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Hyvät talvi- ja kesäkarunalaiset
Kun takana on kunnollinen, luminen talvi ja hyvät hiihtoladut, on mukava odottaa Karunaan lämpöistä kesää. Sitä
ennakoitiin maaliskuussa kyläyhdistyksen järjestämässä
puutarhatilaisuudessa, jossa Arno Kasvi kertoi kevätkukkijoista. Tilaisuus veti tuvan täyteen karunalaisia.
Kevätaurinko herättää loputkin ihmiset. Suunnitellaan
uutta, mökkiläiset lehahtavat paikalle muuttolintujen tavoin, Rantolan Puoti avaa taas ovensa, suupielet kääntyvät
hymyyn ja juttu luistaa, alkaa kaikenlainen kuhina, kuopsuttelu ja rakentaminen. Kävimme keväällä Helsingissäkin
messuilla kertomassa, että Karunassa olisi rakentajille
tontteja. Kiinnostusta ja kyselijöitä oli. Helsinkiläiset hämmästelivät, että Karunaan ajaisi vain runsaat puolitoista
tuntia.
Kesällä Karunassa tapahtuu: on Karunan Urheilijoiden
järjestämä Kalliorannan juhannus ja Sauvon Yrittäjien
kesätanssit, on Unikeonkestit lapsille ja aikuisille, kuntojumppaa tanssilavalla, käsityötä ja taidetta Meijerissä,
on Karuna Unplugged -musiikkifestarit. Kyläyhdistyksen
tämän vuoden iso ponnistus on alkukesällä valmistuva
uusi lasten leikkipaikka Kalliorannassa.
Käykääpä testaamassa, sekä talvi- että kesä-karunalai
set lapset. Niin tässä kuin kaikessa muussakin kyläyhdistys suosii ja suosittaa vakiasukkaitten ja mökkiläisten
yhteistoimintaa. (Voin todistaa, että se on hedelmällistä;
minäkin sain mökkiläisestä vaimon). Ottakaa molemmat
meitä kyläyhdistyksen ihmisiä hihasta kiinni, ehdottakaa
ja ideoikaa! Olette myös kaikki yhtä tervetulleita kaikenlaisiin talkoohommiin, leikkitelineitten pystytyksestä jär
jestysmiehen ja mukinkerääjän hommiin.

Suosikaamme paikallisia tekijöitä. Osta oman kaupan
lähiruokaa, kahvittele sen kahvilassa, lahjat ja viemisetkin
saat Karunasta. Kun tarvitsee teetättää jokin työ, Karunasta löytyy hämmästyttävän monen alan ammattilaisia.
Sen näet yrittäjien kokoamasta Sauvon Palveluoppaasta,
jota saa Osuuspankista, kaupasta ja Meijeristä. Kyläyhdistyksen nettisivuilta voi myös katsoa, mitä täällä tapahtuu ja mitä on tarjolla: www.karuna.fi. Kunnan johtokin
on huomannut aktiivisen kyläyhdistyksen arvon ja haluaa
sen vuoksi auttaa ja tukea toimintaamme.
Karunan kyläyhdistys perustettiin vuonna 1998 edistämään kylän yhteistä hyvää. Sitä hyvää minäkin uutena
puheenjohtajana haluan edistää.
Toivotan kaikille aurinkoista kesää Karunassa!
Antti Rusi, kyläyhdistyksen puheenjohtaja,
vuonna 2004 Karunaan paluumuuttanut

Kyläyhdistyksen hallitus tienvarsien siivoustalkoissa. Vasemmalla ylärivissä Pirjo
Tuomi, Riikka Tammisto, Antti Rusi, Janne Suvanto, alhalla Anne Rostén, Leena
Paaskunta ja Asmo Jaakkola. Kuvasta puuttuu Antti Törne. Kuva Erkki Paaskunta.

Mökkiläisistä löytyy monen sortin osaajaa ja tekijää, kertokaa itsestänne ja mitä kenties voisitte tehdä. Karuna on
niin pieni kylä, että mihinkään eriseuraisuuteen ei ole varaa,
mutta kaikki yhdessä pystymme pitämään kylän virkeänä.
Kyläyhdistyksen hallitus vuonna 2012
Puheenjohtaja Antti Rusi | anttirusi@gmail.com | 0400 324 522
Varapuheenjohtaja Anne Rostén
anne.rosten@mm-inspirations.fi | 040 738 8853
Sihteeri Leena Paaskunta | leena.paaskunta@turku.fi | 041 506 9506
Rahastonhoitaja Janne Suvanto | taksijannesuvanto@gmail.com | 0400 120 818
Jäsenet
Pirjo Tuomi, Antti Törne, Asmo Jaakkola ja Riikka Tammisto
Karunan kyläyhdistyksen osoite: Karunantie 1195, 21590 Karuna.
www.karuna.fi
Tue sinäkin kyläyhdistystä liittymällä jäseneksi. Jäsenmaksu 7 e henkilö tai
15 e koko perhe. Tilinumero Sauvon Osuuuspankin Karunan konttorissa
FI26 5116 0340 0009 00. Muista merkitä nimesi ja osoitteesi viestikenttään.
Karunan Kynttilä jaetaan jokaiseen postilaatikolliseen talouteen Karunan
alueella. Lehden voi noutaa myös Rantolan Puodista, Sauvon Osuuspankin
Karunan konttorista ja Karunan Meijeristä.
Karunan Kynttilän julkaisija on Karunan kyläyhdistys ry.
Kannen kuva: Pasi Leino | Taitto: www.hiiop.com
Painosmäärä: 1 000 kpl | Painopaikka: KMG Printworks
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Karuna-tuotteiden hinnasto:
Tarra............................................................................................................................... 1 e
Autotarra 6cm............................................................................................................ 2 e
Tarra A3......................................................................................................................29 e
Kirjepaperi 25kpl................................................................................................ 2.60 e
Kirjepaperi 50kpl................................................................................................ 3.40 e
Kirjekuoret C6 20kpl.......................................................................................... 2.20 e
Kirjekuoret C5 20kpl.......................................................................................... 3.80 e
Kirjekuoret C4 20kpl................................................................................................ 5 e
Karuna-kynttilä.......................................................................................................... 4 e
Karuna-tulitikkupuntti............................................................................................ 3 e
Kesäkassi valkoinen................................................................................................. 3 e
I Love Karuna -paidat, musta ja valkoinen....................................................19 e
Pellavapyyhe (85x150)..........................................................................................30 e
Isännänviiri...............................................................................................................43 e
Karuna pöytästandaari.........................................................................................35 e
Lotta-kirja..................................................................................................................10 e
Leena Sarparannan Karuna-grafiikantyö.................................................... 200 e
Puunkantoteline, sisältää puut..........................................................................10 e
Karuna -tieopasteita lainataan panttia vastaan Osuuspankista............17 e
Tuotteita voit ostaa Sauvon Osuuspankin Karunan konttorista ja kesäaikaan
Rantolan Puodista .

Kylänraitilla tapahtuu
Kesäkuu 2012

•3.6.
Messu klo 10 Karunan kirkossa
•10.6.-20.8. Karunan kirkko avoinna tiekirkkona ma-pe klo 10-15
•16. ja 17.6. Museaalinen, opastettu laivaretki Rantolan Kalliorannasta. 		
Matkat täynnä.
•16.6.-12.8. Sauvon Kädet –myyntinäyttely Rantolan Meijerissä. 		
Avoinna ti-pe klo 12-18, la-su 11-15. Taiteilijoita ja kädentaitajia.
Uutena mm. keraamikko Johanna Sarparanta.
•22.6.
Karunan kirkossa klo 19 sanajumalanpalvelus (lääninrovasti
Esko Laine), sen jälkeen kokko ja juhannusjuhla
•22.6.
Juhannustanssit Kalliorannassa klo 20 alkaen. Kimmo
Lindegren & Mika Raittila yhtyeineen.
•23.6.
Karunan kirkossa messu klo 10
•25.6.-30.7. Kesäjumppa maanantaisin klo 18.30 Kalliorannan lavalla; 		
Jenni Rönnberg ja Marianne Himberg
•28.6.
Karunan kirkossa kesäillan kirkko klo 19

Heinäkuu 2012
•1.7.
•5.7.
•7.7.

Karunan kirkossa messu klo 10
Karunan kirkossa Veteraanien kirkkoilta klo 19
Sauvon kädet –näyttely: lasten ja aikuisten yhteinen työpaja
”Laiva” klo 12
•11.7.
Kesätanssit Kalliorannan lavalla klo 19, tahdittajana 		
Neljänsuora-yhtye.
•12/19/26.7. Karunan kirkossa kesäillan kirkko klo 19
•14.7.
Sauvon Kädet –näyttely: lasten ja aikuisten työpaja
”Kranssi” klo 12

•20.-21.7.
•21.7.
•21.7.
•28.7.

Karuna Unplugged musiikkifestarit Rantolassa, Karunantie 1205.
www.karunaunplugged.fi
Lasten festarit aamupäivällä www.karunaunplugged.fi
Unikeonmarkkinat klo 11-15 Rantolassa, Unikeko klo 12. 		
Juhlaa ja myyntiä. Vuokraa toripaikka!
Sauvon kädet –näyttely: lasten ja aikuisten työpaja.
”Huopahiiri” klo 12

Elokuu 2012
•1.-2.8.

•2.8.
•5.8.
•9.8.
18.-19.8.

•2.9.

Kädentaitoleiri lapsille Kalliorannassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 0500 476 649.
Karunan kirkossa klo 19 Pienen pyhiinvaelluksen messu
Karunan kirkossa klo 10 messu
Karunan kirkossa klo 19 Eläkeliiton kirkkoilta
Sauvon Kädet –myyntinäyttely Rantolan Meijerissä. 		
Avoinna ti-pe klo 12-18, la-su 11-15. Taiteilijoita ja kädentaitajia.
Karunan kirkossa klo 10 kesän viimeinen messu

Kalliorannassa matonpesupaikka ja mattomankeli. Käytä vettä säästäen!
Katso www.karuna.fi –sivuilta Karunan lähiruoan tuottajat!
Lokakuussa Kalliorannassa jatkuu naisten kuntojumppa sunnuntaisin
klo 18.30 (040 733 3149) ja poikien sähly tiistaisin.
Lisää tapahtumia osoitteessa www.karuna.fi
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Kunnan kuulumiset
Sauvo on hyvä paikka elää. Täällä saamme asua ja yrittää
turvallisessa maaseutuympäristössä. Meri selkineen, rantoineen ja saarineen tarjoaa loistavat puitteet vapaa-ajan
viettoon. Mikäli välillä kaipaa kaupungin vilinään, maakunnan keskus Turku on vain lyhyen ajomatkan päässä.
Karunassa on jo vuosien ajan ymmärretty hanketyön
tarjoamat mahdollisuudet: Nuorisotalon naapurissa sijaitseva matonpesupaikka, Maalun näkötorni, Rantolan
pengersillan virtausaukot ja Nuorisotalon kunnostami
nen ovat tästä hyviä esimerkkejä. Ja hyvä vire on saanut
jatkoa. Viimeisen vuoden aikana Karunan Urheilijat on
leader-hankerahoituksella kohentanut Nuorisotalon vie
ressä olevan saunansa rantaa käyttäjäystävällisemmäksi
ja osansa hankkeen rahoituksesta on saanut myös tanssilava. Nyt Karunan kyläyhdistys puolestaan toteuttaa
Rantolaan niin ikään leader-hankerahoituksella lasten
leikkipaikan.

Sauvon kunnanvirasto pidetään suljettuna 9.–29. heinä
kuuta 2012. Olemme kuitenkin järjestäneet niin, että
rakennusvalvontapalvelut ovat rakentajien käytössä myös
tänä aikana.
Toivotan mukavaa ja rentouttavaa kesää!
Seppo Allén
kunnanjohtaja

Myös Rantolan venesatamaa ollaan kehittämässä. Motor
Boat Karunan tarkoituksena on toteuttaa satama-alueelle
kolmas venelaituri siellä jo olevien Sauvon kunnan ja
Karunan Veneseuran laiturien kaveriksi.
Liikenteellisesti vuoden 2011 parasta antia oli Sauvon
kirkonkylästä Rantolaan johtavan tien saama uusi päällyste. Tien pinta olikin jo varsin kehnossa kunnossa.
Palvelujen kannalta kunnan merkittävin hanke vuonna
2012 on uuden 21-paikkaisen päiväkodin rakentaminen.
Rakennus tulee nykyisen päiväkodin jatkeeksi. Valmista
pitäisi olla elokuun puoliväliin mennessä.
Kesä on monelle meistä aktiivista rakentamisen aikaa.
Olimme yhdessä Karunan kyläyhdistyksen kanssa esittelemässä Sauvon tarjoamia mahdollisuuksia omakotimessuilla Helsingin Messukeskuksessa maalis-huhtikuun
vaihteessa. Karunan uusi esite valmistui sopivasti messuille.

T:mi Jesse Kallio
Laatoitustyöt
040 700 9288

Sauvon Grilli
Puh. 02 4730 848
4

KUORMA-AUTOILIJA
JUKKA KAARILAHTI
PUH. 0400 328 618

Kylänraitilta kerättyä
Terveyspalvelut Sauvossa
SAUVON TERVEYSASEMA, Hakkistie 4, Sauvo. 02 474 6400
ma-ti klo 8-16, ke 8-12, to 8-13, pe 8-14.
Kesällä suljettu 9.7-29.7. jolloin

* Öisin Turun pääterveysasemalla Kunnallissairaalantie 20,
Turku, puh. 02 10023, matkapuhelimesta 02 251 1008.

Paimion pääterveysasema
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. 02 474 6200

Päivystävä hammaslääkäri ark. 02 474 6210,
viikonlopp. 02 277 7000
Päivystävä eläinlääkäri 0600 12444, 0600 041 451

SAIRAANKULJETUKSET HÄTÄNUMEROSTA 112.

PÄIVYSTYKSET
* Vastaanottoaikoina Sauvossa, etukäteissoitto suotava.
* Iltaisin Paimiossa, etukäteissoitto 02 474 6202.

SAUVON KÄDET
KESÄNÄYTTELY KARUNAN MEIJERISSÄ
16.6.-12.8.2012 ja 18.-19.8.2012
Vierailijana keramiikkataiteilija
Johanna Sarparanta

ti - pe 12 -18 la - su 11-15
muulloin sopimuksen mukaan
tied. 0500 47 66 49 / Sarparanta
Karunantie 1214, Karuna

www.sauvo.fi/sauvonkadet

Karunan kirkko
Karunan kirkossa

messu kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 10

juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa
juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus (lääninrovasti Esko Laine),
kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

Kirkkoilta joka torstai klo 19
juhannuksesta koulun alkuun

— 5.7. veteraanien kirkkoilta —
— 2.8. pienen pyhiinvaelluksen messu —
— 9.8. eläkeliiton kirkkoilta —
Karunan kirkko tiekirkkona 10.6.–20.8.
avoinna hartautta ja tutustumista varten
maanantaista perjantaihin klo 10–15

Tervetuloa!
Sauvo-Karunan seurakunta
Sauvontie 46, 21570 Sauvo
(02) 4746100 — sauvo.karuna@evl.fi
www.sauvo-karunanseurakunta.fi
facebook.com/sauvo.karuna
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Kyllä maalla on mukavaa
Kyllä elämä Karunassa on paljon ihmeellisempää kuin
Espoossa, missä asun talvisydämen. Karunassa tapahtuu
vaikka mitä, Espoossa ei oikein mitään.
Ajatellaan nyt vaikka sitä että seison kaupan lattialla
pitämässä poppanavyyhteä, jotta kauppias saa kerityksi
kuteensa kerälle. Ei ole espoolainen kauppias pyytänyt.
Menin näet Rantolaan ruokaostoksille ja juuri sisään astuessani kauppias kuului pyytävän kerinpuuksi tuttua
kalastaja-monitoimimiestä, joka istui kaffeella kahvilan
puolella.
- En mää kyl kerkki, tarttee mennä hakkaamaan rysänseipäit, vastasi mies ja lähti.
Jäljelle jäin minä. Osaan minä vyyhteä pitää, ja mihinkäs
mökkiläisellä kiire.
Siinä keriessä kuulin talven tapahtumat ynnä sain
kaipaamani tiedot: mistä löydän puunkaatajan ja löytyykö omalta kylältä kaislanleikkaajaa. Kyllä tiedettiin ja
kyllä löytyi. Menepä kysymään espoolaiskaupassa: ei niin
mitään tietoa.
Karunassa kauppa on ihan kylän sydän. Ruoan lisäksi ostan sieltä itselleni kesämekon ja joululahjoja perheelle,
niiltä intialaistyylisiltä lahjahyllyiltä. Kaupalla pidettiin
talvella nekin rautalanka- ja saippuakurssit, joihin miniäni
kanssa osallistuin. Ja kun meillä oli rakennustalkoot, tilasin kaupan Annelta lohisopan, sämpylät ja kahvileivät.
Kysypä saippuakurssia Espoon-kauppiaalta, niin johan
katsoo hitaasti…
Heinäkuussa tarvitsee vain mennä Rantolaan Unikeon
kesteihin ja musiikkifestareille, niin saa päivitetyksi vanhat ystävät. Osa on lennähtänyt kauaskin, mutta festarit
vetävät heidät Karunaan.
Sitten kuulen kuntojumpasta, ja mitä: sehän pidetään Kalliorannan tanssilavalla! Kohta jumppaan posket punaisina
sillä samalla lavalla missä seisoin 17-vuotiaana posket punaisina odottamassa, tuleeko joku poika pokkaamaan.
Karunalaisten naapuriapu ylittää kymmenkertaisesti espoolaisen tason. Kun puunkaadon jäljiltä tontilla seisoo
valtaisa oksakasa, se kaupassa kahvitellut kylänmies tulee
sanomaan, että kyllä hän voi traktorilla viedä nuo risut
tuosta. Siis pyytämättä.
Myöhemmin soitan hänelle kysyäkseni, omistaako hän
kuorimarautaa ja saisko sellaista vähän lainaksi. Hän neu-
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voo, millä varaston hyllyllä niitä on neljä kappaletta ja
miten varastoon pääsee sisään, sopii valikoida sieltä paras.
Espoolaisilla ei ole kuorimarautoja, ja vaikka olisikin, eivät
neuvoisi mistä löytää avaimen lukittuun varastoon.
Yhdeltä naapurilta kun ihan ohimennen kyselen savustus
ohjeita, niin tämä sanoo, että voi kyllä tulla näyttämään,
”kun se teidän savustuspönttö on semmoinen isäs aikui
nen vanha rakkine”, ja ”jos nuoripolvi tahtoo tietää, millä
keinoin sinne pönttöön saa ahvenia, niin tulkoot meidän
laituriin vartin vaille kolme, ahvenet syö kello kolmesta
neljään tossa kaislikon syrjässä.”
Poika ja pojanpoika menevät ja palaavat 50 ahventa kassissa. Naapuri pitää meidän rannassa savustusoppitunnin,
minkä päälle vietämme hauskat savukalajuhlat. Kiitos!
Toisen suuntaiseen naapuriapuun voisi ehkä laskea yhden
pimeän lokakuun illan, kun laituriimme tuli eksynyt mies,
moottoripaatilla, mutta meloen. Olin juuri menossa saunasta uimaan, kun laiturin päästä pimeydestä kuului kolinaa ja loiskintaa, ja saman tien laituria pitkin asteli sen
kokoinen hahmo, että kyllä sen täytyy mies olla. En ehtinyt pelästyä, kun ryntäsin sieppaamaan suojakseni pappan vanhan froteetakin saunan eteisestä. Se on roikkunut
siinä 70-luvulta asti.
Mies selitti, että piti ajaa Rantolasta Osmalahteen, kännykkänavigaattorin avulla - merikorttia ei ollut. Nyt oli
loppunut moottorista bensa ja kännykästä virta ja oudot
rannat olivat ihan pimeitä ja meidän ranta ainoa jossa
näkyi valoja. Että jos saisi vähän ladata kännykkää että
pääsis eteenpäin. Ehdotin, että jättäisi paatin siihen paikkaan ja hakisi huomenna valoisalla, että soittaisi mieluummin vaimon hakemaan.
Mentiin tupaan, känny lataukseen, ja pappan risassa saunatakissa yritin seurustella sivistyneesti. Silloin ajoi mäkeen aviomiehen auto, niin kuin pitikin, minä ulos vastaan
selittämään, että ei tämä ole sitä miltä se näyttää…
No, kaikki selvisi, ja kun se vaimo oli tullut hakemaan sen
miehen puolilta öin, minä painuin oman ukon kanssa saunaan. Ei me Espoossa vaan, meinaan puolenyön aikaan.
Teksti: Arja Talonen

Björkuddenin saunarannan
kunnostus
Toivuttuaan Nuorisotalon remontista Karunan Urhei
lijat alkoi syksyllä 2010 suunnitella uutta hanketta.
Urheilijoiden saunamökin ranta oli ollut pahuuden vallassa jo vuosia. Aina keväisin Nuorisotalon ympäristön
siivoustalkoissa asiasta keskusteltiin ja todettiin, että rannalle pitäisi tehdä jotakin.
Tammikuussa 2011 teimme hanketukihakemuksen ELYkeskukselle Varsin Hyvä ry:n avustuksella. Hyväksymis
päätös saatiin kesäkuussa 2011. Kokonaisrahoitus oli
41666 euroa, josta talkootyön osuus 4445 euroa.
Karunan Urheilijat teki Sauvon kunnan kanssa vuokrasopimuksen saunamökin maa-alueen ja Karunan Nuorisotalon vuokraamisesta vuoden 2026 loppuun saakka.
Hankkeen tavoitteena on Karunan kyläyhteisön viihtyvyy
den ja toimivuuden parantaminen, ja samalla toivotaan
uusia asukkaita Karunaan.
Suunnitellut toimenpiteet, uimarannan ruoppaus ja hiekoitus sekä laiturien rakentaminen on nyt tehty. Rannan
kunnostamisen lisäksi hankkeeseen sisällytettiin tanssilavan lasittaminen, joka toteutettiin jo heti keväällä 2011.
Vielä on edessä Nuorisotalon terassin uusiminen ennen
huvikauden alkua. Lisäksi uimareille tehdään pukukopit,
ja ympäristöä elävöitetään istutuksilla.

Senat sakaisin
Sauvo – tuo kyläpahanen upean, uljaan Karunamme kupeessa! Mielenharmi - kuten pieni Gallia aikanaan roomalaisille - mutta elämää ja ihmisiä sielläkin on. Kirjaimet
ovat kuitenkin taas menneet sekaisin. Osaatko sinä keksiä
oikeat nimet?
Lähetä vastaukset Alf Ölanderille os. Päisterpääntie 80,
21590 Karuna, kesäkuun loppuun mennessä. Voittaja tullaan palkitsemaan Unikeonmarkkinoilla. Viime vuoden
kilpailun voittajaksi onnettaremme Eija Itälä nosti Päivi
Helanderin kuoren.
1. LEIKKI HERTAN TAPAAN
2. POHATTA ILMO LEMI
3. VEIKON KARITSA
4. PRÄNTTI EEMELI
5. DEMARI FRANK
6. TUULIKKI RANTA
7. KORONAKELMI
8. PELLE PANOS
9. ERITREAN VANHA ANNI
10. PULSKA LESKI
11. REKSIN PAKARA
12. LEELIAN KOHMELO
13. KIKKA VAI ISO ARJA
14. MARTTA NOKIKONE
15. SEN SARIN SOLAKKA KIILA

Talkootyötä on tehty jo 400 tuntia. Siitä suuri kiitos niille
taitaville miehille, joilla vasara pysyy kädessä. Yhdessä
tekeminen on hauskaa.
Toivomme, että kesään mennessä loputkin työt on tehty
ja saamme nauttia kauniista ja toimivasta ympäristöstä
Nuorisotalon ja saunamökin rantamilla.
Karunan Urheilijat ry:n puolesta
Saila Myllykylä, hankkeen sihteeri
Urheilijoiden saunarannan uusi laituri. Kuva Erkki Paaskunta.
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Elämää Smörvikissä vuonna 1899
Aarteeksi voisi kutsua tätä 113 vuotta säilynyttä kirjettä.
Siinä Smörvikissä (Voilahdessa) asuva 13-vuotias Elsa Gustafsson kirjoittaa serkulleen Zaida Rosenlöfille Turkuun.
Elsa kävi ruotsinkielistä koulua Karunan kirkon vierellä
olevassa punamultaisessa kunnantuvassa, joka nykyään
on seurakuntakotina. Kirjeessä Elsa kuvailee kovan onnen
koulumatkaansa 5. huhtikuuta 1899 jään yli. Hyvä että
henki säilyi - ei ollut silloin tietoa koulukyydeistä.
Jo aamulla taival oli vaikea, kun jäällä oli vettä ”yli kengänvarsien” ja jää sen alla niin liukas, että kova tuuli liu´utti
Elsaa ja Hulda-ystävää pitkät pätkät. Liukuessaan Elsa horjahti, kaatui ja kastui tietysti. ”Ei ollut mukavaa istua koulussa koko päivää palellen.”
Mutta pahempaa seurasi kotimatkalla. Jää alkoi ensin
keinua ja petti sitten tyttöjen alta. Kamppaillen he pääsivät ylös hyisestä vedestä, palelivat kamalasti, suuntasivat rannalle ja rämpivät lumessa jotenkuten Kustaalin
niitylle. Siellä odotti uusi ongelma: sulamisvedet virtasivat
niin vuolaana koskena, että tytöt kiipesivät riukuaidalle
tähystämään mistä pääsisi kosken yli.
”Kuinka kauan vielä täytyy odottaa kesää”, Elsa huokaa.
Hän kiittää Zaidan lähettämästä langasta ja kirjoittaa
lopuksi: ”Kuvittele, meidän täytyy koulussa opetella laula
maan suomeksi…”
Sata lasta ehti saada todistuksen ruotsinkielisestä koulusta, joka toimi 1893-26. Opettaja oli koko ajan neiti Aima
Rödlin, jonka palkan maksoi Svenska folkskolans vänner.
Kirjeen saaja Zaida oli kesäisin usein Elsa-serkun luona
Smörvikin Grönkullassa. Turussa hän oli kaupassa töissä
ja auttoi sen lisäksi veljiensä kirjansitomossa. Zaida kuoli
naimattomana.
Elsan puuseppäisä kuoli nuorena ja Wilhelmina-äiti
jäi leskeksi kuuden lapsen kanssa. Hän hankki elantoa
pitämällä kesävieraita ja virkkasi pitsejä ja teki käsitöitä,
joita Zaida myi Turussa. Leipä oli tiukassa, joten lasten oli
tartuttava töihin nuorina. Elsa ansaitsi jo 12-13 –vuotiaana
perunoita noukkimalla, ja ripille päästyään hän pestautui
lapsenpiiaksi Steningen kartanoon.
Vuonna 1911 Elsan tiedetään olleen töissä Helsingissä, ja
jonkun ajan hän vietti Pietarissa. Loppuvuotensa hän asui
Turussa ja kuoli siellä. Hänet on haudattu Karunan hautausmaalle.

Smörvik den 5 April 1899
Snälla Zaida
Usch en så skön dag det har varit i dag. Kl. är nu 9 på aftonen
men du må tro att jag har haft rysligt behagligt i dag. Först
och främst så gick vi i morse till skola sjövägen förstås, och
där var så mycket vatten på isen att det gick öfver kängskaftena, men så hade vi vind och isen var hal så att vi skrinna
långa sträckor fast vi hur försökte ta emot. Bäst som det var
så slinta vi och föll och blefvo genomvåta och det var ej så
godt att sitta hela dagen i skolan och frysa.
Men värre var det i afton när vi väl voro ute på sjön så börja
isen gunga, det hade nämligen bildats en öfre skorpa som
var 1 ½ från ricktiga isen och vatten däremellan. Ja så var
det bäst som det där gunga och gunga så brast alt sammans
och jag skönk, vet du jag blef så våt att du ej kan tro det heller. När jag slapp upp på bredden utaf iskanten så brast det
igen och så höll jag ut väl 5 minuter i det grymt kalla vattnet
väl uppsluppen så frös jag rysligt och hade på långt när icke
ännu gått halfva vägen hem.
Att fortfarande gå på isen var ej tänkbar då vattnet for öfver
lifvet således i land tillbaks. När vi nämligen jag och Hulda
ändtligen uppnått stranden börja vi trefva oss fram på landet, men der var ej bättre när snön var där igen. Hur det gick
fram vet jag icke men till Gusdal ängen hade vi kommit och
där blef det bråk. Där forsa vatnet ner och vi voro nära en
gärdesgård och måste klettra oss fram därpå så hitta vi på
en stor snödrifva att vi slapp öfver den och ej behöfde gå i
forsen. Men tänk på den rysliga ängen, isen och snön hade
smultit och där är sådana tufvor och sen igen djupa gröpper
så nog fingo vi där också hafva möda. Men veit tåko vi kom
heim så var ja såå våto så måsta ja ymsa kläder å paitån va
våt ti liningen.
Hur länge räcker det ännu till sommar. April håhå Maj håhå
i Juni först slipper vi från skolan oj oj. Sommaren ja den är
bäst jemfört med vintern den kalla ödsliga. Men nog spisar
det ännu vänta på sommaren, du vet väl hvad tankar som
ligger härunder.
Ett rysligt långt bref får du nu ändå, det måste jag själf tillstå. Jag får väl nästa gång utaf dig också lika långt skulle
jag vänta. Men vet du jag har ricktigt skrifhufva på mig nu
annars skulle det ha blifvit kortare. Tack för garnet det var
lagom groft.
Slut
Elsa
Ja du vet väl hvad tankar ligger under ordet sommar.
Tänk som vi måst lära oss sjunga finska i skolan. På examen
måst vi finska svensk och norska
Elämää Karunan Voilahdessa 1920-luvulla.

Teksti: Arja Talonen
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Karunan kartanon huikea historia
Kun Matti Tahvonen kirjoittaa johonkin kaavakkeeseen
kotinsa rakennusvuodeksi 1566, tietokone ei sitä usko,
vaan heittää sen vuodeksi 1966. Totta se kumminkin on:
Matti ja Kaisa Tahvonen asuvat Karunan kartanossa, jonka Turun linnan vouti Henrik Simoninpoika rakennutti
metsästysmajakseen vuonna 1566. Olavinlinna on vain
noin 70 vuotta vanhempi kuin Tahvosten koti.
Karunassa on ollut harvinaisen paljon kartanoita, mihin
on vaikuttanut meren läheisyys; kun ei ollut teitä, meri oli
tärkeä ja ainoa kulkuväylä. Kartanoiden aateliset varustivat laivoja ja kävivät kauppaa. Oma laiva oli 1700-luvulla
esimerkiksi Karunan kartanon leskiemäntä Helena Arnellilla, joka tuotatti Tukholmasta muun muassa rusinoita,
viiniä, viinilaseja, damastia ja palttinaa.
Henrik Simoninpoika käytti rakentamisessa Turun linnan
palkkalistoilla olleita käsityöläisiä. Kivenhakkaaja Antonius Timmerman veisti vaakunataulun, joka tänä päivänä
on ulko-oven päällä. Kellarin holvikaaret muurasi linnan
muurarimestari Staffan Mattsinpoika. Mutta kellarista ei
löydy salakäytävää kirkkoon, vaikka sitkeä legenda niin
on väittänyt. Eikä isäntä ole nähnyt vihreäpukuista naista,
jonka taru kertoo kummittelevan kartanon yläkerrassa!
Matti Tahvonen tuntee hyvin kartanonsa historian. Hän
näyttää katkeamatonta omistajaluetteloa. Rakentajasuvun jälkeen omistajaksi tuli maaherra, valtiomies Arvid
Horn, joka rakennutti kartanon vierelle puisen kirkon
vuonna 1685. Se siirrettiin Helsingin Seurasaaren ulkomuseoon vuonna 1912.
Varsinainen mahti-isäntä oli Turun Akatemian sihteeri, valtiopäivämies Johan Gezelius, joka laajensi omistuksiaan
valtaviin mittoihin, omisti Kemiössäkin 16 tilaa. Hän myös
korjasi isonvihan venäläisjoukkojen runteleman kartanon
uuteen loistoon 1700-luvulla.
Gezeliuksen aikaan kartanossa viljeltiin viljaa, hernettä,
humalaa, juurikkaita, marjoja ja hedelmiä, talvella pyydettiin hylkeitä ja kalastettiin nuotalla silakkaa. Oli 8 renkiä ja
5 piikaa, puutarhuri ja metsänvartija, oli oma tuulimylly.
Kuningas aateloi Gezeliuksen ja hänen uudeksi aatelisni
mekseen tuli Olivecreutz. Hän rakennutti Karunan kirkkomaalle itselleen hautakappelin, joka siellä yhä seisoo.
Siinä lepää 1804 kuollut Olivecreutz ja hänen 1855 kuollut
tyttärensä, paroni Herman Flemingin leski.
Mahtisukujen jälkeen 1900-luvun puolella kartanolla oli
lukuisia vaihtuvia omistajia, mistä johtuen mitään alkuperäistä kalustusta ei ole säilynyt.
Matti oli kaksivuotias, kun hänen isänsä Pauli Tahvonen
osti kartanon vuonna 1943 ja perhe muutti Jyväskylän seudulta Karunaan. Nyt Tahvosen perikunta, Matti ja
hänen kolme sisarustaan omistaa kartanon, jota Matti
isännöi. Kaisa-vaimo on Turusta.
- Vuokrasimme kartanon vanhaa alustalaismökkiä hänen
perheelleen kesäasunnoksi, sillä tavalla vaimo löytyi, myhäilee Matti.

käsistään taitava Kaisa tekee siellä tekstiilitöitä ja sitoo
kauniita kransseja ja asetelmia.
Kesällä viljelyhommat vievät pariskunnan ajan. Peltoa
on runsaat 60 hehtaaria ja metsää noin 115. Sodan jälkeen kartanon maista lohkottiin 8 siirtolaistilaa. Karunan
kartanossa on halki vuosisatojen kasvatettu viljan ohella
marjoja ja hedelmiä. Niin nytkin, mansikoiden lisäksi Tahvoset ovat 25 vuotta kasvattaneet puolen hehtaarin alalla
raparperia. Edellinen isäntä ja Matti ovat harrastaneet
jalopuita, Matti on istuttanut mm. uusia vaahtera- ja
saarnilajikkeita.
Matti jututti 30-40 vuotta sitten vanhaa pappaa, joka oli
ollut kartanossa puuseppänä ja hänen vaimonsa sisäkkönä. Silloin isäntäväki oli asunut toisessa kerroksessa ja
palvelusväki alakerrassa. Seinällä oli soittokellorivistö ja
merkkilamput, josta palvelijat näkivät, mistä huoneesta
kutsuttiin.
Siitä ajat ovat muuttuneet, mutta kartanorakennus on
sama. Kellarit, kaksi asuinkerrosta ja 9 metriä korkea vintti. Huoneet ovat 3,5 metriä korkeat, kiviseinät 1,2 metriä
paksut.
Näiden seinien kunnossapito merkitsee jatkuvaa työtä.
Museovirasto valvoo, mutta neuvoja ei tahdo herua esi
merkiksi ulkomaalauksen suhteen.
- Ruotsista olen löytänyt vähän neuvoja. Ulkomaali on
vesimäistä lientä, jossa on ainakin sammutettua kalkkia,
rautasulfaattia ja maaväriä. Se kiteytyy seinään ilman vaikutuksesta ja sitä pitäisi sivellä ainakin 8 kerrosta, tietyssä
lämpötilassa, mutta ei auringonpaisteessa, Matti Tahvonen kuvailee vaativia työtapoja.
Kun palveluskuntaa ei enää ole, isäntäpariskunnalla on
kädet täynnä työtä historiallisen kartanon vaalimisessa,
vaikka Karunan kartano ei olekaan museo vaan koti.
Silti Matti Tahvonen on ennättänyt istua Sauvon valtuustossa 15 vuotta. Hän oli myös perustamassa Karunan kyläyhdistystä vuonna 1998 ja oli kaksi ensimmäistä kautta
sen puheenjohtaja.
Teksti: Arja Talonen. Kuva: Matti Tahvonen
Karunan kartano talviasussa

Matin lapsuudessa pihan 1700-luvulla rakennetussa väentuvassakin vielä asuttiin. Nyt se on vaimon valtakuntaa:
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Karunassa rakennetaan
Jyrki Toivanen siirtyi työelämässä kolme vuotta sitten
”pöydän toiselle puolelle”, rakennussuunnittelijasta rakennustarkastajaksi Sauvon kuntaan. Pienessä kunnassa työ
on monipuolista, yksi mies hoitaa kaiken rakentamiseen
liittyvän. Viime aikoina on täytynyt perehtyä tuulivoimaloihinkin, kun Timariin on suunnitteilla kolme 2-3 megawatin tuulimyllyä.
Useammin hän kuitenkin käsittelee omakotitalojen, mökkien, varastojen, jätevesi- tai maalämpöjärjestelmien
rakentamista. Vuonna 2010 Sauvossa myönnettiin 101
rakennus- ja toimenpidelupaa, viime vuonna 125 lupaa.
Alkuvuosi ennustaa tälle vuodelle suunnilleen samaa
vauhtia.
- Sauvossa rakennetaan silloinkin kun muualla on hiljaista,
taantumat eivät näy täällä, Toivanen tietää.
Viime vuonna kuntaan tehtiin 11 uutta omakotitaloa ja 10
vapaa-ajan kotia. Mökkeihin tehdään laajennuksia uusien
sukupolvien myötä. Kunnassa on rantaviivaa noin 140
kilometriä, siitä suurin osa Karunassa, joten mökeistäkin
suurin osa on Karunassa.
Karunassa asuu vakituisesti arviolta 550 ihmistä (ääni
oikeutettuja oli viime vaaleissa 404), mutta kesällä luku
moninkertaistuu. Koko Sauvon asukasluku on 3042, ja se
on ollut viime vuosina aavistuksen kasvussa.
Mökkejä on koko kunnassa melkein 1400 kappaletta ja
niistä noin tuhat meren rannalla. Kymmenisen vuotta sitten Sauvoon saatiin rantaosayleiskaava. Se helpottaa ja
ohjastaa rakentamista verrattuna takavuosien poikkeuslupamenettelyyn.
Viime aikoina Karunassa on rakennettu taloja ja mökkejä muun muassa Päisterpäähän, Voilahteen, Teininkiin,
Tiikarlaan, Karunanluotoon, Rantolaan, Vikannokkaan ja
Österön saareen.
- Työssäni kiireisintä aikaa on touko-kesäkuu. Mökkiläiset
heräävät sitten kun aurinko lämmittää ja tonttia haravoi
daan: hei, heinäkuussahan on loma, silloin voisinkin rakentaa sen aitan!, Toivanen kuvailee.
Järkevämpää olisi aloittaa hanke aikaisemmin, jo talvella.
- Silloin tulee kunnolla mietittyä omat tarpeet ja ehtii
teetättää rauhassa piirustukset. Ja heti aluksi kannattaa

olla yhteydessä meihin päin - ennen kuin tilaa tontille
kaivurin.
Jyrki Toivasen rahanarvoinen vinkki rakentajille koskee
valvojaa.
- Kannattaisi heti alkuvaiheessa ottaa ammattiapua eli
rakennusvalvoja. Se maksaa hiukan, mutta maksaa itsensä
takaisin, etenkin ellei itse ymmärrä rakentamisesta mitään.
Ammattilainen hallitsee tekniset seikat ja tietää, miten voi
rakentaa edullisemmin. Hän näkee maaston muodot ja
ymmärtää miten mökki kannattaa siihen sijoittaa, jotta
esimerkiksi jätevesihommat hoituvat sujuvasti. Mökkitehdas on voinut piirtää kuvat Peräpohjolassa tasamaalle, ja
kun mökki sijoitetaankin karunalaiselle rantatöyrälle, valvoja osaa sanoa, miten perustukset kannattaa tehdä.
- Tervetuloa vaan rakentamaan Karunaan, Rantolassakin
kunnalla on vielä tarjolla muutama merellinen ja omarantainenkin tontti, Toivanen kannustaa.
								
Teksti ja kuva: Arja Talonen

korjaustyöt
sisustustyöt
kylpyhuoneremontit
Savisalontie 27
21590 Karuna
050 345 7670
pulkkisenkorjausrakennus@elisanet.fi
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Uusia tuulia maatalouden myllerryksessä
Harvassa navetassa enää ammuvat lehmät. Tilalle on
tullut konehalleja, verstaita, juhlatiloja ja myymälöitä.
Vielä erikoisempaa toimintaa on Steningen kartanon
kivinavetassa, jossa naapurukset Ismo Anttalainen ja kartanoa isännöivä Johan Söderberg puristavat rypsistä öljyä.
Sauvon Rypsipuristamo Oy perustettiin vuonna 2007, kun
molemmat miehet lopettivat sokerijuurikkaan viljelyn ja
tilalle oli keksittävä jotakin muuta. Oppia rypsin puristamiseen haettiin Keski-Euroopasta asti ja yhdellä puristimella aloitettiin. Nyt puristimia on viisi kappaletta.
Puristin toimii kuten lihamylly, murskaa siemenet ja puris
taa niistä öljyn irti ruuvi-tyyppisellä osalla. Saapuva rypsikuorma kipataan, punnitaan ja tehdään laatumääritykset
ja siirretään sitten puristimien päällä olevaan siiloon, josta
rypsin siemenet valuvat putkea pitkin puristimiin. Tuotoksena on öljyä noin 30 % ja rypsipuristetta 70 %. Sekä öljy
että puriste myydään rehuteollisuudelle. Kapasiteetti vuodessa on 2,5 milj. kiloa.
Vuoden 2011 syksyyn asti kaikki koneet olivat päällä jatkuvasti. Syksyllä rehutehtailla tapahtuneiden uudelleenjärjestelyjen takia on jouduttu pitämään taukoja. Suurin
osa raaka-aineesta tulee Salosta Suur-Seudun Osuuskaupasta, noin 20 % toiminnan pyörittäjiltä itseltään ja lähiseudun viljelijöiltä Sauvosta, Paimiosta ja Kaarinasta.
Paitsi rehuksi nautakarjalle, possuille ja hevosille puristetta
käytetään myös apuaineena pölyn sidontaan rehuseoksissa. Samoilla laitteilla voisi öljyä valmistaa ihmistenkin
käyttöön ¬ rypsiöljyhän on todettu terveellisimmäksi
vaihtoehdoksi ruokaa paistettaessa tai salaattikastikkeiden pohjana – mutta tämä vaatisi niin paljon lisätoimia
elintarvikemääräysten täyttämiseksi, että asia ei ole ajankohtainen.
Biodieselin valmistus sen sijaan saattaa kiinnostaa tulevaisuudessa; vielä fossiilinen öljy on liian halpaa (!),
jotta tähän kannattaisi ryhtyä. Öljykasvien nopeat hintavaihtelut aiheuttavat omat ongelmansa: sisään ostettavan raaka-aineen hinta saattaa olla korkeampi kuin
valmiin tuotteen myyntihinta, useimmiten onneksi päin-

Luomulampaanlihaa
Luomunaudanlihaa
Lampaantaljoja

Villalankoja
Nahka-ja
kelsituotteita
Polttopuita

vastoin. Sopimukset rehutehtaiden kanssa tehdään 2-4
kuukaudeksi kerrallaan ja hinta määräytyy reaaliajassa
markkinoiden mukaan. Öljy kuljetetaan rehuteollisuuden
käyttöön 1000 litran konteissa tai haetaan säiliöautoilla,
puriste suursäkissä tai irtotavarana.
Suoramarkkinointia ei ole, mitä nyt joskus lähialueen
hevosharrastajat hakevat pari säkkiä puristetta hevosilleen. Opintokäyntejäkin Sauvon Rypsipuristamolle on
tehty: maamiesseurat ja rypsintuottajat ovat käyneet tutustumassa Steningen kivinavetan uudenlaiseen elämään.
Uusia tuulia ja ajatuksia maataloudessa tarvitaankin –
mitähän Johan ja Ismo vielä tulevaisuudessa keksivätkään.
Teksti: Leena Paaskunta. Kuva: Erkki Paaskunta.
Ismo Anttalainen (vas.) ja Johan Söderberg tuottavat mm. rypsiöljyä.

AUTOHUOLTO L. PULKKI
*HUOLLOT
		*RENKAAT
		*KORJAUKSET
		*ILMASTOINTIHUOLLOT
Timperintie 7
21570 SAUVO

Puh. 0400 892 892
lasse.pulkki@elisanet.fi
11

Karuna Unplugged 20.-21.7.
20.-21. heinäkuuta Rantolan Puodin merellinen alapiha
muuttuu musiikillisten puutarhajuhlien näyttämöksi. Silloin siellä vietetään kolmatta kertaa Karuna Unplugged
-musiikkifestareita.
Puodin Anne Rosténin ja karheaäänisen muusikko-laulaja
Bablon eli Marko Junnilaisen keksimä idea on osoittautunut täysosumaksi: kävijämäärä kasvoi viime vuonna reippaasti, ja tänä kesänä varmasti taas uudet ihmiset löytävät
sympaattisen intiimin tapahtuman. Viime kesän juhlia
siunasi alkusateen jälkeen huumaava helle, mutta vaikka
sataisi, ei hätää, telttakatokset suojaavat.
Festarit ovat karunalaisen toimeliaisuuden voimainnäyte,
sillä tapahtuma toimii melkein kokonaan talkoovoimin.
Jos kiinnostaa, tarjoudu siivoojaksi, tuopinkerääjäksi, jär
jestysmieheksi, liikenteenohjaajaksi…
Perjantai-iltana 20.7. kello 18 alkaen esiintyvät Pave Maijanen, FME & J trio, Jiri Nikkinen ja Duo Kookos. Lauantaina
kello 17 lähtien lavalle nousevat Kaija Kärkinen ja Ile Kallio, Edu Kettunen ja Bablo, Kari Peitsamo ja Duo Kookos.
Lauantaina 21.7. aamulla on lapsille oma festariohjelma.
Lippuja saa ennakkoon Karunan Rantolan Puodista ja Sauvossa Tappers Innistä ja Kankaanrannan Puutarhasta.
Yhteistyössä mukana on Ka
runan kyläyhdistys, joka jär
jestää vuotuiset Unikeon
markkinat suunnitellusti sa
malle lauantaipäivälle.
Karuna Unplugged osoit
tees
sa Karunantie 1205,
21590 Karuna (Sauvo).
www.karunaunplugged.fi

Kuvat: Reijo Tallqvist

Kenestä vuoden 2012 Unikeko?
Osallistu Vuoden 2012 Unikeko-äänestykseen.
Voit äänestää ehdokastasi Rantolan Puodissa täyttämällä äänestyslomakkeen
8.7. mennessä tai äänestää www.karuna.fi -sivuilla.
Laita perustelut, miksi oma ehdokas olisi paras valinta Vuoden Unikeoksi.
Äänestämällä osallistut tuotepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla.

Nähdään Unikeonpäivillä 21.7.2012!
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Maalusta maailmalle
Karunan Keisari jatkaa viisusarjaansa karunalaisista kuuluisuuksista. Tämänkertainen ralli kertoo Leevistä.
MAALUSTA MAAILMALLE
säv. Katjusha
Pikku-Leevi, Maalunmäen kloppi
maailmalle lähti torpastaan.
:,:Metsäntutkimuslaitoksessa oppi
siemennyksestä aivan mitä vaan.:,:
Savonlinnan puhelimen sointi
Ukko kertoo tosi tarinaa:
:,:Onkos tullut virhearviointi
tyttäremme vatsa poksahtaa.:,:
Uljaasti kuin nuori krenatööri
Leena-kullan vihille siis vei.
:,:Vaikka vastusti koko suvun kööri
lempeä se haitannutkaan ei.:,:

Hirvi usein jättää jäähyväiset
metsämies kun passiin kiiruhtaa.
:,: Maanomistajat olkaa tyytyväiset
Leevin kuularuisku pamahtaa.:,:
Talveks muuttaa lämpöisempään säähän
rautaseiska mielen rauhoittaa.
:,: Kateellista se taitaa ottaa päähän
Espanjassa Leevi porskuttaa.:,:
Leenan kanssa puoli vuosisataa
mennyt jälkeen papin aamenen.
:,: Jatkakaa siis samaa onnenrataa
rakkaudella toista tukien. :,:
Karunan Keisari 3.11.11

Rakenteluun tarvikkeita kauppas
Apilakadun varmaan muistatkin.
:,:Joskus mennään rahavirta laukkas
Leevin taskuun pakasteinakin.:,:
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Pankin supervuosi
Pankin nimet vaihtuvat, mutta Eija pysyy. Karunalaiset
tuntevat Eija Itälän, ja Eija tuntee jokseenkin kaikki pankin
ovesta sisään astuvat. Kesällä joskus tulee vieraampia asiakkaita.
- Olin kotona ja vapaana, kun pankinjohtaja soitti ja pyysi
töihin, en ole tänne koskaan hakenut. Mietin pari päivää.
Päätin tulla, enkä ole sen jälkeen poistunut. Siitä on nyt 33
vuotta, kertoo karunalaisia hymyillen palveleva Eija.
- Ero isoon konttoriin on varmaan siinä, että tässä jutellaan
asiakkaan kanssa vähän muustakin kuin pankkiasioista.
Hoidan myös asiamiespostia ja myyn Karuna-tuotteita
kynttilöistä isännänviireihin.
Eijan pomokin on Itälä, Sauvon Osuuspankin toimitusjohtaja Tiina Itälä. Naiset ovat serkuksia, molemmat ovat
Karunassa syntyneet ja asuvat täällä. Tiina kävi välillä muilla paikkakunnilla töissä mutta palasi takaisin.
Karunan Osuuskassa perustettiin 1922, joten tämä vuosi
on juhlavuosi. Suuret 90-vuotisjuhlat vietetään Kalliorannassa 8. syyskuuta. Silloin on koko päivä tapahtumia
temppuradasta lasten diskoon ja lavatansseihin, soppatarjoilun kera, ja lapset pääsevät myös testaamaan Kalliorannan uutta leikkipaikkaa. Pankin merkkipäivä päättyy
iltajuhlaan jäsenistölle.
Karunan pankki fuusioitui 2008 Sauvon kanssa, ja nyt on
edessä uusi fuusio: lokakuusta lähtien Rantolassa palvelee

Lounais-Suomen Osuuspankin Karunan konttori. Toinen
konttori säilyy Sauvossa, pääkonttori on Paimiossa.
- Fuusiosta on puhuttu jo pitkään. Pienen pankin on raskasta pystyä vastaamaan Rahoitustarkastuksen ja Finanssivalvonnan valtavasti kasvaneeseen säännöstömäärään,
Tiina Itälä sanoo.
- Olemme kuitenkin niin vahvakuntoinen pankki – vakavaraisuusasteemme on 40 %, kun vähimmäisvaatimus
on 8 % - että olemme haluttava kumppani. Niinpä meitä
ovat aiemmin kyselleet Turun ja Salon pankit, mutta niihin emme lähteneet. Nyt saimme itse valita kumppanin
mieluisilla säännöillä. Tässä kaupassa voimme paremmin
ottaa huomioon alueellisuuden. Voimme myös kehittää
asiakaspalvelua ja kouluttaa henkilökuntaa, kun saamme
taustalle lisävoimia.
- Minulla on äärimmäinen usko, että pysymme täällä ja kehitämme toimintaamme, Itälä sanoo.
Karunassa on peruspalveluiden konttori, Sauvossa täyden
palvelun konttori, ja ajanvarauksella erikoisosaajat tulevat
Karunan konttoriin neuvottelemaan asiakkaan kanssa.
Fuusio ei näy asiakkaalle mitenkään, tilinumerot pysyvät
ennallaan, mutta Tiina Itälä toivoo finanssitalon voivan
lisätä Pohjola-vakuutusyhteistyötä myös Karunassa.
Teksti ja kuva: Arja Talonen

Eija Itälä (oik.) ja toimitusjohtaja Tiina Itälä.
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KESÄTANSSIT 11.7.2012
KARUNAN KALLIORANNASSA KLO 19-24

TANSSIT TAHDITTAA NELJÄNSUORA

LIPUT ENNAKKOON 13€ OVELTA 15€
ENNAKKOMYYNTI: HAKKIS-HERKKU, K-EXTRA MANSIKKA, SAUVON OP KONTTORIT KARUNASSA JA SAUVOSSA.

Unelmiesi mökki,
sellaisena kuin
haluat!
Vehasen Talot
valmistaa yksilölliset
hirsitalot ja -mökit
– silloin kun haluat,
sellaisena kuin
haluat.
Yli 60 vuoden
kokemuksella.
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Rinneautoilu
Paintball
Laser Trap
Pyöräily
Laskettelukeskus

Ruokailu ja tapahtumat ryhmille
Catering
Tilaussauna
Ravintolat

Kesän herkkuja moneen makuun

SALMENSUUN HEREFORD LIHAPUOTI
palvelee hyvän lihan ystäviä aina
perjantai-iltapäivisin klo 16-18
(kesällä 13-18) ja sopimuksen mukaan.
Meiltä saat mureat luulliset ja luuttomat
kokolihat, jauhelihat ja maukkaan lihaisat makkarat.
Tervetuloa lihaostoksille!
Juhannuksena palvelemme 20.6. ja 21.6.
klo 13-18, juhannusaattona 10-12.
Mylvivän Sonnin kesäavajaiset la 9.6. klo 12-15.
Laitumelle lasku klo 13.30, kärrykyydit laitumelle,
Puoti avoinna ja grilli kuumana. Alituvan vintillä
Piven kesänäyttelyn avajaiset. Tervetuloa!

Salmensuu
Laanilantie 70, Sauvo
Puh. 050 595 6252

www.salmensuu.com
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Sauvon Konekaivuu Oy
Maanrakennustyöt

– perustus-, kuivatus ja eristystyöt
– pihat ja niiden kunnostukset
– kunnallistekniikka, pienpuhdistamot ja kentät
– purkutyöt, tiet, lammikot yms.
• Kaikki maa-ainekset
• Kauttamme louhinnat, KVV ja rak. vastaavuudet
• Rantojen kunnostukset
• Huoltokorjaamo
				Lauri Nikander
			

			
			

Korpelantie 106, 21570 Sauvo
Puh. 0500 539 500, Tuomo 0400 539 500
sauvonkonekaivuu@kolumbus.fi

Tuoreita tapahtumia osoitteessa www.karuna.fi

Polttopuuta,
kuoriketta

KONEURAKOINTIA

Johan Söderberg

0500 778 313

(puille ja pensaille)

0500 952 050
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EERO LIIKKANEN

Naisenergiaa
Vajaa parikymppinen nuori tekee pellistä puolen metrin
mittaista kuorma-autoa. Hän leikkaa, lovistaa, kanttaa,
pyöristää, hitsaa ja sorvaa, kuorma-auto valmistuu hitaasti
mutta varmasti ja jälki on yllättävän hyvää. Viereisellä
osastolla ikätoveri tekee koristemaalausta seinään, joka
on verhoiltu erilaisilla sapluunoilla. Vastakkainen seinä on
valmis, monivärinen ja -kuvioinen taideteos. Kuin sokerina
pohjalla paras kaikista on tehty sokerista. Hallin nurkassa
ahkeroiva kondiittori valmistaa vajaan metrin korkuista
patsasta sokeriliemestä. Monivärinen teos kuvaa auki olevaa simpukkaa, lonkeroita ja muita esineitä päättyen autoon - selvästi kieroa sa(u)volaisuutta?
Ollaan Jyväskylässä Taitaja2012 -kisoissa, missä osaa
mistaan mittailevat taitavimmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Valmiita teoksia katsellessa
tulee väkisinkin mieleen, mitä näiden saavuttamiseen tarvitaan. Uskoa, luovuutta, ennakkoluulottomuutta, pitkää
pinnaa ja vähän positiivista hulluutta. Löytyykö näistä
yhtäläisyyksiä Karunaan, menneisyyteen tai jopa nykypäivään?
Menneisyydessä naiset pitivät kodin pystyssä. Päivät olivat pitkiä, hoidettiin omat kullannuput ja naapurin kakarat ja koti siinä sivussa maahommien lomassa. Usko oli
koetuksella, mutta kunnialla pääosin selvittiin. Luovuutta
taas tarvittiin aikatauluttamiseen. Uusiin hommiin tartuttiin ennakkoluulottomasti. Kaikki eivät välttämättä olleet
naisille soveliaita, mutta ne tehtiin pyyteettömästi. Arjen
toiminta vaati pitkää pinnaa, nykyaikana kaikesta tästä
voidaan vaan unelmoida. Harva nykynainen luultavasti
pystyisi täyspäiväiseen pakkotyöhön, vai olisitko juuri sinä
valmis vaihtamaan roolisi tähän?
Positiivista hulluutta 2000-luvulla Karunassa. Pitäisikö
Karunassa valita unikeon lisäksi määräaikainen positiivi
nen kylähullu? Peruste sama kuin unikeollakin, yhteisen
hyvän tuottaminen ja kylän elävöittäminen. Valinta olisi
unikeosta askel ylöspäin, miehistömessistä upseeriker-

hoon. Sen sijaan että unikeko heitetään vain kerran vuodessa mereen, kylähullu kulkisi kaiken kansan keskellä
päivittäin vieteri selässä, johon jokainen ohikulkija voisi
ruuvista kääntää lisää virtaa sen riittämiseen syksyyn asti.
Kylähullun sijoituspaikka voisi olla kaupan ympäristö,
sieltä hänet voisi päivittäin pongata.
Käyttäkäämme Rantolan luovan, ennakkoluulottoman,
positiivisen kylähullun tarjoamia palveluita. Tällä tavalla
luomme perustan sille, että saamme nauttia palveluista
myös tulevaisuudessa. Ja kun kysymyksessä on tällainen
vieteri selässä kulkeva energinen henkilö, voimme rauhassa jäädä odottelemaan tulevia innovaatioita. Kenties
yhteistyökumppanien avustuksella saamme nähdä Kalliorannan jo ensi vuonna palautuvan 70-80 –lukujen kukoistukseen, jolloin jalalla pistettiin koreasti useammin
kuin kerran pari kesässä. Odotamme malttamattomana,
että näemme uusien nousevien kykyjen - Kuusi kylähullua
sisarusta, Viiden käyrä, Aamulepakko - tanssittavan arkiiltana kesästä nauttivia paikallisia ja mökkiläisiä.
Millä tavalla Taitaja2012 -kisailijat liittyvät tähän juttuun?
Ei välttämättä muuten kuin että kondiittori oli Savosta pie
nehkön kylän kauppiaan tytär. Mahdollisesti paikallinen
tuleva kylähullu, onneksi niitä löytyy eri puolilta Suomea.
Hyvää kesää kaikille naisille! Koska heidän ympärillään
pyörii jostain ihmeen syystä aina miehiä, sama toivotus
myös heille!
PAlho
osa-aika-alkuasukas

Karunan Kallioranta

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

Soita ja varaa. Puh. 02 475 7521

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3
21570 Sauvo
4730 266, 0400 222 255

Neitsaarentie 113 | 21590 KARUNA
Puh. 02 470 1346 tai 050 501 2174
www.neitsaari.com
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Kunnallislehden

T. RUSI OY

kesätarjous
uusille
tilaajille!

KESÄ- & HEINÄKUUN LEHDET
+ elokuun lehdet kaupan päälle!
Lähetä nroon 050 594 8982
tekstiviesti: “KL KESÄ tilaajan nimi ja
osoite (+ lisäviikkojen määrä)”

1900

+ TILAA LISÄVIIKKOJA!
Aloita jo toukokuussa tai
jatka tilausta pidemmälle
syksyyn!

2e
/ vko

Tarjous voimassa 31.7. 2012 asti. Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 9%.

Rakennus/korjauspalvelut
ja
metallityöt/asennukset

Aaltonen 044 573 5793

www.mokkikeskus.fi
Remontit - Maalaus - Asennuspalvelut
Terassit - Piharakennukset - Laiturit

Soita 040 700 3027
Mökkikeskus Sauvo | Juha Rokka

Paikallinen ammattilainen puhelun päässä mökiltänne.

KA NKAAN R ANNAN PUUTARH A

Tarjan ATK-palvelu

Laaja kesäkukkavalikoima
Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut

Neuvonta hankinnoissa ja käytössä. Korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu. Nettiyhteyslaitteet ja -asennus.
Tietoturvaohjelmat ja -asennus.

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101

Kotikäynnit tarvittaessa.

Tietokone- ja laitemyynti

www.tarjanatk-palvelu.fi | Puh. 0500 691 473

Veikka Jätinvuori

Törne Risto

POLTTOPUUTA

Leppäniementie 23 A, 21590 KARUNA
Puh. 02 470 1742, 040 540 0519

Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

SAUVON TILIKESKUS OY
Viljontie 1
21570 Sauvo
02 473 0870

Vahtistentie 4
21570 Sauvo
Puh. 0400 823 690
Fax. 02 473 0775

Hirsi- ja rakennustöitä

SAUVON TAKSIASEMA
02 4730 190
Parturi-kampaamo

PELTISEPÄNLIIKE
J.POHJALUOTO OY
Kaikenlaiset
rakennuspeltityöt ja niihin
liittyvät pohjustustyöt

Rakennuspalvelu Marko Perkkiö
Silkkiläntie 128, 21570 Sauvo
P. 0400 473 403
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MÖKKIREMONTIT ja ASENNUSPALVELUT

Ála Pia

Viljontie 5, puh. 02 4730 620

KAIVURITYÖTÄ

Viidentonnin kumitelakoneella.
Toimitetaan myös eri maa-aineksia, sepeliä,
soraa, multaa ja täytemaata.

Bo Sevelius | Puh. 050 522 6441
bo.sevelius@pp.inet.fi

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo
puh. 02 473 0233 ja

050 569 6145

-

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

Kaivinkonetöitä
Myytävänä
kalliomursketta

Max Söderberg
0500 338 640

Hyvin palveleva. Sinua varten.

Yrittäjäposti 21570 Sauvo

Kun tarvitset apua, soita
•
•
•

050 522 4455
tai 02 473 0340

puunkaadot
pienet korjaukset
maalaukset
Tmi Kiinteistötyömies

RAIMO RANTALA

www.merirantala.fi
040 545 8845
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PAIMION HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU
toivottaa hyvää kesää!
Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio
Aikavaraukset 4732 300

KAIVUULIIKE J.METSOLA
Maarakennus- ja kaivuutyöt
Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset
•
•

•
•

VAKITUISEEN ASUNTOON
TAI KESÄMÖKILLE
KAIKKI LVI-TEKNIIKKKA
SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN
KVV-VASTAAVAN TYÖT
IV-VASTAAVAN TYÖT
ILMASTOINNIN MITTAUS- JA
SÄÄTÖTYÖT
Myös haja-asutusalueiden jäteveden puhdistussuunnitelmat, laitteiden toimitus ja asennus

www.lvikuustonen.fi

VAHTISTENTIE 2, 21570 SAUVO
PUH. 02-4730 656, 0500-322 293,
KARRI 050-5282 603, fax 4730 877
lvi.kuustonen@kolumbus.fi
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Hinaukset

Paalutukset

Lumen
auraus, hiekoitus ja harjaus
• Maa-ainesten
murskaus ja seulonta
• Kaapeliauraukset
• Sukellustyöt
•

SUUNNITTELU ● ASENNUS ● HUOLTO

SINUN LÄHIRAUTAKAUPPASI
Kaikki rakentamiseen,
sisustamiseen ja
puutarhaan!
Suuri valikoima hevos- ja
pieneläintarvikkeita!
Multasormesta taimet,
kaasugrillit, kesäkalusteet
ja paljon muuta!

TERVETULOA!

o-rmp.fi
www.ss

KEMIÖ, Engelsbyntie, puh 075 3030 3200 ma-pe 8-18, la 9-14
(0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min)
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Sauvon
Elopäivät
4.8.2012

Unikeonmarkkinat
21.7.2012
klo
11-15
Karunan Rantolassa
Markkinat tahdittaa Rami Tapper
Toritapahtumaa, lasten festarit (yhteistyössä Karuna Unplugged festarien kanssa) ongintaa,
kasvomaalausta, talutusratsastusta, soutukilpailu, tikkakisa, lohikeittoa
ja buffet. Markkinaväeltä toivotaan merimiestyylistä pukeutumista.
Klo 12 Vuoden Unikeon paljastus maitolaiturilla
,

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

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

