tavaraa, josta suurinta osaa ei luultavim-
min koskaan tarvitse. Jos peräkärryssä on vielä tilaa, hän 
menee samalla reissulla vielä Ikeaan, ostaa muutaman 
paketillisen puutavaraa ja tulee hiki hatussa kotiin. Näitä 
tavaroita onkin sitten talven pimeimpinä hetkinä mukava 
koota epämääräisiä piirustuksia lueskellen. 

Alkuasukkaat ovat aarre kaikille karunalaisille. Osalle 
 he is         tä kyläyhdistys on sydämenasia kaikkien meidän hy-
vinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi. Karuna voi olla 
alkuasukkaalle jopa harrastus, kun sen äidinmaidossa on 
kerran saanut, ei kai muuta kesällä voi tehdä kuin viettää 
aikaansa esim. meijerissä. 

Kylähullu alkuasukas
Juuret ovat vahvasti Rantolan suntissa ja Kalliorannan 
kalliossa. Joko työtä pelkäämätön tai joka lailla työtä vie-
roksuva. Koko kylän tuttu, yleensä hyväntahtoinen, ehkä 
vähän pilkanteonkin kohde, mutta kaiken kaikkiaan kui-
tenkin yleisesti pidetty ja hyväksytty henkilö. Joka lailla 
oman tiensä kulkija, aika useasti myös tienposkia ja ojan-
pohjia käyttävä laveamman tien tarvitsija. Hän painaa tar-
vittaessa työtä hullun lailla, mutta voi myös vastata työtar-
joukseen. ”En mie työtä tarvii, miulla on vanhaakin rahhaa 
vielä jälellä.”

Kiitos ja anteeksi yhteiskunnan muuttumisen, muuttoliik-
keen ja hektisen työelämän ja sen perässä kulkemisen, 
kylähulluja on nykyään aika vähän. Luultavasti tunnetuin 
kylähullu, Turussa kylläkin, on Humppa-Liisa. Tunnusmerk-
keinä on mm. kauhtunut kukkamekko kummity tön risti-
äi sistä vuodelta -83, vyölaukku, fl inttaan astutut kengät 
ja harjaa pelkäämätön permanentti. Vuonna -83 näitä 
ky lähulluja oli vielä Karunassakin, löytyykö vastaavia 
nykyään, jokainen saa sen itse määritellä. Katoavaa kan-
sanperinnettä kuitenkin, valitettavasti.

Nollaaja karunalainen
Hän on raskaan työn raataja, yleensä todellinen testo-
steronin voimannäyte, nykyajan antiikin Eros-jumalan 
karunalainen ruumiillistuma tai estrogeenin voimaan-
nuttama Afrodite. Työviikko painetaan paita hiessä ja 
odotetaan koska pääse mökille rentoutumaan. Kun se 
hetki vihdoin perjantaina koittaa, on aika heittää vapaalle. 
Keväällä on Virosta jo haettu tätä hetkeä varten autolastil-
linen löylyvettä ja mallasta. Ei kun pöytä täyteen ja sauna 
lämpiämään. Sitä odotellessa ehtii nopeasti leikkaamaan 
nurmikon ja haravoimaan roskat pois tontilta, jotkut jopa 
lehtipuhaltimella naapureita ilostuttaen. Nopeasti sau-
naan ja löylyvettä runsaasti mukaan, ei sitä muuten voi 
saunomisen jälkeen naapureille laiturilla laulaa yhteislau-
luna aikuista naista ja kotkan ruusua puolen yön aikaan. 
Rentouttavan viikonlopun jälkeen on taas mukava mennä 
maanantaina töihin rentoutuneena ja ajatukset nollat-
tuina. Kesälomalla sama lataus jatkuu läpi viikon ja lop-
pukesästä pitää hakea Viron tuliaisiin lisäystä Kemiöstä, tai 
tehdä autolla ulkomaille asti kesälomareissu, Tallinnaan.

Karuna on hyvä paikka, täällä on mukava olla ja tilaa kai-
kille riippumatta siitä, mihin luokitteluun itsesi sijoitit. 
Aurinkoinen ja lämmin kesä tulee, toivottavasti. Nautti-
kaamme siitä täysin siemauksin! 

PAlho, osa-aika-alkuasukas
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Karunan Keisarilta

MESTARIN MAINETEOT
säv. Rosvo Roope

Aallonharjan vaahtopäitä 
uhmas kiitäjä,
köyteen tarttui eräänlainen
pintaliitäjä.
Pula-aika paistanut ei 
miehen kuosissa,
näin jatsimonot naulattuna
vesisuksissa.

Myös naapureille daamiseuraa
järjesteli  hän,
voisi alkaa seurustelun ,
suhteen lähemmän.
Mutt’ mitä teki naapurpoika,
kiitti tuskin kai.
Pakoon pötki tyttölasta,
jalat alleen sai.

Perinteisen hiihtäjänä
niilo armoton,
voitto kotikisoissa
ei ollut tavaton.
Reinon kanssa hallitsi hän

miestensarjoja,
suksin suihki, karkuun pyrki
Kolin vaaroja.

Koskenkorvaa palkintona
kerran Ruotsissa,
Kikkeä ei kukaan voita
tikkakisassa.
Pinnaa vaille täysi saalis
ällistytti muut,
kostuneet ei nektarista
enää toisten suut.

Karunasta kaukomaille
vie nyt miehen tie,
juttu paikall’ olijoiden
korviin hauska lie.
Tyy paakkelssia Kikke tilas
kielitaidollaan,
tarjoilijan kanssa pääsi 
Nurmi  loistamaan.

Verkkojonon vetänyt on
rannast rantaan vaan,
torikauppaan kiikuttanut
joskus saalistaan.

Myyntikuittiin piirtyi jonkun
sortin erehdys,
K. Niemi lienee ollut
pelkkä väärinkäsitys.
Kaukossa on arvokkuutta
syvää, jaloa,
vanhan miehen sydän sykkii
tunteen paloa.
Ylväänä kuin entisaikaan
Turun Herttua,
Kaukon palvoo yli kaiken 
herranTerttua.

Eläkkeellä olleessaan on
askel  lyhyt, myös
kahdeksankin tuntia näin
riittää päivän työks.
Kertomukset kiertänevät
elon tuulilla,
Mestarista juttua on
kaikkein huulilla.

Karunan Keisari

Karunan Keisari aloittaa laulukertomuksensa karunalaisista suurmiehistä. Ja kukas olisikaan paras uhri aloitukseen kuin 
itse Mestari - Kauko Nurmi.
Laulun tarinat ovat hänen itsensä tai tuttaviensa kertomia. Myöskin läheinen sensuuri on hyväksynyt ko. miehen repos-
telun. Jos lukija haluaa julkituoda oman tärkeän karunalaishenkilön, ottakoon hän yhteyttä minuun vankkumattomien 
perusteiden myötä.
Terveisin Alf Ölander
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Kerttu Metsola pirteä 100-vuotias
Kerttu Metsola saavutti tänä vuonna kunnioitettavan 100 
vuoden iän. Pirteä rouva ei kuitenkaan ole jäänyt elämään 
vain menneisyyden muistoissa, vaan seuraa aktiivisesti 
paikkakunnan tapahtumia. Ajassa mukana pysyy luke-
malla Kunnallislehteä, tapaamalla ystäviä ja sukulaisia ja 
käymällä viikoittain askartelukerhossa. Kerttu touhuaa 
kotiaskareissa tehden muun muassa itse ruokansa. Päivät 
kuluu myös punomalla kukka-amppeleita, joita moni on 
saanut mukaansa kylästä lähtiessään.

Kerttu Metsola on syntynyt Karunassa Ruskolan Keskita-
lossa. Kolmen sisaruksensa kanssa hän osallistui pienestä 
pitäen tilan töihin. Kaikkien talon lasten ollessa tyttöjä tu-
livat myös miesten työt tutuiksi.  Taidoille olikin käyttöä 
myöhemmin, kun miehet lähtivät rintamalle. Tilalla oli 
toistakymmentä lehmää, kolme hevosta ja paljon kanoja.  
Kertun tehtävänä oli jo 8 -vuotiaana hoitaa kanoja ja pitää 
kanala siistinä.

Kerttu Metsolan lapsuudessa käytiin kiertokoulua. Kier-
tokoulu kesti aina kaksi kuukautta ja kiersi talosta taloon.  
Kerttu kävi kiertokoulun kaksi kertaa omassa kodissaan, 
mutta,  isosisko kävi kiertokoulua myös Orssaaressa asti 
ja  oli kortteerissa sukulaisten luona.  Kiertokoulun opet-
tajana oli Impi Nurmi.  Kerttu muistaa, kuinka hänellä 
oli koulua varten kotona tehdyt kolme puuviivoitinta, 
jotka opettaja kerran kiivastuksissaan otti käteensä ja löi 

säpäleiksi.  Kuritusta oppilaille opettaja ei kuitenkaan an-
tanut ja siihen olisi Kertun sanojen mukaan jo äitikin puut-
tunut.   Kiertokoulun jälkeen hän kävi Kasklahden kansa-
koulua neljä vuotta.  Opettajana oli Siiri Melasniemi, joka 
oli erityisen hyvä opettamaan käsitöitä, hän opetti mm. 
frivoliteetin tekoa. Kerttu sanoi mielellään opettavansa 
tätä harvinaisempaa käsityötaitoa, jos joku olisi kiinnos-
tunut oppimaan.  Opettaja järjesti myös näytelmiä, joihin 
tehtiin aina hienot esiintymisasut.

Vierailusta tarmokkaan rouvan luona jää mieleen en-
sisijaisesti kaksi asiaa; käsityöt ja autoilu. Käsitöitä Kerttu 
Metsola on tehnyt koko ikänsä ja taito on hallussa edel-
leen. Kodin seiniä koristaa monet Kertun maalaamat tau-
lut, mm. maalaus lapsuudenkodista. Lapsena ja nuorena 
Kerttu Metsola oli mukana myös nuorisoseurassa, kuo-
rossa ja näytelmäkerhossa. Autoa Kerttu ajoi vielä kaksi 
vuotta sitten.  Yli 60 vuoden kokemuksella autolla ajo su-
juisi vieläkin, jos vaan ratin taakse istuisi.  Aikanaan hän 
opetti myös miehensä ja poikansa ajamaan autoa.  Kerttu 
hoiti muun muassa koulukyyditystä Päisterpäästä Torikan 
kouluun;  ensin hevosella ja myöhemmin autolla. 

Kerttu Metsolan seurana on Pimu-kissa, joka kulkee oma-
toimisesti ulos ja sisälle.  Pimu on tähän asti ollut niin viisas, 
ettei ole tielle mennyt ja on toivottavasti pitkään Kertun 

Ystävykset Sally Oksanen ja Kerttu Metsola, taustalla Kertun maalauksia.
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seurana.  Kerttu totesi, että kissa pitää mielen virkeänä, 
kun on joku, mistä täytyy pitää huolta.

Haastattelupäivänä Sally Oksanen oli Kerttu Metsolan vie-
raana.  Sally Oksanen täytti tänä vuonna 90 vuotta.  Hän 
kertoi välillä kiusoitelleensa omia sisariaan sanomal la, että 
hän on ainoa heistä, joka on syntynyt Suomessa muut 
kun olivat syntyneet Venäjän vallan aikana. Sally Oksanen 
toimi lottana talvisodan aikana. Lähellä nykyistä Maalun 
näköalatornia oli sodan aikana tähystystorni, joka oli kor-
keampi ja paljon huterammin rakennettu kuin nykyinen 
torni.  Lotat päivystivät tornissa vuorotellen ja antoivat 
Turkuun ilmoituksen lähestyvistä pommikoneista. Yhtä 
Sally Oksasen antamaa ilmoitusta ei otettu tosissaan Tu-
run päässä ja pommikoneet pääsivät yllättämään sillä 
seurauksella, että 39 ihmistä kuoli pommituksessa.

Kerttu Metsola ja Sally Oksanen ovat molemmat iloisia sii-
tä, että pystyvät asumaan vielä omassa kodissaan ja että 
heillä on omaiset, jotka auttavat heitä mm. siivouksessa, 
kauppa-asioissa ja tarjoavat autokyydin sitä tarvitessaan.  
Entisistä hyvistä ajoista puhuttaessa he kaipaavat luon-
nikkaampaa kanssakäymistä naapureiden kesken.  Ennen 
vanhaan paikkakunnalla oli enemmän asukkaita, hom-
mia tehtiin yhdessä ja naapuriin saattoi poiketa ilman 
kyläkutsuja. Nykyään ihmisillä on kiire ja kanssakäyminen 
on vähäisempää. Kiirettä on varmaan lisännyt television 
tuijottelu ja tietokoneiden käyttö. Olisikohan tässä jotain 
”korvan taakse” laitettavaa…

Kaisa Rauhala

Eläkeliiton Sauvo-Karunan yhdistys ry 35 vuotta-
Pirjon luotsaamana iloisesti iltapäivästä toiseen
Eläkeliitto. Tälläisesta yhdistyksestä kuullessaan saattaisi 
vielä toistaiseksi keski-ikäisten joukkoon itsensä laskeva 
henkilö kuvitella jotakin tylsän asiapitoista ja byrokratian 
koukeroita avaavaa neuvontatoimintaa. Tämä mielikuva 
romuttuu täydellisesti, kun viettää pienen juttutuokion 
Pirjo Siivosen, Eläkeliiton Sauvo-Karunan yhdistyksen 
puheenjohtajan seurassa.

Hengästyttää, kun kuuntelee, mitä kaikkea yhdistys jäse-
nilleen tarjoa, eikä ainoastaan runsaalle 360 jäsenelle, vaan 
tapahtumiin ja matkoille ovat tervetulleita mukaan kaikki 
muutkin ikään, sukupuoleen, kotikuntaan tai siviilisäätyyn 
katsomatta. Yhdistyksen piirissä ei politikoida, uskon-
tokuntiin kuuluminen tai kuulumattomuus ei estä osallis-
tumasta kuten ei seksuaalinen suuntautuminenkaan. Tällä 
hetkellä nuorin jäsen on syntynyt vuonna -83 ja vanhin 
täyttänyt 90 vuotta. Työelämässä mukana olevia on pal-
jon. Ainoana pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä, mutta 
tästäkin voidaan neuvotella.

Mitä kaikkea yhdistyksen piirissä sitten tapahtuu?
Kerran kuukaudessa kokoontuu kerho Palvelukeskuksen 
tiloissa. Kokoontumiset olivat aikaisemmin Osuuspankin 
kerhohuoneessa, mutta osallistujamäärä on kasvanut sen 
verran, että tarvittiin suurempi tila. Kerhotapaamisissa on 
paikalla 30 – 70 osallistujaa ja lisäksi mukana on Palvelu-
kes kuksen väkeä.

Kerran viikossa kokoontuu käsityökerho Onerva Manner-
järven vetämänä. Osallistujakunta tähän iltaan on nais-
voittoista. Yli 20 tekijän tuotoksia on saanut ihailla mm. 
Sauvon kirjastossa.

Joka maanantai pelataan Bocciaa Seuralassa Kalevi 
Lindenin johdolla. Boccia on petankin tyyppinen peli, jota 
voi pelata sekä sisällä että ulkona. Naapurikunnan, Kemiön 
yhdistys käy kisaamassa Sauvo-Karunan yhdistyksen kans-
sa vuosittain. Tarina ei kerro, kumpi joukkue johtaa pis-
tetilastoa, mutta ehkä se ei näissä kisoissa olekaan pääasia 
– tärkeintä on rattoisa yhdessäolo.

Eläkeliiton eri yhdistykset järjestävät vuosittain tapahtu-
mia, joissa lähikuntien yhdistysten jäsenten on mahdolli-
suus tavata toisiaan. Sauvo-Karunalaisten vuositapahtuma 
kulkee ”iloisen iltapäivän” nimellä. Tapahtumapaikkana on 
ollut Seurala ja ohjelma nimensä mukaisesti iloista ellei 
peräti railakkaan hulvatonta. Ruokailun ja kahvin lisäksi 
laulu raikaa, soitto soi, vitsit ja sketsit sinkoilevat ja lopuksi 
on puolitoista tuntia tanssia. Esiintyjiä on oman väen lisäk-
si ollut päiväkodista ja koulusta ja kaiken lisäksi on aina 
välissä ihan asiaakin puhuttu.

Tämän vuoden ”iloinen iltapäivä” vietettiin ehkä hie-
man totuttua arvokkaammin – juhlittiinhan samalla yh-
distyksen 35-vuotispäivää. Tilaisuudessa luovutettiin kun-
niapuheenjohtajan arvo edelliselle puheenjohtajalle Helvi 
Rekolalle. Aikaisemmin kunniapuheenjohtajuus on myön-
netty jo edesmenneelle Enni Viuhkolle. Nykyinen puheen-
johtaja sai liiton kultaisen ansiomerkin. Juhlapuhujana oli 
Eläkeliiton puheenjohtaja, maaherra Hannu Tenhiälä. Hän 
totesi edunvalvonnan kohteena olevien asioiden määrän 
kasvaneen: takuueläkejärjestelmä, vanhusasiamiehen 
saaminen, eläkkeiden ostovoiman turvaaminen ja pien-
ten kansaneläkkeiden nostaminen. Onnittelupuheessaan 
hän korosti jokaisen jäsenen panosta, jotta löydetään ja 
saadaan se yksinäinen ihminen mukaan tällaiseen yhtei-
seen joukkoon.

Kesäohjelmaan kuuluu Karunan iltakirkko kirkkokaff eineen 
ja Sauvon kirkossa on järjestetty kirkkopyhä. Molempien 
hautausmaiden kunnossapito- ja haravointitalkoisiin on 
osallistuttu. Talkootyötä on harrastettu muutenkin.  Mm. 
Palvelukeskuksen ulkohuonekalut saivat uuden maalipin-
nan, kun maalit tulivat kunnalta ja vapaaehtoiset puu-
hamiehet ja –naiset tekivät työn.

Ainakin kolme kertaa vuodessa on mahdollista herkutel-
la lätyillä, joita paistetaan ”Pirjon tolpalla”, Sauvon torilla 
maalismarkkinoilla, joulunavauksessa ja elomarkkinoilla. 
Tolpasta on jo muodostunut sellainen käsite, että kuu-
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lemma kolme kunnanjohtajaa on lupaillut siihen laattaa 
tekstillä ”Pirjon tolppa”…

Puheenjohtaja-Pirjon rempseä tyyli vaikuttaa varmasti suu-
resti toiminnan sisältöön. Mikä antaa vielä parinkymmenen 
vuoden jälkeenkin Pirjolle voimia vetää jokkoa edelleen? 
Hän kertoo oppineensa vanhemmilta ihmisiltä paljon, 
nauttivansa hauskasta yhdessäolosta, kokeneensa seu-
rustelun eri ikäisten kanssa rikkautena ja ole vansa yh-
distyksen jäsenille kiitollinen. Energisyys, toimeliaisuus ja 
auttamisen halu huokuu tästä puheenjoh tajasta. Kun vie-
railija on astunut kynnyksen yli, on kahvipannu jo porise-
massa ja vastapaistettu pulla pöydässä. Yhteyden ottoja 
tulee mitä erilaisimmista asioista puhelimit se ja sisään 
poikkeaa vierailijoita joka päivä, varhaisimmat jo kuuden 
aikaan aamulla. Ja yhteyttä on lupa ottaa aina klo 21 asti 
illalla, sen jälkeen vain hätätapauksissa.

Osa kyselyistä ja tiedusteluista liittyy varmasti Ruotsin 
risteilyjen, teatterimatkojen ja Viron matkojen käytän-
nön järjestelyihin. Nimittäin tämä yhdistys voisi jo perus-

taa pienen matkatoimiston, niin vilkasta tuntuu reissujen 
järjestäminen olevan. Tallinnaan, Pärnuun ja Haapsaluun 
on matkattu. Välillä on ihailtu naapurimaan puutarho-
jen kukkaloistoa, toisinaan nautittu teatteriesityksistä. 
Teatteri matkoja ehkä enemmän on kuitenkin tehty koti-
maassa ja ihan itse tehtyä teatteriakaan ei sovi unohtaa. 
Yhdistyksen jäsenjoukosta löytyy esiintyjiä: vitsiniekkoja, 
sketsitaiteilijoita ja laulumiehiä, joita voi tilata vaikka omi-
en juhlien ohjelmanumeroksi. 

Eipä unohdeta, että matkoille ja lukuisiin muihin tapa h-
tumiin voi osallistua, vaikka ei Eläkeliiton Sauvo-Karunan 
yhdistykseen kuuluisikaan. Yhteydenotto vain Pirjo Siivo-
seen puh. 4701433 tai 040 5886377.

Karunan Kyläyhdistys onnittelee lämpimästi 35-vuotiasta, 
vireää yhdistystä! 

Leena Paaskunta

Eläkeliiton puuhanainen Pirjo Siivonen.
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Karunan koiratreffi  t
Koiratreffi  t Karunan Rantolassa alkoivat syksyllä 2009, 
kun Kemiön Kennelkerhon koulutusillat loppuivat tal-
vikaudeksi.

Lähes kymmenkunta Karunan karvakuonoa kokoontui 
joka viikko maanantaisin Kalliorannan maisemiin emän-
tineen ja isäntineen.  Treffi  en tarkoituksena oli opettaa 
niin nartut, kuin uroksetkin, käyttäytymään seurassa so-
siaalisesti ja tottelevaisesti.  Talven aikana opittiin kulke-
maan hienosti hihnassa, vetämättä ja haukkumatta lähellä 
toisiaan.  Oli sää sitten millainen tahansa, niin joka kerta 
treenattiin n.20 minuuttia tottelevaisuutta, seuraamista, 
luokse tuloa ym.  Lopuksi lähdettiin vielä yhteislenkille ot-
salamppujen loisteessa.

Karunan koiratreffi  en vetäjänä toimi Marika Björlund, 
jonka vuosikymmenten kokemus palvelus- ja pelas-
tuskoirapuolelta antoi hyvän perustan koirien koulutuk-
selle.  ”Kesäkausi kuljetaan taas Kemiön Kennelkerhon 
koulutuksissa, mutta syksyn saapuessa jatkamme taas 
Rantolassa”, lupaa Marika.

Kevään viimeisen treffi  n lopuksi pidettiin kakkakaruselli.  
Emännät pitivät huolen siitä, ettei koululaisten lemmik-
kien jäljiltä jäänyt yhtäkään luonnontuotetta kuljetuille 
reiteille.  Siivottiin venerantakin, vaikkei siellä koulutuksia 
pidettykään.  Myös muuta luontoon kuulumatonta korjat-
tiin samalla pois.  Karusellin päätteeksi kokoonnuttiin vielä 
Marikan luokse teelle, missä koiruudet tutustuivat hieman 
isompiin nelijalkaisiin, nimittäin hevosiin.  Teellä oppilaat 
käyttäytyivät, kuin ladyt ja gentlemannit. ”Harjoittelun tu-
losta sekin – hyvä, hyvä”, iloitsee Marika. 

Marika haluaa vielä lopuksi muistuttaa kaikkia koiran-
omistajia ja koirien koulutuksesta kiinnostuneita ainut-
laatuisesta tilaisuudesta.  Hän sai houkuteltua Hienosti 
Hihnassa ja Koiralle Koti ohjelmista tutun naksutin koulut-
tajaspesialisti Tommi Virenin Kemiönsaaren Kennelkerhon 
vieraaksi.  Tilaisuus on alustavasti sovittu heinäkuun 10. 
päiväksi, mutta päivä kannattaa vielä varmistaa Kemiön-
saaren Kennelkerhon sivuilta:
http://www.kimito.fi /kennelklubb/

Kuvat ja teksti: Rainer Sartolahti

Koiratreffi  läiset ryhmäkuvassa. Välitunti on päättymässä ja opiskelu alkaa.

Milli ja Kaapo, tarkkaavaiset oppilaat kuulolla.  Tunnistako muuten rodut?
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Karunan puukirkon tarinaa
“Miten kirkkorakennukset, irtaimisto ja kirkkomaalaukset 
pelastettiin 100 vuotta sitten”

Karunan kivikirkon 100-vuotisjuhlaa vietetään Aleksis 
K iven päivänä sunnuntaina 10.10.2010. Karunan puu-
kirkon tarinaa koskeva esitykseni on Sauvon seurakunta-
kodissa  torstaina 8.10.2010 kello 18.30.

Rakennan lähdeaineistostani diaesityksen, jossa kuvin ja 
sanoin kerron Karunan puukirkon tarinaa ja minkälaisten 
vaiheiden kautta rakennukset ja niiden irtaimisto siirtyi 
Seurasaaren ulkomuseon kokoelmiin. Esitykseni paino-
piste on kirkkomaalauksissa.

Pyrin lainaamaan tilaisuuteen Karunan seurakuntakodissa 
olevan Madonna ja Lapsi taulun. Alkuperäinen maalaus 
on nyt Valtion taidemuseon omaisuutta ja se oli aikoi-
naan ratkaisu siihen, että Karunan kirkko on Seurasaaren 

Karunan vanha puukirkko Seurasaaressa.

Piispantarkastus - Karuna tutuksi tulevalle arkkipiispa Mäkiselle

ulkomuseossa ja että sen arvokas kulttuurihistoriallinen 
irtaimisto on pelastettu.

Panu Siivonen

Pyryinen, kylmä helmikuun päivä 2010 toivotti piispa 
Mäkisen seurueineen tervetulleeksi talviseen Karunaan 
osana Sauvon piispantarkastusta. Piispa oli toivonut ta-
paamista yhdistysten edustajien kanssa. Aikataulu oli 
kii reinen, mutta ruokailun lomassa ehdimme keskustella 
Karunan kuulumisista, miten me voimme, mitä me yh-
distyksissä puuhaamme. Keskustelu meni luonnollisesti 
kansallisromanttisen kauden kauniiseen Karunan graniit-
tikivikirkkoon, jonka 100 vuotisjuhlia vietämme syksyllä. 
Seurakunnan ja Karunan Urheilijoiden yhteistyönä mo-
nelle kesäiselle morsiusparille jää tunnelmalliset muistot 
Karunan rannoilta, vihkiminen kirkossa ja juhlat Kallioran-
nassa.

Rantolan Puodin reipas Anne tarjosi maittavan lounaan, 
karunalaista vastapyydystettyä kuhaa lisukkeineen ja rai-
kasta karpalorahkaa.

Turun arkkihiippakunnan piispan seurueeseen kuu-
luivat Liedon kirkkoherra Esko Laine lääninrovastina, 
Porista kirkkoherra Helge Ranta Turun pappisasessorina, 
seurakuntapastori Päivi Pulkkinen-Watson Salosta kirju-
rina. Sauvo-Karunan kirkkoherra Kalle Elonheimo johdatti 
seuruetta. Karunan Urheilijoita edusti Pekka Virtanen ja 
Karunan Kyläyhdistystä Tuomas Sirkkilä, Marja Peltola ja 
Leena Oksanen.

Seurakunnat ovat aina toimineet hyvin itsenäisesti, aikoi-
naan katsottiin tarpeelliseksi tarkastaa, että seurakunnissa 

toimittiin asianmukaisesti kirkkojärjestyksen ja tunnustuk-
sen mukaan. Vanhastaan piispantarkastuksen tarkoituk-
sena on arvioida seurakunnan toimintaa ja antaa siitä pa-
lau tetta. Myös seurakunnan hallinto, talous ja kiinteistöt 
kuuluvat tarkastettaviin asioihin. Nykyään piispantarkas-
tuksen painopiste on seurakunnan hengellisessä ohjauk-
sessa ja rohkaisussa.

Kari Mäkinen asettuu asumaan Turun piispantaloon kesä-
kuussa. Toivomme menestystä uudelle arkkipiispalle teh-
tävässään.

Leena Oksanen

Kuvassa vasemmalla Karunan Urheilijoiden edustaja Pekka Virtanen, Turun ark-
kihiippakunnan piispa (tuleva arkkipiispa) Kari Mäkinen, Karunan Kyläyhdistystä 
edusti mm. Tuomas Sirkkilä ja hänen vierellään Porin kirkkoherra Helge Ranta. 
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Äänestä vuoden 2010 Unikeko! 
Kenestä seuraava Unikeko? 

Nyt sinulla on valtaa vaikuttaa kuka mereen molskahtaa. 
Nimeä oma ehdokkaasi ja lisää pienet perustelut lisukkeeksi. 

Äänestää voit Rantolan Puodissa tai  osoitteesssa www.karuna.fi . 
Nähdään Unikeonpäivillä 24.7.2010!

Viime syksynä Tanskassa oli tärkeä, virallinen ja arvo-
valtainen kokous. Aiheena oli ilmaston lämpenemisen 
vastustaminen ja asiaan varmaankin valmistauduttiin ja 
perehdyttiin huolellisesti. Sihteerit kautta Euroopan kir-
joittivat puheita ja tutkivat asioita läppärit laulaen.  
Kokous onnistui yli odotusten. Tuli tosi tuikea vanhan ajan 
talvi, pakkasta lunta ja vinkuvia viimoja. Täällä Skandina-
viassa pärjättiin, kun on totuttu talveen ennenkin, mutta 
eteläisessä Euroopassa tuli hätä käteen. Tiet ja rakennuk-
set eivät kestäneet pakkasta, eikä maantiekalusto pärjän-
nyt lumen kanssa.  
Tosin kokouksessa jäi varmaankin hienosäätö hiomatta, 
koska rupesi kuulumaan tosi huolestuttavia uutisia ulko-
mailta: maanjäristys Haitissa, mutavyöry Madeiralla, tulvia 
ja myrskyjä. Nyt pääsi hiukkaspäästöjen hana auki Islan-
nissa ja tuhkapilvet leijuvat Euroopan yllä. Näin voi luon-
nonmullistus lamauttaa koko yhteiskunnan. Lentokoneet 
eivät voi liikennöidä, kun turbiinit eivät kestä lasista tuhka-
pölyä.

Mäkituvan mummu miettii ilmaston lämpenemistä
Tuhka saa rauhassa leijua tuulen mukana. Mitä sitten, kun 
se laskeutuu kyliin, kaupunkeihin, pelloille ja vesistöihin?   
Ilmastointilaitteet ja ilmalämpöpumput imevät lasinsiruja 
sisuksiinsa. Vaunuissa nukkuvat vauvat hengittävät samo-
ja siruja keuhkoihinsa. Lapissa laiduntavat porot syövät 
samaa jäkälää, joka vasta on puhdistunut Tshernobylin 
saasteista. Suuret meren ulapat saavat osansa tuhkapil-
vestä, kalat, levät ja mikrobit mukaan lukien.
Nämä tulivuoren purkaukset ja muut luonnonmullistuk-
set eivät tietenkään johdu Kööpenhaminan kokouksesta, 
mutta tulee mieleen kysymys siitä, että mihin olet menos-
sa Maapallo ?
Viidakossa apinauros katseli isoja sienenmuotoisia pilviä 
taivaanrannassa. Hetken se rapsutteli itseään, huokaisi ja 
sanoi: ”No niin, kultaseni, aloitetaanpas taas kaikki alus-
ta!”

Mäkituvassa 24.4.2010  Anna-Liisa

Karuna Unplugged syntyi kahden kahvikupin voimalla 
Rantolan Puodin keittiössä, kun Anne Rostén ja Bablo 
miet tivät kesän esiintyjiä Rantolan Kievariin.  Jotenkin asi-
asta ajauduttiin isompiin uomiin ja akustinen festari alkoi 
hahmottua Kievarin tavanomaisen lauantai-illan sijaan.  
Bablo soitti muutaman puhelun siltä istumalta ja ohjel-
man runko olikin jo suht valmis.

Päätettiin kutsua muitakin asiasta innostuneita ja kiinnos-
tuneita koolle kunnanvirastolle, jossa pidettiin ideointi 
palaveri.  Ideaa pidettiin hyvänä ja innostusta riitti myös 
kunnan puolelta, sillä Sauvon kuntahan viettää 675v juh-
liaan tänä vuonna.  Karunassa järjestettävä tapahtuma tuo 
o man lisäarvonsa juhlavuoden tapahtumiin. Molemmat 
järjestäjät, Bablo ja Anne Rostén ovat tosi innoissaan ta-
pahtumasta ja siihen kohdistuvista positiivisista odotuk-

Karuna Unplugged
sista.  He uskovat tapahtuvan olevan menestys, josta tulee 
jokavuotinen perinne Karunaan.

Festari on akustinen ja artistit pitkän linjan kulkijoita.  
Musiikki edustaa suomalaisen kirjon aina 70- luvulta 2000 
luvulle.  Esiintyjinä mm. Bablo, Edu Kettunen, Esa Eloran-
ta, Jussi Syren & the Groundbreakers, Jani Wikholm, Harri 
Marstio ja Aki Louhela. Myös paikallisia bändejä kuullaan 
molempina päivinä.

Lapsille järjestetään omat festarit lauantaina 24.7. päivällä 
yhdessä Karunan kyläyhdistyksen kanssa. Festareille pää-
see niin veneellä kuin autolla, sillä paikka sijaitsee idyl-
lisessä Rantolan kylässä, meren rannalla.

www.karunaunplugged.fi 
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Luonnonkauniilla paikalla, Karunanselän rantakalliolla seisova jykevä graniittitemp-
peli on jo kokonaisen vuosisadan ajan kutsunut kilvoittelevaa seurakuntaa holvi-
ensa alle.  Niin pitkän ajan on kuorin holvikaaren lause: ”Jumala on rakkaus” lohdut-
tanut kirkkoon saapujaa.
Yhdeksi Suomen kauneimmista kirkoista mainittu rakennus on Suomen kaikkien 
aikojen tuotteliaimman kirkkoarkkitehdin, ”Kirkko-Jooseppina” tunnetun Josef 
Stenbäckin luomus.
Stenbäckin ansiot ovat jääneet Suomen Intendenttikonttorin johtajana vuosina 
1824-1840 toimineen C.L. Engelin varjoon.  Engeliä pidetään yleisesti Suomen tuot-
teliaimpana kirkkojen suunnittelijana syystä, että hän toimikaudellaan vahvisti alle-
kirjoituksellaan tuona aikana rakennettujen, 54 kirkon piirustukset. Tutkimus on 
osoittanut, että useiden kirkkojen kohdalla hänen osuutensa jää pelkästään allekir-
joittajan rooliin niin, että hänen itse suunnittelemiensa kirkkojen määrä on melko 
vähäinen.

“Ajasta aikaan varjellut, Herra on kirkkoamme” 
Karunan kirkko 100-vuotias
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Stenbäckilläkin on ollut apulaisia, mutta hän on kuitenkin 
ollut kaikkien, hänen suunnittelemikseen mainittujen, 
35 rakennetun kirkon pääsuunnittelija, joten häntä voi-
daan perustellusti pitää Suomen kaikkien aikojen tuot-
teliaimpana kirkkojen suunnittelijana. Stenbäckin suun-
nittelemista kirkoista 4 jäi luovutetulle alueelle (ovat yhtä 
lukuun ottamatta olemassa), lisäksi hän laati useita toteu-
tumattomia suunnitelmia, eräs niistä synnyinpitäjänsä 
Alavuden kirkko.
Alavuden kirkkoherran poikana syntynyt, vuosina 1854-
1929 elänyt Josef Daniel Stenbäck suunnitteli kirkkojen 
lisäksi muitakin rakennuksia, toimien usein myös kohtei-
densa, kuten Karunan kirkonkin rakennusurakoitsijana.  
Stenbäck osallistui teollisuuskoulujen toiminnan käyn-
nistämiseen toimien itsekin teollisuuskoulun opettajana.  
Suomen Teollisuuslehden perustajana hän oli sen ensim-
mäinen päätoimittaja.
Stenbäck toimitti kirkonkelloja vanhoihin ja uusiin kirk-
koihin.  Hänellä oli saksalaisten Bochumin teräskellojen 
ja Apoldan vaskikellojen edustus.  Lisäksi hän suunnitteli 
kirkkojen koristeluja ja kirkkotekstiilejä.  Karunan kirkon 
esineistöön kuuluvaa, kirkon rakentamisen ajoilta ole-
vaa alttarivaatetta arvellaan hänen suunnittelemakseen.  
Stenbäckin suunnittelemiin kirkkoihin seurakunnat ovat 
hankkineet lasimaalauksia muilta taiteilijoilta varojensa 
mukaan.
Karunan kolmiosaisen kuori-ikkunan lasimaalauksen kes-
kiosassa on Ristiinnaulittu, jonka ristin juurelta pulppuaa 
elämän veden virta. Toisella puolella on leipää ja toisella 
kalkkia kantava enkeli. Maalauksen on tehnyt Hämeenlin-
nassa syntynyt, vuosina 1881-1955 elänyt Ilmari Launis, 
joka on maalannut ainakin 16 alttaritaulua, joista viisi lasi-
maalauksia. Lisäksi hän on tehnyt kirkkoihin muitakin lasi-
maalauksia. Paitsi taidemaalari, Launis on myös 16 kirkon 
arkkitehti, niistä luovutetulle alueelle jäi kolme, joista yksi 
on kokonaan tuhoutunut, toinenkin pahoin.
Stenbäckin suunnittelemissa kirkoissa esiintyy toinen 
toistaan erilaisempia, epäsymmetrisiä pohjaratkaisuja.  
Karunan kirkon tilajärjestelmä toispuolisine ristivarsineen, 
kuoriulokkeineen ja kuorin viereen sijoitettuine kellotor-
neineen edustaa Stenbäckin ihannetta saarnakirkosta, 
jonka Sali on verraten lyhyt ja leveä.
Launiksen suunnittelemat kirkot ovat yhtä lukuun ot-
tamatta tornillisia pitkäkirkkoja. Toisena yhteisenä piir-
teenä niissä on alun perin yhtä lukuun ottamatta kel-
lotornien luukkuina sisäpuoliseen tankoon kytkettyjen, 
vaakatasoon avautuvien kiertoluukkujen sarjat. Stenbäck-
in suunnittelemista kirkoista noin puolessa on Karunan 
tavoin kiertoluukut.
Karuna on ollut Sauvon kappelina vuodesta 1685. It-
senäisen kirkkoherrakunnan perustamisesta v. 1908 tehty 
päätös toteutui 1930. Karuna liitettiin uudelleen Sauvoon 
1.1.1969 alkaen. Karunan kirkkoherran virassa ehti olla 
kuusi vakinaista viranhaltijaa, viitenä vaihtelevan pituise-
na jaksona oli väliaikaisia kirkkoherroja. Viimeinen varsi-
nainen kirkkoherra oli Viljo Liikkanen.  Karunan kartanolla 
oli patronaatti eli papinnimitysoikeus Karunan kappelissa 
1685-1870.
Karunan ensimmäisen, vapaaherra ja eversti Arvid Hornin 
1685-86 rakennuttaman ja 1912 Helsinkiin, Seurasaaren 
ulkomuseoon siirretyn kirkon purkaminen ja uudelleen 

rakentaminen tapahtui kirvesmies O. Kivistön johdolla 
arkkitehti Alarik Tavastjernan valvoessa työtä. Siirtäminen 
suoritettiin vesitse proomulla.
Karuna kartanon silloisen omistajan Eliel Blomqvistin lah-
joittamalle tontille rakennetun uuden, nykyisen kirkon vih-
kimisen toimitti tuomiorovasti Juuso Hedberg 9.10.1910 
kuuden papin avustamana suomeksi ja ruotsiksi. Vanhaan 
kirkkoon 1896 hankitut urut siirrettiin uuteen kirkkoon, 
samoin 1680-luvulla hankitut kellot. Urut ovat edelleen 
lehterillä, vuonna 1963 epäkuntoisina käytöstä poistettui-
na. Urut korvaa sähkösoitin, jonka ääni hämmästyttävästi 
muistuttaa oikeiden urkujen sointia. Karunan vanhan 
kirkon paikan ja kirkkomaan maapohja erotettiin viralli-
sesti Karunan kartanosta seurakunnan omaisuudeksi 
1934.  Vanhalla hautausmaalla oleva laamanni J. Oliver-
creutzin hautakappeli on rakennettu 1802.  Vanha kirkko 
oli kappelin länsipuolella. Nykyisen kirkon paikalla on 
ennen kirkon rakentamista ollut tuulimylly. Vanhalla hau-
tausmaalla olevan vanhan kirkon muistomerkin on suun-
nitellut taiteilija Jussi Vikainen. Nykyisen kirkon kirkkopi-
halla ovat sankarihaudat Jussi vikaisen suunnitteleminen 
muistomerkkeineen sekä Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkki.
Oy Renlund on lahjoittanut 20.5.1961 nykyiseen kirkkoon 
1:10 kokoa olevan vanhan kirkon pienoismallin, jonka 
luovuttivat seurakunnalle mainospäällikkö Åke Jokinen ja 
taiteilija A Hilpelä.
Karunan kirkossa suoritettiin 1966 peruskorjaus, jonka 
yhte ydessä kirkon alkuperäisen, Stenbäckin kirkoissa 
melko yleisen sementtipaanukaton tilalle rakennettiin 
nykyinen kuparikatto.
Talvikaudella 2008-2009 kirkossa tehtiin maalaustöitä 
ja sähkölaitteet uusittiin. Valaistusta lisättiin, äänentois-
tolaitteet asennettiin, valvonta- ja turvalaitteet saatettiin 
ajan tasalle. 1600-luvun perintöä olevien kellojen soitto 
automatisoitiin (soittotapa on kläppääminen eli kieltä 
lyödään kellon laitaan) ja kellotornin katon vuotokohdat 
korjattiin. Näiden korjausten jälkeen ainakin ulkoiset puit-
teet Karunan kirkolliselle työlle ovat kunnossa, tilaakin on 
riittävästi, kirkkoon mahtuu 480 sanankuulijaa. 
Kokonaisuutta täydentää vuoteen 1926 ruotsinkielisenä 
kansakouluna, sittemmin kunnantalona toiminut ra-
ken                          nus, jonka Karunan kunta on 1952 lah-
joittanut seurakuntataloksi. Arkkipiispa Ilmari Salomies 
toimitti seurakuntakodin vihkimisen piispantarkastuksen 
yhteydessä 26.6.1954. Karunan ruotsinkielinen väestö on 
huvennut niin, että ruotsinkieliset jumalanpalvelukset lo-
petettiin kokonaan 1960-luvulla.
Uskomme, että kirjaimellisesti kalliolle perustettu, mennei-
den sukupolvien perinnökseen jättämä Herran huone saa 
vielä pitkään toimia armon ja anteeksi antamuksen sanan 
paikkana, jonka tornin huipulla ristin, ainoan toivomme 
vertauskuva.

Arimo Lähdeniitty

Tiedot kerätty asiaan liittyvästä, kirjallisesta aineistosta.  
Kirjoittaja ei vastaa lähdeaineiston tietojen oikellisuu-
desta. Niiden tarkistaminen olisi tutkijamaallikolle liian 
vaikea tehtävä.  Luotamme, että painetussa sanassa on 
oikeat tiedot (vaikka väliin löytyy yllättäviäkin virheitä).       
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Esittelyvuorossa Karunan kyläyhdistyksen hallitus – henk-
ilöt joiden puoleen voit kääntyä jos on uusia tai vanhoja 
ideoita Karunan kylän kehittämiseksi, ideoita tapahtumik-
si,  haluat ryhtyä talkoolaiseksi jne. Tarkemmat yhteystie-
dot löytyvät Karunan nettisivuilta. Sieltä kannattaa tietysti 
muutenkin kurkata tapahtumista ja palautteen antokin ja 
niiden ireoidenkin kirjaus sujuu sitä kautta helposti.
Puheenjohtajana häärii Rönnbergin Jenni Päisterpäästä. 
Tarmokas nuori nainen, joka suhailee pääkaupunkiseu-
dulle työpaikalleen punaisella Volvollaan ja siinä samassa 
hoitelee Karunan asioita. Urheilu ja liikunta on hänellä 
lähellä sydäntä ja sitä hän on myös omalla panoksellaan 
tuonut muassaan kyläyhdistyksen toimintaan.
Rauhalan Kaisa viljelee kotitilaansa päivätyönsä ohella. 
Kyläyhdistyksen raha-asiat ovat hänen hallinnassaan. Syn-
typeräisiä karunalaisia muuten. Kynttilälehden kasaukses-
sa tärkeä rooli yhdessä Liinan kanssa.
Liina Ahoa työllistää koiran ja hevosten lisäksi ”naapu-
rikunnan” laskettelukeskus ravintoloineen ja sinne tämä 
kiireinen neito hurauttaa volkkarillaan tämän tästä. Eläin-
ten lisäksi ulkoilu on lähellä sydäntä.
Tiilikaisen Heikki on uusio-karunalaisia. Entisen koirata-
lon kunnostus ja ammatikseen viher– sekä talonmiehen 
töitä tekevä metsästäjä–kalastaja-sienestäjä-marjastaja 
on mainio lisä kyläyhdistyksen hallitukseen. Varsinkin kun  
omaa järjestysmieskortin.
Törnen Antti. Paljasjalkainen karunalainen, jonka kaikki 
karunalaiset sekä varmaan suurin osa mökkiläisistäkin 
tuntee. Hirsirakentaja ja rakentamisen ammattilainen. 
Niistäkin taidoista on hyötyä kyläyhdistyksen hallituksen 
jäsenenä. On monenmoista kyltinpystytystä ja väsäystä 
matonpesupaikan mankelin asennuksesta puhumatta-
kaan.

Kaisa Salonen tuntee itsensä jo vanhaksi karunalaiseksi 
kun neljästoista vuosi Karunassa on lähtenyt käyntiin. Hal-
lituksessa sekä sihteerin, että varapuheenjohtajan pallilla.  
Sihteerin hommaan lupautui vain väliaikaisesti.
Kevään 2010 kokouksessa hallitukseen valittiin uusiksi 
jäseniksi seuraavat henkilöt eli
Leena Paaskunta on pitkän linjan kesäkarunalainen. Tal-
vikausi kuluu Turussa kouluterkkarin hommissa ja pitkä 
kesäkausi, joka tuntuu vuosi vuodelta venyvän aina 
myöhemmälle syksyyn, kuluu maaseudun askareissa.
Satu Rossi on uusi karunalainen, joka muutti perheineen 
Torikkaan vajaa viisi vuotta sitten. Arvostaa ikäihmisten 
viisautta, josta saa nauttia työssään vierellä kulkijana eli 
lähihoitajana. Taloa vartioivat kaksi beauceron rotuista 
koiraa, joten Sadulla vieraat haukutaan takuutyönä.  
Hannu Viitaselle on työn puolesta Suomi tullut tutuksi, 
mutta Karuna ja siellä Päisterpää on pysynyt tärkeänä kiin-
topisteenä.
Karunan Kyläyhdistyksen toimintaa voi tukea tietysti tule-
malla järjestettyihin tapahtumiin, talkoolaiseksi –oikein ilo-
mielin- sekä tietysti hankkimalla Karunan kyläyhdistyksen 
tuotteita itselle tai tuliaisiksi tai liittymällä jäseneksi.  
Mm. viime vuonna ”markkinoille” ilmestynnyt I love 
Karuna t-paita on mitä mainioin lahja tai koko perheen 
pukine. Paitaa on saatavana sekä miesten suorana, että 
naisten sutjakkaampana mallina. Unohtamatta tulitikku-
ja, kynttilöitä, kirjepaperia, pellavaisia laudeliinoja, isän-
nän (emännän) viiriä, kirjoja, jne. Monenmoista mukavaa 
kesäviemistä kylään tai kotiin. Uusia  ideoita otetaan toki 
näistäkin vastaan!
Kyläyhdistyksen tuotteita voi hankkia Sauvon Osuus-
pankin Karunan konttorista sekä Rantolan Puodista. Tuot-
teita voi myös tiedustella hallituksen jäseniltä.

Kyläyhdistyksen hallitus vuosimallia 2010

Kyläyhdistyksen miehet a -
ris  telivat kuvauspäivänä 
ka   meraa, mutta tässä hal -
lituksen naiskauneutta.  
Ylhällä Jenni Rönnberg, 
va semmalla alhaalla Kaisa 
Salonen, Liina Aho, Leena 
Paaskunta, Kaisa Rauhala ja 
Satu Rossi. 
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• 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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Jaakko Sirkkilä

Taksi
Eero Liikkanen

1+8 henk.
0500-778313

myös invakuljetukset

korjaustyöt
sisustustyöt

kylpyhuoneremontit
Savisalontie 27
21590 Karuna

050 345 7670
pulkkisenkorjausrakennus@elisanet.fi 

Polttopuuta, 
kuoriketta

(puille ja pensaille)

Johan Söderberg

0500 952 050

T. RUSI OYT. RUSI OY

Halutaan ostaa tai vuokrata 
venepaikka läheltä

Halslahtea tai Karunaa. 
Puh. 050 596 0171 / Kuivalainen Veijo
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KUORMA-AUTOILIJA 

JUKKA KAARILAHTI

 PUH. 0400 328 618

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

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
Sauvontie 1, puh. 02 473 1101

SAUVON TAKSIASEMA

02 4730 190

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo

puh. 02 473 0233 ja 

050 569 6145

Suopellon tila
suopellontila@suopellontila.net

www.suopellontila.net

Parturi-kampaamo

Sauvontie 40, puh. 4730 620

Ála Pia

Kuljetus Petri Nurminen

P. 0500 533 036
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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

Hyvin palveleva. Sinua varten. 

Asiamiesposti 21570 Sauvo

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

Kaivinkonetöitä
5 tn kumitelakoneella ja 
traktorikaivinkoneella

Myytävänä kalliomursketta, 
haketta ja multaa

Max Söderberg
0500 338 640

Tilauksesta:
* aamiaismajoitusta
* ruokaa ja kahvia
* perhelomia ja juhlia

* lastenlomia
* lapsille tutustumispaikka maatilaan ja sen eläimiin

Neitsaarentie 113 | 21590 KARUNA
      Puh. 02 470 1346 tai 050 501 2174

      www.neitsaari.com

KK2010.indd   21KK2010.indd   21 12.5.2010   1:32:1612.5.2010   1:32:16



PAIMION HAMMAS-
LÄÄKÄRIPALVELU

toivottaa hyvää kesää!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio

Aikavaraukset 4732 300

22
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SAINT BOATS OY
Wattitie 3, 21530 PAIMIO • Puh. 02-473 3399 • GSM 0400-123 515 • www.saintboats.fi

SUN CRUISER 32UN RUISER

Pituus 9,86 m

Leveys 3,50 m

Syväys 1,0 m

Moottori-
vaihtoehdot

Volvo TAMD 63 370 hv 
(akseliveto)
Volvo D6 315 hv (sisäperä)

Saint 313 

KOTIMAISET SAINT-PURJEVENEET
Saint 28

Pituus: 8,45 m

Vesil.: 6,85 m

Leveys: 2,91 m

Syväys: 1,50 m

Moottori: Volvo 9,5 hv

Pituus: 9,45 m

Vesil.: 7,70 m

Leveys: 2,99 m

Syväys: 1,65 m

Moottori: Volvo 9,5 hv

Kaikki mallimme saatavana 
myös puolivalmisteena.

Nyt nopeimmalle:
SunCruiser 32 Projekti
Kaikki lasikuituosat sahattuna +  

puuosapaketti lakattuna 36800 €

www.karuna.fi 
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Sauvon Elopäivät
30.7.-1.8.2010

Kuva Sauvon Elopäiviltä 1979

4

Karunan Kyläyhdistyksen Karunan Kyläyhdistyksen 

Unikeonmarkkinat 24.7Unikeonmarkkinat 24.7
Karunan Rantolassa Karunan Rantolassa 

Markkinat tahdittaa Rami Tapper
klo 10-13 toritapahtumaa

Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Jenni Rönnberg 0400 998 544 tai jenni.ronnberg@pp.inet.fi 
Ohjelma muutokset mahdollisia. 

• lasten festarit 
 (yhteistyössä Karuna Ungplugged festarien kanssa)

•  lapsille  myös mm. ongintaa, 
 kasvomaalausta ja talutus-  
 ratsastusta

•  tikkakisa
•  lohikeittoa ja buff et
•  klo 12 vuoden unikeon 
 paljastus ja veteen heitto   
 maitolaiturilta
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