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Tänä keväänä päätin olla vaipumatta synkkyyteen. Ihmet-
telet varmaan, keväällä synkkyyteen? Aina tuohon vuo-
denaikaan, kun valoa riittää iltaan asti, lumet katoavat ja 
paljastavat kaiken syksyllä taakse jätetyn, ahdistus valtaa 
mielen. Päivä loppuu kesken, kun yrittää ehtiä kaiken; 
työt, pihatyöt, kotityöt... Auringon säteet läpivalaisevat 
kodin ja armotta paljastavat likaiset ikkunat, ja hyllyt joista 
voisi kuvitella pölyjä pyyhityn viimeksi viime vuosisadal-
la. Väsymys painaa niin silmäluomissa kuin jaloissakin. Ja 
kos ka on valoisaa ja kevättä rinnassa, tulee tietysti vielä 
olla iloinen ja energinen… 

Tänä vuonna olen päättänyt selättää kevään tuoman riit-
tämättömyyden peikon. Eräänä heleänä aamuna kävelyllä 
ollessani mietin miten asioita aina voi nähdä kahdelta 
kantilta. Josko se onni ja tyytyväisyys ovatkin vain omista 
ajatuksista kiinni? Mieleen putkahti viestiketju, jossa kerät-
tiin asioita jotka tuovat onnea. Aloin miettiä omia onnen 
tuojiani. Onnea on ihanat ihmiset. Onnea on aurinko joka 
lämmittää selkää. Onnea on mummon kutomat villasu-
kat talvipakkasella. Onnea on takkatuli, viltti, kuuma tee 
ja seura soffalla. Onnea on kesäsade joka ropisee veden 
pintaan.

Ideana loistava, mutta toteutus ontuu. Entä jos joka päivä 
edes yrittäisin vääntää suupieliä ylöspäin. Yritän unohtaa 
miten kiduttavaa on ikkunanpesu tai miten piha on kuin 
hurrikaanin jäljiltä. Yritän päästä pettymyksestä yli ja hy-
väksyä sen miten deadlinet meinaavat aina jäädä nou-
dattamatta ja kaiken kanssa tulee kiire. Yritän olla mureh-
timatta sitä mitä muut ajattelevat kun unohtelen asioita 
ja myöhästyn. Päätin, että tänä kesänä minua ei haittaa 
jääkylmät sadepäivät kesäkuussa, tai tappavan kuumat 
helteet elokuussa. Päätin, että nautin kesästä vaikka muut 

lomailevat ja minä olen töissä. Tuli kesästä mitä tuli, kään-
nän nokkani kohti valoa ja mietin vain niitä asioiden valoi-
sia puolia. Katsotaan miten tässä käy. Voihan sitä ainakin 
yrittää, voihan?

Aurinkoa kesäpäiviin kaikille!

Liina Aho 

Valoja ja varjoja
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Kylänraitilla tapahtuu
•10.6-20.8	 Karunan	kirkko	on	avoinna	tiekirkkona	ma-pe	klo	10-15
•11.6-7.8	ja	13-14.8	
 Sauvon Kädet myyntinäyttely Karunan Meijerissä.   
 Avoinna ti-pe 12-18, la-su 11-15
•19.6		 Koko	päivän	retki	Suomenlinnaan.	Kyläyhdistys	tarjoaa		
 jäsenilleen matkan ja opastuksen. Kysy vapaita 
 paikkoja leena.paaskunta@turku.fi 
•24.6.		 Juhannustanssit	Kalliorannassa	klo	20	alkaen.		 	
 Orkesterina Kuutamotaivas. 
•24.6		 Karunan	kirkossa	klo	19	sanajumalanpalvelus	ja	sen	
 jälkeen kokkojuhla lähetyksen hyväksi
•25.6		 Karunan	kirkossa	klo	10	messu
27.6-1.8. Kesäjumppa ma klo 18.30-19.30 Kalliorannan 
 tanssilavalla
•30.6		 Karunan	kirkossa	klo	19	messu

Heinäkuu 2011 
•2.7		 Sauvon	Käsien	työnäytös	meijerissä,	Nina	Messner,		 	
 Savipäät klo 12
•7.7-4.8		 Kesäjumalanpalvelus	Karunan	Kirkossa	
 sanajumalanpalveluksena klo 19 
•9.7		 Sauvon	Käsien	työnäytös	meijerissä,	Kati	Mikola,		 	
 Taiteilija työssä klo 12
•16.7		 Sauvon	Käsien	työnäytös	meijerissä,	Kirsti	Uuttu,		 	
 Varisten varalle klo 12

•19.7		 Sauvon	Yrittäjien	kesätanssit	Kalliorannassa.	
 Tansseja tahdittaa Yölintu sekä Lasse Laaksonen &   
 Hotline. Liput ennakkoon Hakkisherkku, K-ekstra   
 mansikka ja Sauvon OP Sauvossa ja Karunassa.
•22-23.7		 Karuna	Unplugged	akustinen	musiikkitapahtuma		 	
 www.karunaunplugged.fi Karunantie 1205, Karuna
•22-24.7		 Kirjansidontakurssi	Kalliorannassa.	
•23.7		 Lastenfestarit	klo	10-12	www.karunaunplugged.fi
•23.7		 Unikeonmarkkinat	klo	10-13	Rantolassa
•26-27.7		 Sauvon	käsien	kädentaitoleiri	Karunan	nuorisotalolla
•30.7		 Sauvon	Käsien	työnäytös	meijerissä,	Raimo	Karppinen,		
 Taontaa klo 12

Karunan kirkossa jumalanpalvelukset joka kuukauden ensimmäi-
senä sunnuntaina klo 10.

Kalliorannan	matonpesupaikka	käytössä	jälleen.	Nyt	myös	matto-
mankeli ja kuivaustelineet!

Syksyllä tulossa kokoperheen ulkoilupäivä. Sähly, jumppa ja 4H 
jatkuvat	syksyn	tullen	Nuorisotalolla.	

Seuraa tuoreita päivityksiä www.karuna.fi sivuilla ja ilmoittelua 
Kunnallislehden yhdistykset palstalla.
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Sauvon kunta vuonna 2011  
Sauvon kunta on viime vuonna vietettyjen 675-vuotisjuh-
liensa jälkeen palannut ns. normaaliin päiväjärjestykseen. 
Tämän olen Sauvossa kokenut merkitsevän ennen kaikkea 
sujuvaa eloa merellisen viihtyisään ympäristöön sijoittu-
vassa, vireässä paikallisyhteisössä. Jonkinlaista arjen juh-
laa siis.

Kunta on toiminut aktiivisesti sen eteen, että 2010-lu-
vun taitteen vuosina koettu myötätuuli voisi puhaltaa 
lämpimänä tulevaisuudessakin. Kuntakuvallisesti erityi-
sesti kunnan keskusta tulee lähivuosina kohottamaan il-
mettään vuonna 2010 valmistuneiden kaavamuutosten 
ja niihin kytkeytyvien maankäyttösopimusten poikiessa 
uutta rakennuskantaa. Taajamien elinvoimaisuus ja niis-
sä elävä yritystoiminta ovat lopulta koko kunnan me-
nestyksen avaintekijöitä. 

Muitakin elinvoimaisuustekijöitä tietenkin on. Asukas-
määrän kasvattamiseen tähtääviä maankäyttöratkaisuja 
ei voida Sauvossakaan tehdä piittaamatta palvelutar-
jonnan puitteista. Tänä vuonna kunta onkin todenteolla 
käynnistänyt tuleviin vuosiin tähtäävät koulukeskuksen ja 
päiväkodin laajennushankkeiden suunnittelun. 

Hallinnollisessa mielessä suurin palvelutuotantotapoihin 
vaikuttava ajankohtainen asia on sosiaalitoimen ja perus-
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostami-
nen. Lähikuukaudet näyttävät riittääkö parhaillaan 
työstettävä, nykyistä Paimion kaupungin kanssa toimivasti 
toteutettua perusterveydenhuoltomallia mukaileva suun-
nitelma, vai tuleeko valtio vaatimaan alueellisesti tätä laa-
jempaa	 yhteis	toiminta-aluetta.	Uskon,	 ettei	 sauvolaisten	
kuitenkaan tarvitse olla huolissaan hallintomallista, vaan 
toimivat lähipalvelut tulevat säilymään kaikissa tapauk-
sissa kunnassa jatkossakin.

Toimivaa Sauvon kuntaa ei ole olemassa myöskään ilman 
vireää yhdistys- ja kansalaistoimintaa. Hiljattain Sauvos-
sa järjestettiin yhdistysilta, jossa kunnan ja paikallisten 
yhdistysten yhteistyö todettiin varsin toimivaksi ja ver-

tailunkestäväksi Varsinais-Suomen mittakaavassa. Vaikka-
pa Elopäivät, Sauvon Palveluopas, tämä Karunan Kynttilä 
–lehti,	 ranta-alueiden	 kehittämishankkeet,	 Unikeonjuh-
lat	 ja	 Karuna	 Unplugged	 -tapahtuma	 ovat	 esimerkkejä	
järjestäytyneen ja vähemmän järjestäytyneen kansalais-
toiminnan hedelmistä. Kunnan rooli on ennen muuta 
tukea ja luoda puitteita kansalaistoiminnalle, joissa se voi 
muotoutua sellaiseksi kuin alueen asukkaat omaehtoises-
ti parhaaksi näkevät.  Kunnan näkökulmasta on luonnol-
lisesti tärkeää, että yhdistysten ja kunnan yhteistoiminta 
tuottaa elämysten ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia myös 
järjestävää piiriä laajemmalle kuntalaisjoukolle.

Kunnan ja kansalaistoiminnan teemasta on vielä nostetta-
va erikseen esille Seuralan kylätalon kunnostus. Tällä het-
kellä käynnissä olevan peruskunnostuksen jälkeen kesäl-
lä 2012 kunta voi tarjota entistä parempia tiloja, joissa 
asukkaat ja yhdistykset voivat järjestää kohokohtia siihen 
toivottavasti jatkuvaan arjen juhlaansa.

Kokonaisuudessaan 2011 tuntuu uusien avauksien vuo-
delta hallinnon ja muun paikallisyhteisön lähentymiselle. 
Valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat ovat jo 
järjestäneet puheenjohtajien ”tapaamistunnin”, jossa asuk-
kailla oli mahdollisuus kertoa suoraan esimerkiksi kunnan 
kehittämiseen liittyvistä ajatuksistaan. Tästä saadut myön-
teiset kokemukset lupaavat käytännölle jatkoa. Lisäksi 
kunnanhallitus aikoo tehdä kuluvan vuoden aikana uuden 
aluevaltauksen jalkautumalla kokousmerkeissä Ranto-
laan. Suunnitteilla on myös muita tapoja saada päättäjille 
suoraa palautetta asuinalueilta ja yhteisöiltä.

Kaikki edellä nostetut huomiot henkivät menestyvän kun-
nan	ilmapiiristä.	Näillä	ajatuksilla	toivotan	Karunan	Kynt-
tilän lukijoille juhlavaa ja lämmintä kesää, merellisten tai 
muunlaisten harrasteiden parissa!

Sami Suikkanen
Sauvon kunnansihteeri

T:mi Jesse Kallio 
Laatoitustyöt 
040 700 9288
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Karunan kirkossa
messu 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 kirkkoilta klo 19
juhannuksesta koulun alkuun

Pienen pyhiinvaelluksen messu to 30.6. klo 19

Karunan kirkko tiekirkkona
maanantaista perjantaihin klo 10–15

10.6.-20.8.

Tervetuloa!
Sauvo-Karunan seurakunta
www.sauvo-karunanseurakunta.fi

(02) 4746100
Sauvontie 46, 21570 Sauvo

Karunan kirkko

Sauvon Kädet 
KESÄNÄYTTELY KARUNAN MEIJERISSÄ 
11.6. - 7.8.2011
 

AUKI
ti - pe 12 -18
la - su 11 -15
ma suljettu

Karunantie 1214,  Karuna
Tied. 0500 47 66 49 / Sarparanta
ryhmät sopimuksen mukaan
vain käteismaksu

Sairaanhoitopalvelut Sauvossa
SAUVON	TERVEYSASEMA,	Hakkistie	4,	Sauvo	
Kesällä suljettu 4.7-24.7.2011. 
Paimion pääterveysasema palvelee
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 8-12, 
puh. 02 474 6400.
Yöpäivystys Turun pääterveysasemalla klo 22-8, 
puh. 10023 ja matkapuhelimesta soitettaessa 
(02) 251 1008.
Osoite Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku.
PÄIVYSTÄVÄ	ELÄINLÄÄKÄRI	02	269	0800

Kylänraitilta kerättyä
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Naapuriavulla turvallisempi kylä

Arjen apua on aina annettu oman yhteisön jäsenille maa-
seutumaisissa yhteisöissä tavalla tai toisella, mutta toisen 
kyläläisen ahdingon helpottamista ei ole kutsuttu kriisia-
vuksi. Tutun ihmisen avuntarve on tunnistettu ja apua on 
tarjottu niillä taidoilla ja keinoilla mitä milloinkin käytössä 
on ollut.  Ihmiset ovat ilman sen kummempia koulutuk-
sia osanneet käyttäytyä viisaasti; avun tarpeessa olevan 
ihmisen kohdatessaan, ihmiset ovat uskaltaneet lähestyä 
menetyksen kohdannutta tuttua ihmistä, eläytyä toisen 
ihmisen arkeen ja tarjoutuneet avuksi. Ihmiset ovat teh-
neet juuri niin kuin ammattilainen sen nykyisin koulu-
tuksensa ja kokemuksensa kautta tietäisi: Menetyksen 
kohdanneelle ihmiselle apua olisi tarjottava aktiivisesti ja 
nopeasti, jotta ihmiselle oma selviytymiselle saadaan hyvä 
alku. Ketään järkytyksen kokenutta ei pitäisi jättää yksin. 

Arjen apu kantaa menetyksen kokenutta
Menetyksiltä ei välty kukaan ihminen. Yksi menettää 
työnsä äkillisesti, toinen lapsensa, joku terveytensä. Kun 
menetys tapahtuu yhtäkkiä, mieli ei ennätä valmistua 
uuteen tilanteeseen ja kuka tahansa voi hetkeksi lamaan-
tua. Lähiympäristöstä aktiivisesti annettua apu on tuolloin 
korvaamatonta. Toiset kantavat arkea hetken, jotta järkyt-
tynyt mieli pääsee asemoitumaan uuteen tilanteeseen 
niin että arjesta alkaa taas selvitä. Apu voi olla arkisuu-
dessaan puunkanto- ja talonlämmitysapua lonkkansa 
loukanneelle, lastenhoitoapua juuri eronneelle, lomakkei-
den täyttöapua ikäihmiselle, rupattelu- tai lenkkeilyseuraa 
läheisensä menettäneelle. Tärkeintä on reagoida tilan-
teeseen ja tarjoa aktiivisesti apua. Kun ihminen kokee jo-
tain yllättävää ja järkyttävää, apua ei useinkaan osata itse 
hakea vaikka tarve olisikin.  

Arkuus lähestyä estää auttamasta
Usein	 lähiympäristöllä	 on	 arkuutta	 ja	 neuvottomuutta	
koh data menetyksen kohdannutta tai muuten haastavas-
sa elämäntilanteessa olevaa.  Tähän tulisi kuitenkin ihmisiä 
rohkaista.  Liian pitkälle viety yksityisyyden kunnioitus 
voi johtaa siihen ettei kukaan omassa yhteisössä lähesty 
menetyksen kokenutta, ota asiaa puheeksi, eikä tarjoa 
apua.	 	Näe	 siis	 ja	 kuule	mitä	 kuulet	omassa	 yhteisössäsi	
tapahtuu, reagoi rakentavasti, lähesty tarvittaessa toista 
ihmistä ja tarjoa apuasi. Tarjotusta avusta voi aina kieltäy-
tyä. Silti se, että joku on tarjonnut apua ja antanut luvan 
soittaa, jos mieli muuttuu, luo jo ihmiselle turvallisuuden 
tunnetta. 

Järjestetettyä naapuriapua kyläläisten tueksi?  
Nykyisin	naapurit	ja	lähiympäristö	voivat	olla	ratkaisevas-
sa roolissa ihmisen selviämisessä haasteellisissa elämänti-
lanteissa. Läheiset ihmiset, perheenjäsenet ja ystävät ovat 

usein	eri	syistä	olla	fyysisesti	kaukana	eivätkä	voi	osallis-
tua samalla tavalla arjen helpottamiseen, vaikka haluaisi-
vatkin. Tärkein apua antava ihminen voi olla siten omassa 
kyläyhteisössä oleva ihminen, johon muutenkin arjessaan 
törmää ja jonka kanssa silloin tällöin tulee sana vaihdet-
tua.

Kylä auttaa ja välittää kriisissä -hanke haastaa kylien yh-
distyksiä kokeilemaan naapuriavun järjestämistä omassa 
kylässään. Kyläläisten oma naapuriapurinki ei vaadi mah-
dottomia vaan yhden vastuullisen vetäjän ja muutaman 
luotettavan ihmisen, joka antaa luvan ottaa yhteyttä, jos 
joku apua tarvitsee. Hanke puolestaan järjestää tarpeen 
mukaan vapaaehtoisille auttajille ilmaista koulutusta 
kylässä ja tuo hyödynnettäväksi muissa kylissä kertyneet 
kokemukset.  

Terveisin
Outi Tikkanen 
Projektipäällikkö 
Kylä auttaa ja välittää kriisissä -hanke http://www.maa-
seutuplus.fi/fi/hankkeet/kylaauttaajavalittaa
Suomen Kylätoiminta ry
outi.tikkanen@kylatoiminta.fi, p. 045-120 2302

Karunan kyläyhdistys kokoontui maaliskuun alkupuolella vuosikokoukseen Kalliorantaan. Ennen kokouksen alkua kuul  
tiin alustus naapuriavun ja yhteisön merkityksestä krii si tilanteissa. Asiasta oli kertomassa projektipäällikkö Outi Tikkanen 
Suomen Kylätoiminta ry:stä. 
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Kyläyhdistys retkeilee
Karunan kivikirkon 100-vuotisjuhlaa vietettiin viime vuon-
na. Merkkivuoden innoittamana kyläyhdistys järjesti elo-
kuussa bussiretken Seurasaaren ulkomuseoon, jossa van-
ha Karunan puukirkko sijaitsee. Asiantuntevana oppaana 
toimi Panu Siivonen Sauvosta ja matkalaisia oli lähes 30. 
Seurasaaren lisäksi tutustuttiin upeaan Sinebrycoffin tai-
de museoon Bulevardilla ja ehdittiinpä piipahtaa Kiasman 
ala-aulassakin.

Koska matkaan osallistuneet olivat päivän antiin tyyty-
väisiä, järjestetään tänä kesänä uusi retki. Matkakohteena 
on nyt Suomenlinna Helsingin edustalla ja oppaaksi on 
taas lupautunut Panu Siivonen. Hän on työskennellyt 
Merisotakoulussa ja asunut saarella useita vuosia, joten 
Suomenlinna on tuttuakin tutumpi paikka hänelle. 

Suunniteltu retkipäivä on sunnuntai 19.6. Matkaan lähde-
tään aamulla ja paluu illalla. Kyläyhdistys maksaa jäsenil-
leen bussin, lauttamatkan ja pääsylipun Suomenlinnaan. 
Syömme lounaan Kerhoravintola Klubi 20:ssä ja lounas jää 
osallistujien itsensä maksettavaksi. Tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset Leena Paaskunnalle 041 506 9506 tai leena.
paaskunta@turku.fi. Seuraa ilmoittelua www.karuna.fi- si-
vuilta ja Kunnallislehden yhdistys-palstalta.

Tervetuloa kesäpäivän viettoon historialliseen Suomenlin-
naan! Ja jos et vielä ole kyläyhdistyksen jäsen, tässäpä oiva 
syy liittyä.

Leena Paaskunta

Ehto aurink paista nätist toho naapur talo seinä, o huh-
tikuine sunnunt ehto. Mun muiston palava vuoskym-
menie taa.

Pappa ol lomal sorast, ol aamu ja aikuse kiiruttiva vilja kor-
jul. Pappa puhel: ” Mahtasik toi Eila pysty tekemä meijeri 
reissu. Ku nosteta kannu kärryl tääl koto, ni kyl ne siel mei-
jeris auttava, ku näkevä toi piäne flika.” Se siit.

Mut mä muistele vähä sitä Rantola lautta. Sii ol ijankaik-
kise kulunu ja karvane vaijer.  Lauttur pit sitä aika löysäl, ku 
häl ol kova murhe ja pelko, ettei se vaa pääs katkema. Ai sil 
kumminki ylitte päästi.

Stuki veljekse hääräsivä meijeris Kristian ja Aleksanter. Kris-
tian ol ai mul ystävälline ja pyys munt kansas juustokel-
lari kattoma. Siäl ol juustoi valmistumas. Mut sii ol pöyräl 
nätti  pala juusto näytteotto varte, Kristian leikas mul siit 
paksu siivu ja kääris paperi.  Mä pääti maltta miälen, et ei 
mä mais ta ennen ku pääse ylitte toisse rantta. Funteerasi 
et mä maista hyvi nuukaste ja säästä osa ehtoks. Mut ei 
säästöst mittä tullu kaik mä se söin.

Kun muistelen elämää taakse päin niin ajattelen, kuinka 
paljon kohdallani on ollut neuvovia ja avuliaita ihmisiä.  
Vilpitön kiitos nousee sydämestäni pois nukkuneille sekä 
elossa oleville.

Eila Rauhala

Muistoja
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Soita 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

Laturetkipäivä
Vihdoin ja viimein se toteutui – vuosia suunniteltu ja toi-
vot tu laturetkipäivä Karunassa. Lunta alkoi kertyä pelloille 
ja metsiin ennen ja jälkeen joulun ja se myös pysyi. Vir-
tasen Pekka alkoi hyvissä ajoin suunnitella reittiä ja Karu-
nan urheilijoiden ahkerat miehet tekivät työtä vuorotta, 
jotta ladut pysyisivät loistokunnossa kun odotettu päivä 
koittaisi.

5.3.2011 lähdin ladulle heti aamulla klo 9 yhdessä Leena 
Teräsvasaran	 ja	 Soile	 Nurmiston	 kanssa.	 Olin	 hankkinut	
uudet sukset – minulle sopivat – siis sellaiset, joita ei tar-
vitse ollenkaan voidella ja ovat kelillä kuin kelillä aina käyt-
tövalmiina. 

Latuja oli kaksi, 25 km:n latu kulki Rantolasta Haannie-
meen ja sieltä Steningen kartanon ja Ruskolan kautta ta-
kasin	Karunan	Nuorisotalolle.	Toinen	latu	lähti	Nuorisota-
lolta Torikan suuntaan ja oli pituudeltaan 10 km.

Edellisenä yönä oli tuullut voimakkaasti ja vielä aamullakin 
tuuli tuiversi hiihtäjiä vastaan. Mutta ei se haitannut, sillä 
aurinko paistoi, latu oli pysynyt hyvässä kunnossa tuules-
ta huolimatta ja suksetkin luistivat kohtalaisesti. Iloi sesti 
hiihdettiin Haanniemen kautta Steningelle, jossa Seppo 
Leh mus ja Tuomo Dravantti paistoivat reippaina laavulla 
makkaraa ja tarjoilivat mehua matkalaisille. 

Olin lähtenyt matkaan yhdessä kahden himokuntoilijan 
kanssa,	joten	ennen	kuin	päästiin	perille	Karunan	Urheili-
joiden mökille, alkoivat nämä matkatoverini ehdottaa, 
josko	mennään	vielä	10	km:n	lenkki.	Niinpä	sitten	pihalta	
jatkettiin suoraan uudelle ladulle. Sukseni pitivät kyllä hy-
vin, mutta luisto ei ollut niin hyvä kuin tavallisilla suksilla, 
ja pian huomasin, että alamäissä jäin kilpasiskoistani jäl-
keen. 

Mutta voi sitä tunnetta, kun 35 km:n jälkeen saatiin Han-
nan tekemää hernekeittoa ja mehua. Karunan kyläyhdistys 
tarjoili vielä laturetkeläisille kahvit ja laskiaispullat.  

Ja viimeksi kaikkein mahtavin hetki kun saunan kautta pu-
lahdettiin avantoon. Lauteille oli ahtautunut kymmenkun-
ta iloista ja suorituksestaan ylpeää naista. Yhteistuumin 
sovittiin, että ensi talvena ollaan taas mukana, mikäli lu-
mitilanne sallii laturetken järjestämisen. 
 
Päivä oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja nyt komeilee 
kodin seinällä kunniakirja muistona Karunan talvesta ja 
laturetkestä vuonna 2011.

Saila Myllykylä
Karunan	Urheilijat	ry

Pitkän	matkan	hiihtäjät	Saila	Myllykylä	ja	Soili	Nurmisto.	Kuvan	otti	kolmas	reip-
pailija Leena Teräsvasara.

Laavulla oli tarjolla makkaraa ja mehua. Laavun hoitajina Seppo Lehmus ja Tuo-
mo Dravantti. Kuva Leena Teräsvasara.  

KK2011.indd   8 19.5.2011   23:40:33
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T. RUSI OYT. RUSI OY
Laavulla oli tarjolla makkaraa ja mehua. Laavun hoitajina Seppo Lehmus ja Tuo-
mo Dravantti. Kuva Leena Teräsvasara.  

Päisterpään Pavarotti

PÄISTERPÄÄN	PAVAROTTI
säv. Reppu ja reissumies
 
Ei tämän miehen kehuminen
koskaan ole liikaa,
hurmaahan tää vanhus vielä
emäntää ja piikaa.
Siis laulun saikin Olli,
päisterpääläinen kolli.
Hän nuorempana teki temput
hyvinkin konstikkaat,
huhu kertoo, että  keitti
 vaikkapa pontikkaa.
Se suun sai messingille
ainetta maistaneille.
 Olli on hurja mies,
 kauppiaanakin täyttä on rautaa,
 ostaa mersun tai myy jäistä lautaa,
 esimerkkinäkö? Kuka ties!

Karunan Keisari kurmottaa kovin konstein kyläläisiä. Tämän laulun päähenkilö on hyvinkin tunnettu jopa yli lääninrajojen. 
Esimerkillinen kansalainen hoitaa tilaansa mallikelpoisesti ja esiintyy juhlapaikoilla mieluusti laulaen. Ja idearikkautta löytyy 
enemmän kuin omiksi tarpeiksi. Tarinan todenpitävyydestä en voi mennä valalle, sillä kaikki on kuultu naapureiden suista, 
joten päähenkilölle pitäisi antaa mahdollisuus puolustautua laulun sanoin esim. tämän lehden seuraavassa numerossa.

Hän kivitaiteen aluspuiden
 tekemisen jätti,
no, puutko loppui metsästä, vai
mikä siinä mätti,
kun homman kesken tyssäs
ja sahaamisen pyssäs.
Hän ison talon renkipojat
kyllä pistää töihin,
mutt’ palkkarahat säilyttäen
omiin housunvöihin.
On silloin yhtä juhlaa,
eipä pennosiaan tuhlaa.
 Olli on hurja mies,
 kaislapuimurinkin pisti käyntiin,
 kylpyvesiin jäi keksintö jäisiin.
 Olli ruorissa taas otsa hies.

On edustavaa kokonaisuus
lasikasvihuoneen,
mutt’ kourakuormin kuuluu sekin
EU-rahaa	tuoneen.
Kun sirpaleet vain poistaa,
voi tomaatinkin maistaa.
On peltolohkot vesitetty
ristikudosrenkain,
mutt’ lopputulos siltikään ei
ole aivan parhain.
Taas Itälöiden lailla
raastupaa ollaan vailla.
 Olli on hurja mies,
 siivousmaanikot paikoin kiihtyy,
 kartanollansa hienosti viihtyy
 tämä merkillinen rahamies.
 
Karunan Keisari 13.03.2011

1. Tuo johtajapuoli
2.	 Nauru-Mikko
3. Ainoa muori
4. Marjo Kankinen
5. Somalinainen Tat
6. Linnea Suokas
7. Jokimorsian
8. Tiukka läjä
9. Rakkolan Tarja
10. Kennel – tapa asua

’’Aasirukan renki’’

Senat sakaisin
Karunan Keisari istui keinutuolissaan ja muisteli lähi alu-
eemme vaikutusvaltaisia henkilöitä, mutta vanhuuttaan 
siinä kävi niin, että nimien kirjainjärjestys meni sekaisin. 
Siis ota kynä kauniiseen käteesi ja selvitä nimien alkuperä. 
Lähetä	vastauksesi:	Alf	Ölander,	Päisterpääntie	80,	21590	
Karuna. Oikein vastanneiden kesken arvottu palkinto luo-
vutetaan	voittajalle	Karunan	Unikeonmarkkinoilla.	
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Olen ollut Karunan kesämökkiläinen kohta 50 vuotta, enkä 
viimekesän veroista eläinten ”esiinmarssia” ole koskaan 
aiemmin saanut kokea. Tuntui, että luonto alkaa tulla jo 
liian liki, vaikkakin eläimistä olen aina pitänyt.

Kaikki alkoi keväällä omasta mökkipihasta. Omien kevätis-
tutusten ym. puuhien lomassa sain väistellä ahkeraa met-
sämyyrää, jolla myös näytti olevan pesänkunnostuspuu-
hat käynnissä. Moinen veitikka ei näyttänyt minusta eikä 
muistakaan perheenjäsenistämme välittävän, vaan kes-
kellä kirkasta päivää nyhti ruohoa ja heinää pihaltamme ja 
välillä syödä mussutti jotakin ruuaksi kelpaavaa. Ihan sai 
askeleitaan varoa, ettei tämän puuhastelijan päälle astu-
nut. 

Toinen ihastuksen kohde oli muuan mäyrä, joka alkoi olla 
tuttu näky mökkitiemme varrella. Välillä kohtasimme jopa 
metrin etäisyydellä. Tämä hauskasti lyllertävä karvapallo 
ei selvästikään pitänyt latinankielisestä nimestään ”me-
les meles”, sillä kun kutsuin sitä sillä nimellä, tuhahti se 
kiukkuisesti ja käänsi minulle selkänsä.

Ampiaisia tuntui olevan viime kesänä myös yllin kyllin, 
sillä sekä meidän mökkimme, että naapurimökkimme 
sai uudet alivuokralaiset. Eikä näille asukeille kelvannut 
mikään pieni yksiö vaan yhdyskunnat rakensivat jalkapal-
lon kokoiset pesänsä välikattoihimme.

Olemme jo jokin aikaa epäilleet ilveksen käyskentelevän 
Karunan metsissä, sillä talvella olemme nähneet isoja tas-
sun	 jälkiä	 lumessa.	 Nyt	 tuo	 komistus	 näyttäytyi	 Jaakon	
päivänä. Kuuma kesäpäivä oli tuonut sen rantakalliolle vil-
voittelemaan ja pääsimme yllättämään sen mereltä päin 
hiljaisen kumiveneemme ansiosta. Annoimme sille nimen 
Jaakko. Tänä talvena se kosti paljastumisensa ja kakki isot 
pökäleet rannallemme. Oli näköjään syönyt jonkin ison 
linnun varpaineen päivineen.

Sienimetsällä usein kohtaa valkohäntäkauriin tai hirven, 
mutta nehän kirmaisevat pakoon oksat rytisten ennen 
kuin ehdit niitä kunnolla nähdä. Mutta viime kesän luon-
teeseen kuului myös se, etteivät hirvetkään viitsineet 
enää väistää. Ihmettelin, kun hirvi lähestyy ja lähestyy 
eikä huomaa minua lainkaan. Taputin käsiä yhteen, mutta 
tämä metsän kuningas seisahti lähelleni ja tuijotti tyh-
mänä, että hänellekö muija annat abloodeja. Vasta kun 

kysyin ääneen, että kumpi tässä nyt väistää, lähti hirvi 
jolkottamaan pitkillä kintuillaan tuonnem-

maksi. Taisi olla nuori edelliskesän vasa. 
Tuli kyllä sellainen tunne, että röyhkeäksi 

käyvät mokomat, mutta minähän se 
tosin kylässä olin hänen kotonaan.
 
Runsaslumisen talven jäljiltä kyytkin 
alkoivat käyttäytyä oudosti. Marjamet-

sällä sai väistellä muhkeita 
laiskoja kyitä, jotka eivät ”liero-
aan” liikuttaneet eivätkä edes 
sihistä viitsineet. Kamerankin 
sai käydä hakemassa ja siinä sa-
massa paikassa tuo hyväkäs köl-
lötteli edelleen. Luimme lehdestä, 
että nämä laiskimukset ovat odot-
tavia äitejä, jotka kypsyttelevät 
poikasiaan auringon lämmössä. 
Nyt	kun	on	toinen	lumitalvi	takana,	
niin mahtaako metsään enää sekaan 
mahtua, jos kyyt lisääntyvät entistä 
ahkerammin. 

Muutenkin taitaa olla paras pysyä 
kuistilla vaan, kun Karunan villi 
luonto ei enää tunnu kunnioitta-
van mökkiläistä lainkaan. Karhu ja 
susi enää puuttuvat ”bongauslistalta”, mutta sen sijaan 
pienemmän pedon purema harmitti todella. Punkki pei-
joona löytyi takamuksesta, eikä niitäkään ole ikinä ennen 
tarvinnut	 Karunassa	 pelätä.	 No,	 kesää	 odotellessa	 mök-
kikuume nousee kaikesta huolimatta. Toivottavasti Jaakko 
olisi huolehtinut siitä, että myyräkuumetta ei tule.

Liedossa 18.4.2011 Tarja Vähä-Mäkilä
Kuvat: Hirvi, erä- ja luonto-opas opiskelija Sami Lehti
Mäyrä, Helena Vähä-Mäkilä
Kyy, Kaisa Leino.

Karunan villi luonto
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Karunalaista urheilua jo vuodesta 1950
Viime	 vuosi	 oli	 Karunan	 Urheilijoille	 juhlavuosi.	 Viralli-
sesta urheiluseuran perustamisvuodesta tuli kuluneeksi 
60 vuotta. Kävimme tapaamassa seuran pitkäaikaista 
puheenjohtajaa, Pekka Virtasta Kalliorannan ”talolla”, 
joka on seuran suurin ylpeydenaihe ja voimainponnis-
tus. Aikoinaan 1800-luvun loppupuolella kesähuvilaksi 
rakennettu rakennus on aikojen saatossa muovautunut 
suojeluskuntataloksi, kouluksi, kirjastoksi ja vaikka miksi. 
Nyt,	vajaa	kymmenen	vuotta	sitten	Karunan	Urheilijoiden	
tekemän täydellisen remontin jälkeen talo palvelee juhla- 
sekä harrastuspaikkana.

Virtanen kertoo ajautuneensa puheenjohtajan tehtäviin 
oltuaan toiminnassa mukana useamman vuoden. ”Taisin 
olla poissaolevana kokouksessa, ja siellä minut puheenjoh-
tajaksi valittiin”, myhäilee tyytyväinen mies. ”Johtokun-
nassa on mukava tunnelma ja yhdessä tekeminen on 
varmasti kaikkien mielestä luontevaa. Pienetkin kiitokset 
auttavat jaksamaan tässä hommassa, ja onnistumisen 
hetket” jatkaa Virtanen. Onnistumisia ja mukavaa yhdessä 
tekemisen meinikiä on kaikesta päätellen seurassa riittänyt 
vuosien mittaan. Virtanen on nimittäin luotsannut seuraa 
eteenpäin kunnioitettavasti jo vuodeta 1978 lähtien!

Mitä	 Karunan	 Urheilijoiden	 toimintaan	 sitten	 nykyään	
kuu luu. Toiminnan alkuaikoina hiiihdettiin, pelattiin jalka-
palloa ja pesäpalloa. 1980-luvulla elettiin urheilullisesti 
seuran huippuhetkiä, kun hiihdossa kisattiin piirimesta-

ruustasolla.	 Unohtamatta	 kuitenkaan	 jalkapallon	 me-
nestystä,	sillä	siinäkin	lajissa	kisattiin	ahkerasti.	Nykyään	on	
tarjolla pojille sählyä, miehille pingistä, naisille kuntojump-
paa, avantouintia, hiihtokilpailuita, laturetkipäivää… Vir-
tanen kertoo toiminnan pyrkivän aina vastaamaan kysyn-
tään. Sitä yritetään järjestää mitä toivotaan. ”Jos jollain 
on intoa lähteä vetämään vaikka joitain harjoituksia, niin 
kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä. Myös toiveita otetaan 
mielellään vastaan, joten nykäiskää vaan meikäläisiä hi-
hasta niin jutellaan” vinkkaa Virtanen.

Ahkerat urheilijat eivät jää tulevaisuudessakaan ma-
kaamaan laakereilleen. Tänä keväänä on alkanut mittava 
projekti	 Karunan	Urheilijoiden	 rannan	 kunnostamisessa.	
Hankkeen on tarkoitus valmistua vuonna 2012 ja tuoda 
tullessaan uuden uimalaiturin avantouimareille, toisen lai-
turin johon seuran jäsenet tai vaikkapa juhannustanssivie-
raat voivat jättää veneensä vierailun ajaksi. Lisäksi ranta 
on ruopattu ja siihen ajetaan hiekkaa, jotta se pal velisi 
paremmin uimarantakäytössä. Pekka Virtanen toivot taa 
kaikki mukaan toimintaan. Harrastajien lisäksi myös tal-
kooapua tarvitaan. ”Jos ei ole voimavaroja tulla mukaan 
tekemään, niin voihan sitä tukea toimintaa vaikka jollain 
muullakin tavalla” myhäilee puheenjohtaja.

Liina Aho
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Kenestä	vuoden	2011	Unikeko? 
Nukuitko	eduskuntavaalit	ohi?	Ei	hätää,	sillä	vielä	on	mahdollisuus	vaikuttaa	ja	

osallistua	Vuo	den	2011	Unikeko-äänestykseen.	
Voit äänestää ehdokastasi Rantolan Puodissa täyttämällä äänestyslomakkeen 

11.7. mennessä. Voit äänestää myös www.karuna.fi -sivuilla. 
Laita perustelut, miksi oma ehdokas olisi paras valinta Vuoden unikeoksi. 
Äänestämällä	osallistut	tuotepalkinnon	arvontaan	Unikeonmarkkinoilla.	

Nähdään	Unikeonpäivillä	23.7.2011!
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Tätä kirjoittaessa eduskuntavaalit olivat pari viikkoa sitten 
ja tulos oli mikä oli. Todettakoon tässä heti alkuun, että 
tällä jutulla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, ei 
tarkoitusta mitenkään spekuloida vaalitulosta tai loukata 
ketään tai kenenkään aatemaailmaa.

Vappu on opiskelijoiden ja työläisten juhlaa. Vatsa täyn-
nä perunasalaattia, nakkeja, tippaleipää ja simaa. Perus-
suomalaista äijäruokaa, voimaantunut olo vatsalaukku 
täynnä todellista perinneruokaa missä ei vihreyttä näy. 
Veri on pakkautunut pakkiin sulattamaan herkkuja, aivois-
sa puna- ja valkosoluja ei ole nimeksikään, ajatus risteilee 
ja poukkoaa mitä ihmeellisimpiin asioihin. Perussuoma-
laisuus, äijämäisyys, karunalaisuus?

Meistä kaikista joka viides äänesti Perussuomalaisia, mutta 
harva tunnustaa heitä äänestäneensä. Tyypillinen ää-
nestäjä oli keski-ikäinen raavasta työtä tekevä mieshenki-
lö, joka asuu maakunnissa hieman asutuskeskusten ulko-
puolella, vaikkapa Karunassa. Voisiko Perussuomalaisuus 
olla lähtöisin Kalliorannan perussuomalaisesta kalliosta?

Entisaikojen karunalainen työmies, lähes jokaisella roikkui 
holkillinen työmies huulessa ja viikonloppuisin oli per-
sut olalla huulet tukevasti kiinni isänmaan mullassa. Äi-
jämäinen perussuomalainen etenemistyyli, liikkuminen 
tapahtui otsanahkaa rypistämällä ja taas suoristamalla. 
Tämän enempää ei voi olla perussuomalainen kun nämä 
äijät olivat. Äijämäisyys, suolaista ruokaa, voista veistel-
tiin siivuja leivän päälle, syötiin kalaa dioksiinilla tai ilman 
eikä ollut verenpainetta ja kolestrolia, jos oli niin sitä ei 
tiedetty ja huolta terveydestä ei ollut, yleensä pumppu 
kesti kuitenkin loppuun asti. Raavasta ammattikalastusta 
rehkittiin kesät talvet, samat eväät, raakaa silakkaa rysästä 
tai verkosta, kyytipoikana Fläktin rosterin kautta höyrys-
tynyttä Karunan pohjavettä. Raskasta metsurintyötä pai-
nettiin pokasahalla useita motteja päivässä. Moottorisaha 

mullisti ja muutti työn ensin raskaammaksi, mutta helpot-
tui suunnattomasti kun myöhemmin ymmärrettiin pistää 
saha myös käymään. Kuorma-autojen lavat lastattiin lapi-
oilla täyteen, myöhemmin tulivat kauhakuormaajat ja la-
piomiehet siirtyivät kuntien töihin lapioiden muuttuessa 
samalla kettinki-vartisiksi. Myös vapaa-aika kului äijämäi-
sesti, ei laulettu hempeästi ”Romanssia” puistolammen 
rannalla muonamiehen tytär Katariinalle, vaan äijämäi-
sesti kreivi Mauritz lenteli vesitasolla ja pudotteli suklaa-
patukoita rakkautensa kohteelle kesämökin rantaan. Isän-
maallisuus oli kaikille tärkeää, sitä oli puolustettu nuorena 
Perussuomalaisena huulet mullassa, vaikka naapuri yritti 
väkisin hakea asuinpaikkaa täältä. ”Suomi suomalaisille”-
slogan taidettiin keksiä jo silloin. Perussuomalaisuutta jos 
mikä!

Karunalaista Perussuomalaisuutta tai ei, siitä viis. Vahvaa 
karunalaisuutta historiaa ja äijämäisyyttä joka tapauk-
sessa, mahdollisesti myös muutama siemen Perussuoma-
laisuutta. Maailma on muuttunut ja myös karunalainen 
perussuomalaisuus on muuttunut, äijämäisyys on jäänyt 
naisenergian alle. Tästä ei nyt sen enempää, mahdollisesti 
ensi vuonna.

Kesä	on	nyt	ja	 lomat	alkamassa.	Nauttikaamme	taas	ker-
ran Suomen kauniista suvesta perussuomalaisessa upe-
assa Karunassa. Tahdomme tai emme, liian nopeasti kesä 
kuitenkin taas loppuu ja saamme jälleen kerran vaipua 
syysmasennuksen kautta kevätväsymykseen odottele-
maan uutta kesää. 

Hyvää ja nautinnollista kesää kaikille Jytkyille ja heidän 
paremmille puoliskoilleen!

Palho
osa-aika-alkuasukas

Karunalainen perussuomalaisuus-perussuomalainen äijäkarunalaisuus
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Oppeja omenapuiden leikkuuseen

Akustinen	musiikkitapahtuma	Karuna	Unplugged	 järjes-
tetään tänä kesänä toista kertaa Rantolan Puodin alapi-
halla.	 Ajatus	 akustisesta	 festarista	 syntyi	 edellistalvena,	
kun muusikko Bablo ja Rantolan Puodin Anne Rostén is-
tuivat kahvikupin äärellä. Akustinen meno sopii pieneen 
paikkaan.	 	Viime	 kesän	 festarit	 osoittivat	 tämän	 todeksi.		
Tilaisuus oli menestys. Tänä vuonna odotetaan vähintään 
yhtä mahtavaa tapahtumaa. Jännitimme ensin alapihan 
toimivuutta tilan koon takia, mutta alue osoittautui erit-
täin toimivaksi. Tapahtumasta jäi ”mahtavat puutarha-
bileet” fiilis monelle.  

Tänä vuonna saamme jälleen nauttia mahtavasta esiintyjä 
kaartista: Pe 22.7 luvassa Aki Louhela, Esa Eloranta, Eero 
Raittinen Duo ja Jukka Kuoppamäki, la 23.7 Aki Louhela, 
Sanna Mansikka, Palava sekä Maarit ja Sami Hurmerinta.  
Lauantaina	23.7	aamulla	on	luvassa	myös	lasten	omat	fes-
tarit.

Kevätsää oli mitä parhain. Linnut lauloivat huhtikuisessa 
lämmössä. Aurinko paistoi ja nurmikin jo vihersi parhailla 
rinnepaikoilla. Oli Karunan kyläyhdistyksen Omenapuiden 
leikkuu- kurssin aika. 

Paikalle oli saatukin ihan mukavasti väkeä. Kymmenkun-
ta henkilöä tuijotteli hetken päästä taivasta kohden eli 
omenapuiden latvoja kun Tiilikaisen Heikki – pitkä lin-
jan konkaripuutarhuri- antoi vinkkejä ja neuvoja puiden 
leikkuusta ja käytettävistä välineistä.

Kyläläisiä oli tullut paikalle kuulemaan 
ohjeita vanhojen omenapuiden hoidosta 
ja totesivat kurssin erittäin tarpeelliseksi. 
Uskallus	 leikata	 omia	 puita	 lisääntyi.	 Ylei-
sesti osallistuja olivat leikanneet kyllä vuo-
sittain omat puunsa, mutta enemmänkin 
kirjallisten oppien mukaan. Kokemusta oli 
jänistuhoista ja valtavista omenamääristä.
Oppeja tuli monenmoista, mutta yksi 
tärkeä seikka oli, että puun leikkaus tulisi 
aloittaa jo nuoresta puusta. Lannoitus on 
myös tärkeää sekä uutena oppina jäkälän ja 
sammaleen harjaus pois vanhalta rungolta. 
Siellä näet viihtyvät monet omenapuun 
tuhohyönteiset. Yhteisesti todettiin, että 
muumiotauti on yksi hankalimpia hävitet-
täviä.

Kunnon välineitä tarvitaan jotta työ sujuisi 
kevyesti ja siihen viitsisi ryhtyä seuraavana-

Karuna Unplugged
Festarit ovat osoitus ihmisten aktiivisuudesta, sillä Karuna 
Unplugged	tapahtuma	toteutetaan	melkein	kokonaisuu-
dessaan talkoovoimin. Talkoolaisia tarvitaan niin järjestys-
miehistä liikenteen ohjaajiin, kuin tuoppien kerääjistä 
vessojen siivoojiin. Yhteistyössä mukana on Karunan 
kyläyhdistys,	 jonka	 järjestämät	 vuotuiset	Unikeon	mark-
kinat osuvat suunnitellusti samaan päivään.

kin vuonna. Kun kerran on alkanut puuta leikata, kannat-
taa sitä jatkaa joka vuosi, niin työ on helpompaa ja puu 
pysyy kuosissaan paremmin.
Hyötykasviyhdistyksen jäsenlehdessä keväällä 2011 oli 
muuten mainio juttu omenapuiden leikkuusta minkä itse 
Suomen omenapuuguru pomologi Anssi Krannila oli kir-
joittanut. Kellä lehteen on mahdollisuus tutustua kannat-
taa juttu lukea.

Kaisa Salonen
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KAIVURITYÖTÄ 
VIIdenTonnIn KUmITelAKoneellA.

ToImITeTAAn mYÖs eRI mAA-AIneKsIA, sepelIÄ, 
soRAA, mUlTAA jA TÄYTemAATA.

Bo seVelIUs | pUh. 050 522 6441
Bo.seVelIUs@pp.IneT.fI

Sauvon Konehuolto
Puh. 0400 223 618
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Paikallispankissa vaihtui toimitusjohtaja
Sauvon Osuuspankissa tapahtui johtajanvaihdos aprilli-
päivänä 1.4.2011. Toimitusjohtaja Pertti Peura jäi tuolloin 
eläkkeelle ja uudeksi toimitusjohtajaksi tuli karunalainen 
Tiina Itälä. 

Molemmilla on pitkä ura pankkialalla. Pertti Peura tuli 
Sauvoon ensin Säästöpankin pankinjohtajaksi. Vuonna 
1993 Säästöpankkien toiminta ajettiin alas ja Sauvon 
Säästöpankki	 fuusioitui	 Sauvon	 Osuuspankin	 kanssa.		
Pertti Peuran työura jatkui Sauvossa, kun Karunan Osuus-
pankin toimitusjohtajan paikka vapautui 2001. Huittisista 
kotoisin oleva Peura tuntee jo paremmin Sauvon koti-
seudukseen. Pertti Peura muistelee työvuosiaan Sauvossa 
mieluisina, ja asioiden hoito oli luonnikasta paikallisten 
kanssa. Tehtävää riittää eläkepäivinäkin mm. kaupan vah-
vistajana ja taloyhtiöiden toiminnantarkastajana. Lisäksi 
monet harrastukset pitävät miestä kiireisenä.

Tiina Itälä ei ole kertaakaan muuttanut kirjojaan pois Sau-
vosta, vaikka opiskeluaikana muualla asuikin. Koti Karu-
nassa on synnyinkodin naapurissa, joten kotiseuturakkaus 
on vahva. Ensimmäinen työpaikkakin alalle valmistumisen 
jälkeen oli Karunan Osuuspankissa. Tiina Itälä lähti välillä 
Tur kuun, mutta kaupungin pankkimaailma ei vetänyt ver-
toja maalaispankille.

Karunan ja Sauvon Osuuspankkien perustamisesta tu-
lee ensi vuonna kuluneeksi 90 vuotta.
Karunan Osuuspankki toimi aluksi Ybyn talossa, missä 

saattoi asioida kerran kuukaudessa, sen jälkeen konttori 
on ollut mm. Rantolan Osuuskaupassa ja Lindellin talossa.  
Nykyinen	Karunan	Osuuspankin	rakennus	on	valmistunut	
-48, jolloin ensimmäisenä palkattuna pankinjohtajana toi-
mi Erkki Helelä. Karunan Osuuspankilla oli Torikan kau-
passa palvelupiste, missä pystyi myös maksamaan laskuja 
ja nostamaan rahaa. Kun Torikan kauppa lopetettiin 80-lu-
vun alussa, siirtyi palvelupiste Teboilin asemalle, mistä Tii-
na kuljetti laskut työpaikalleen Karunan Osuuspankkiin.

Paikkakunnan pankeissa ei 90-luvun alun lamakaan aiheut-
tanut mitään mullistuksia, koska vakuuksista pidettiin 
huolta. Lamakausi aiheutti kuitenkin takauslain muutok-
sen ja takaajan vastuuta alleviivattiin. Maaseutupankis-
sakin maanviljelijöiden osuus asiakkaista on vähentynyt ja 
tällä hetkellä valtaosa asiakkaista on palkansaajia. Sauvon 
Osuuspankki kehittää jatkuvasti palvelujaan vastaamaan 
asiakkaiden tarpeita. Sähköinen asiointi on lisääntynyt ja 
sähköinen allekirjoitus tulee olemaan seuraava askel tie-
to tekniikan kehityksessä. 

Sauvon Osuuspankin Karunan konttorin toiminta jatkuu 
kuten tähänkin asti lukuun ottamatta pieniä aukioloaiko-
jen muutoksia. Toiveena tietysti olisi, että kaavoitetuille 
tonteille saataisiin ostajia ja kulmakunnalle uusia asukkai-
ta. Panostusta tonttien markkinointiin siis kaivataan.

Kaisa Rauhala

Pertti Peura ja Tiina Itälä. Kuva Kaisa Rauhala.
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Catering
Tilaussauna

Ravintolat

Rinneautoilu
Paintball

Laser Trap
Pyöräily

Laskettelukeskus

Kesän herkkuja moneen makuun

Ruokailu ja tapahtumat ryhmille
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Mylvivän Sonnin kesänavajaiset la 11.6. klo 11-15. 
Laitumelle lasku klo 13, opastetut laidunkierrokset,  

grilli  kuumana ja Puoti avoinna.  

Alituvan vintillä Piven kesänäyttelyn avajaiset.  

    
 

Os. Laanilantie 77, Sauvo.  www.salmensuu.com 
 

puh. 050 595 6252 (Mari), 0500 785 543 (Antti), 050 5630 850 (Tero) 
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Karunalle kunniamaininta vuoden kyläkilpailussa
Varsinais-Suomen Kylät ry valitsee vuosittain maakunnal-
lisen vuoden kylän. Vuoden 2010 vuoden kylä -kilpailua 
käytiin teemalla ”Turisti tulee kylään”. Etsittiin siis kylää, 
jossa on kehitetty kylämatkailua. Kilpailussa kiinnitettiin 
huomiota kylän vetovoimatekijöihin sekä niiden markki-
nointiin ja esilletuontiin. Erityisesti raatia kiinnosti kylän 
yhdistysten ja yritysten yhteistyö kylämatkailun edis-
tämisessä.

Palkitut ja perustelut
Vuoden kylä eli Teijon alue Salon Perniössä koostuu 
käytännössä neljästä kylästä, Teijon ohella mukana ovat 
Mathildedal, Kirjakkala ja Mutainen. Alueella asuu vaki-
tuisesti reilut 700 ihmistä. Teijon alueella on runsaasti 
vetovoimatekijöitä: historialliset ruukit, kartano ja kirkko, 
monimuotoinen luonto, mahdollisuus liikunnallisiin akti-
viteetteihin sekä kulttuuritarjonta, kuten kesäteatteri ja 
eri laiset tapahtumat. 
Erityisesti raatia kuitenkin miellytti se, miten alueen asuk-
kaat niin yhdistyksissä kuin yrityksissäkin yhteistyössä 
pyrkivät tuomaan niitä esille. 
Varsinais-Suomen Kylät ry myönsi kaksi kunniamainin-
taa. Ensimmäinen niistä lähti Sauvon Karunaan, jossa on 
tehty jo pitkään ansiokasta työtä kylän markkinoimiseksi 

(nettisivut, oma lehti, Karuna-tuotteet) ja kehittämiseksi 
matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita houkuttelevaksi 
koh teeksi. Kylän keskeinen vahvuus on merellisyys (slo-
gan ”Kylä meren sylissä”), jota  käytetään hyväksi mm. 
monien tapahtumien miljöönä, tämän vuoden uutuus oli 
”Karuna unplugged” – kaksipäiväinen konsertti. Tapahtu-
mia järjestetään usein paikallisten yrittäjien ja yhdistysten 
yhteis voimin. Kylässä on noin 1000 asukasta, vapaa-ajan-
asukkaat lähes tuplaavat luvun.

Toinen kunniamaininta meni Mynämäen Laajoelle. Laa-
joki on pieni, vajaa 130 asukkaan kylä, Mynämäen Karjalan 
alueella. Kylän hieman syrjäisestä sijainti ei ole kuitenkaan 
estänyt sitä kehittymästä yhdeksi Varsinais-Suomen suo-
situimmaksi kesäteatterikohteeksi, kävijämäärä on keski-
määrin noin 3500. 

Valinnat teki Varsinais-Suomen Kylät ry:n ”Kylä välittää” 
–hankkeen kokoama seitsenhenkinen raati, jossa olivat 
pj. Sinikka Kauko-Vainio, kyläasiamiehet Tauno Linkoranta 
ja Pia Prost Varsinais-Suomen Kylät ry:stä, Hannele Har-
tikainen Varsinais-Suomen liitosta, Eila Hoffren ProAgria 
Farmasta, Outi Tikkanen Suomen Kylätoiminta ry:stä sekä 
Eero Kaskela Osuuspankista.
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Neitsaarentie 113 | 21590 KARUNA
Puh. 02 470 1346 tai 050 501 2174

www.neitsaari.com

Tuoreita tapahtumia osoitteessa www.karuna.fi
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Taksi

Eero Liikkanen

1+8 henk.

0500-778313

myös invakuljetukset

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
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Autohuolto 
L. Pulkki 

0400 892 892 
Timperintie 7

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3

21570 Sauvo
4730 266, 0400 222 255
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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

Tue paikallista. 

Paikkakunnan yrittäjät 

ja palvelut löydät

osoitteesta

www.karuna.fi
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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

Törne Risto
Leppäniementie 23 A, 21590  KARUNA

Puh. 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
TIETOKONE- JA LAITEmYYNTI

Neuvonta hankinnoissa ja käytössä. Korjaus-, huolto- ja asennus-
palvelu. Nettiyhteyslaitteet ja -asennus.  

Tietoturvaohjelmat ja -asennus.
www.tarjanatk-palvelu.fi | Puh. 0500 691 473

Kotikäynnit tarvittaessa.

Veikka Jätinvuori

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

KANKAANRANNAN PUUTARHA
Laajentunut kukkavalikoima.

Taimistotuotteet 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
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Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590  KARUNA

puh. 050 535 6092 

Kananmunia ja hunajaa

Kuljetus Petri Nurminen

P. 0500 533 036

Sauvon nuohoustoimi
- lakisääteiset nuohoukset
- kattiloiden puhdistukset
- sisäpiippujen asennukset
- ilmanvaihtokanavien huollot ja puhdistukset
- piipun korjaukset ja hattujen asennukset

Laakso Seppo
0400 531 840
02 470 6162

Hyvin palveleva. Sinua varten. 

Yrittäjäposti 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
Myytävänä 

kalliomursketta ja multaa

Max Söderberg
0500 338 640
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PAIMION HAMMAS-
LÄÄKÄRIPALVELU

toivottaa hyvää kesää!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio

Aikavaraukset 4732 300

22

KESÄTARJOUS 

uusille tilaajille!

Vistantie 38, Paimio, puh. 477 666

4 kk:tta

KESÄT JA TALVET KUNNALLISLEHTI

25€
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SUUNNITTELU ● ASENNUS ● HUOLTO
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Teemana Osaava Sauvo

Elopäivät
30.7.2011 klo 10-17 

Teemana osaava Sauvo
Tori-isäntänä Markku Heikkilä, 
musiikis ta vastaa 
Lasse Laaksonen & Hotline 
Lisätietoja www.sauvo.�    

191x138mmKarunanKynttila.indd   1 15.5.2011   18:40:44
Karunan Kyläyhdistyksen 
Unikeonmarkkinat 

23.7.2011
Karunan Rantolassa

Markkinat tahdittaa Timo Rautala klo 10-13 toritapahtumaa

• lasten	festarit (yhteistyössä	Karuna	Ungplugged	festarien	kanssa)• lapsille  myös mm. ongintaa, kasvomaalausta ja talutusratsastusta•  tikkakisa•  lohikeittoa ja buffet• klo 12 vuoden unikeon paljastus ja veteen heitto maitolaiturilta

 Ohjelma muutokset mahdollisia. 

Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Pirjo Tuomi pirjos.tuomi@kolumbus.fi | 050 565 8013
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