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Kirje kyläpäälliköltä
Olen ollut nyt yhden vuoden Karunan kyläyhdistyksen
puheenjohtajana. Ensimmäinen vuosi on ollut hyvin opettavainen. Silmäni ovat auenneet näkemään, mitä kaikkea
kylässä on yhdessä tehty, miten aikaansaapaa väki on.
Juuri tällaista toimintaa, johon mahtuvat sekä vakiasukkaat että kesäasukkaat, kyläyhdistys on aktivoinut ja haluaa aktivoida edelleen. Voimme olla ylpeitä uudesta lasten
leikkipaikasta ja ruokokattoisesta laavusta Kalliorannan
mäellä. Minulle on ollut yllätystä myös oman porukan eli
kyläyhdistyksen innostunut talkootyö. Joka hommaan on
aina pyytämättä ilmaantunut vapaaehtoisia tekijöitä.

Järjestöstrategia luo meille hyvän pohjan miettiä, mitä

vielä voisimme yhdessä keksiä. Vain mielikuvitus on rajana.

Ideoita ja aurinkoista kesää Karunaan!

Antti Rusi, kyläyhdistyksen puheenjohtaja
Kuva Arja Talonen

Viime kesän nostalgiselta laivaristeilyltä saimme paljon

palautetta ja todella hyviä aloitteita, joita hyödynnämme
tänä vuonna. Itse risteilykin toteutetaan tänä kesänä
uudella, kiintoisalla tavalla, ja Rantolan Unikeonkestit
sen kun monipuolistuvat. - Muista muuten sinäkin
ehdottaa, kenestä Karunan Unikeko – äänestä
Rantolan Puodissa tai netissä Karuna-sivuilla.

Kylän

yhteistyö kehittyy. Kyläyhdistys ja
Karunan Urheilijat järjestivät yhteisen joulujuhlan, jonne tuli 70 henkeä. Joulupukilta riit
ti kaikille pienet paketit. Yhdessä hankimme
myös jouluvalot kyläläisten iloksi, ja keväiset
tienvarsien ja Kalliorannan siivoustalkootkin
pidettiin yhdessä.

Sauvon kunta on toisena kuntana Varsinais-

Suomessa saanut valmiiksi järjestöstrategian.
Siitä selviää yhdistysten ja järjestöjen nykytilanne
kunnassa. Kunta tukee yhdistystoimintaa ja haluaa
lisätä yhteistyötä niiden kanssa ja niiden välillä. Kunta kannustaa yhdistyksiä hakemaan hankerahoitusta
tekemisiinsä. Kunta on myös valmis solmimaan uusia
palvelusopimuksia yhdistysten kanssa, entisten, jo toi
mivien lisäksi.
Karunan kyläyhdistyksen hallitus vuonna 2013
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, Asmo Jaakkola, Riikka Tammisto, Pertti Laurila, Petri Nurminen ja Annukka Söderberg.
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 Lounais-Suomen Osuuuspankin Karunan kontto
rissa 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, Osuuspankin Karunan
konttorista ja Karunan Meijeristä.
Karunan Kynttilän julkaisija on Karunan kyläyhdistys ry.
Taitto: www.hiiop.com
Painosmäärä: 1 000 kpl | Painopaikka: Eura Print Oy
ISSN-L 2323-2382, ISSN 2323-2382

Karuna-tuotteiden hinnasto:
Tarra............................................................................................................................... 1 e
Autotarra 6 cm........................................................................................................... 2 e
Tarra A3......................................................................................................................29 e
Kirjepaperi 25 kpl............................................................................................... 2.60 e
Kirjepaperi 50 kpl............................................................................................... 3.40 e
Kirjekuoret C6 20 kpl......................................................................................... 2.20 e
Kirjekuoret C5 20 kpl......................................................................................... 3.80 e
Kirjekuoret C4 20 kpl............................................................................................... 5 e
Karuna-kynttilä.......................................................................................................... 4 e
Karuna-tulitikkupuntti............................................................................................ 3 e
I Love Karuna -paidat............................................................................................19 e
Karuna-pefletti, pellavasekoite..........................................................................18 e
Karuna-käsipyyhe 50x70 cm, frotee................................................................18 e
Karuna-kylpypyyhe 70x140 cm, frotee...........................................................26 e
Isännänviiri...............................................................................................................48 e
Karuna pöytästandaari.........................................................................................35 e
Lotta-kirja.................................................................................................................... 5 e
Taisto Taurenin kirja “Rantola sunti molemmin puoli”................................ 5 e
Leena Sarparannan Karuna-grafiikantyö.................................................... 200 e
Karunalainen puunkantoteline, sisältää puut..............................................10 e
Karuna -tieopasteita lainataan panttia vastaan Osuuspankista............17 e
Tuotteita voit ostaa Osuuspankin Karunan konttorista ja kesäaikaan Rantolan
Puodista .
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Kylänraitilla tapahtuu
Kesäkuu 2013
2.6.
Messu klo 10 Karunan kirkossa
6.6.
Onkikisa Rantolassa klo 18.
Ilmoittautumiset klo 17.30
alkaen. Paimion-Sauvon
4H-yhdistys.
10.6.-20.8.
Karunan kirkko avoinna
tiekirkkona ma-pe klo 10-15
15.6.
Kirpputori Rantolan Puodin
alapihalla klo 10-14.
16.6.
Museaaliset, opastetut laivaretket Rantolan Kalliorannasta
Turkuun klo 10 ja klo 13.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Anne Rostén
info@rantolanpuoti.fi
16.6.-11.8.
Sauvon Kädet –myyntinäyttely
Rantolan Meijerissä, Karunantie 1214. Ti-pe klo 12-18,
la-su 11-15, muulloin
sopimuksesta 0500 476 649/
Sarparanta). Taitelijoita ja
kädentaitajia. Vierailijana
kuvataiteilija Hannu Nikander.
21.6.
Karunan kirkossa klo 19 Juhannuksen sanajumalanpalvelus,
sen jälkeen kokkojuhla.
21.6.
Juhannustanssit Kalliorannassa
klo 20 alkaen. Kimmo Lindegren &
Mika Raittila yhtyeineen. 		
Karunan Urheilijat.
22.6.
Juhannuspäivän messu
Karunan kirkossa klo 10.
24.6.-29.7.
Kesäjumppa maanantaisin
klo 18.30 Kalliorannan tanssilavalla (6 kertaa). Ohjaajina
		Jenni Rönnberg ja Marianne
Himberg. Karunan Urheilijat.
27.6.
Karunan kirkossa kesäillan
kirkko klo 19
29.6.
Kirpputori Rantolan Puodin
alapihalla klo 10-14.

Heinäkuu 2013
4.7.
Karunan kirkossa kesäillan
kirkko klo 19.
6.7.
Kirpputori Rantolan Puodin
alapihalla klo 10-14.
7.7.
Karunan kirkossa messu klo 10.
10.7.
Kesätanssit Kalliorannan lavalla
klo 19, tahdittajina Matti ja
Teppo. Sauvon Yrittäjät ry.
11.7.
Karunan kirkossa kesäillan

kirkko klo 19.
13.7.
Kirpputori Rantolan Puodin
alapihalla klo 10-14.
18.7.
Karunan kirkossa kesäillan
kirkko klo 19.
19.7. -20-7.
Karuna Unplugged musiikkifestarit Rantolassa, Karunantie
1205. Superlauantaina huippuesiintyjät!
www.karunaunplugged.fi
20.7.
Lasten festarit Rantolassa
klo 10 alkaen.
www.karunaunplugged.fi
20.7.
Unikeonmarkkinat klo 10-14
Rantolassa, Unikeko klo 12.
Juhlaa ja myyntiä. Vuokraa
toripaikka! Pirjo Tuomi 050 565
8013. Paikalla myös huussineuvoja Sanna Söderlund ja Biolanin
Olli Nieminen esittelemässä.
25.7.
Karunan kirkossa veteraanien
kirkkoilta

27.7.
Kirpputori Rantolan Puodin
alapihalla klo 10-14

Elokuu 2013
1.8.
Karunan kirkossa Pienen
pyhiinvaelluksen messu klo 19
4.8.
Karunan kirkossa klo 10 messu
8.8.
Karunan kirkossa klo 19 Eläkeliiton kirkkoilta
17.-18.8.
Sauvon Kädet –kesänäyttely
Rantolan Meijerissä viimeisen
kerran, klo 11-15.
Syksyllä
1.9. Karunan kirkossa klo 10 kesän
viimeinen messu. Messut jatkuvat
talvella aina kuukauden ensimmäisenä
sunnuntaina.
Kuntojumppa jatkuu lokakuussa sunnuntaisin klo 18.30 Nuorisotalolla
Poikien sähly jatkuu lokakuussa tiis
taisin Nuorisotalolla
Pingis- ja biljardi-illat jatkuvat keskiviikkoisin klo 18-20 Nuorisotalolla
Avantouinti lokakuusta alkaen perjantaisin klo 17-19 Karunan Urheilijoiden saunalla
Karunan joulumyyjäiset joulukuussa
Kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden yhteinen puurojuhla joulukuussa
Kalliorannassa matonpesupaikka ja
mattomankeli. Käytä vettä säästäen!
Katso www.karuna.fi –sivuilta Karunan
lähiruoan tuottajat!

Huussineuvontaa
Unikeonmarkkinoilla

Tule kyselemään kuivakäymälöistä ja
hyvistä huusseista Unikeonmarkki
noille! Huussineuvoja Sanna Söderlund
tietää myös maatilojen lannoitusasi
oista. Olli Nieminen Biolanilta valaisee
huussiasiaa rekvisiitan kera.
Unikeonmarkkinat Karunan Ranto
lassa lauantaina 20.7. klo 10-14.
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· Uunituoreet leivonnaiset ja maistuvat lounaat
kahviossa
· Ruuat myös tilauksesta mukaan
· Lähituotteita paikallisilta tiloilta
· Lahja- ja päivittäistavaroita ym.
· Polkupyörien vuokraus

SAUVON KÄDET
KESÄNÄYTTELY KARUNAN MEIJERISSÄ
16.6.-11.8.2013 ja 17.-18.8.2013
Vierailijana kuvataiteilija

Hannu Nikander

·
·
·
·

A-oikeudet
Pizzaa, paninia ja muuta suolaista syötävää
Biljardipöytä, musiikkia
Rantolan Kievarin voi varata myös juhliin

ti−pe 12−18 la−su 11−15
muulloin sopimuksen mukaan
tied. 0500 47 66 49 / Sarparanta
Karunantie 1214, Karuna
www.sauvo.fi/sauvonkadet
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Jos sairastut
Sairaanhoitopalvelut Sauvossa
SAUVON TERVEYSASEMA
Hakkistie 4, Sauvo. 02 474 6400 klo 8-13.
Käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Vastaajaan jätetään
viesti ja terveysasemalta soitetaan asiakkaalle.
Kesällä suljettu 1.7.-28.7. jolloin
PAIMION PÄÄTERVEYSASEMA
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. Päivystyspuhelin
02 474 6200 (takaisinsoittojärjestelmä).

Kiireettömät soitot (lab.vastaukset, ajanvaraukset)
02 4746383 (takaisinsoitto saman päivän aikana)
PÄIVYSTYKSET
Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin Turun seudun
yhteispäivystys: T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku (raken
nus 18), puh 02 3138800.
SAIRAANKULJETUKSET HÄTÄNUMEROSTA 112.
Päivystävä hammaslääkäri Pulssissa 02 2777000
Päivystävä eläinlääkäri 0600 12444, 0600 041 451

Hyvin palveleva. Sinua varten.

Yrittäjäposti 21570 Sauvo

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
Karunan kirkossa

messu kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina klo 10

samoin juhannuksena ja pääsiäisenä, jouluaamuna klo 9
pitkänäperjantaina sanajumalanpalvelus klo 10
juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa

juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus,
kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

Kirkkoilta joka torstai klo 19
juhannuksesta koulun alkuun

— 25.7. veteraanien kirkkoilta —
— 8.8. eläkeliiton kirkkoilta —
— pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä messu —
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
8.7. Ma leiripäivä lapsille ja vanhemmille
Vikanokassa klo 11. -15.00 ilmoittautumiset Hannelelle 044 773 5885
23.7. Ti perheiden saunailta Marjaniemessä klo 17. -21.00
Heinäkuussa perjantaisin puistotreffit Karunan nuorisotalon leikkipuistossa klo 10.-12.00.
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Sauvon kunnan kuulumisia
Tämän vuoden alussa aloitti toimintansa lokakuun kunnallisvaaleissa 2012 valittu valtuusto. Uusina poliittisina
ryhminä sauvolaiseen päätöksentekoon tulivat mukaan
Perussuomalaiset ja Vihreä liitto. Valtuuston 2013–2016
paikkajako on seuraava: Suomen Keskusta 10, Kansallinen Kokoomus 4, SDP 3, Perussuomalaiset 2, Kristillisdemokraatit 1 ja Vihreä liitto 1 valtuutettua.

Tulevat vuodet ovat kunnallisessa päätöksenteossa

Suomessa varsin haasteelliset. Kuntarakenneuudistus ja
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen toteutuessaan tulevat muuttamaan palveluiden järjestämisvastuuta oleellisesti. Millaiseen yhteiskunnan muutokseen
valmisteilla olevat uudistukset johtavat, siitä ei vielä ole
tarkempaa tietoa. Toteutuvatko uudistukset, sen lähivuodet tulevat näyttämään.
Sauvo on hyvä paikka asua ja elää. Sijaintimme Turun seudulla antaa mukavasti mahdollisuuksia maltilliseen kasvuun ja paikkakunnan myönteiseen kehittymiseen.

Meri selkineen, rantoineen ja saarineen tarjoaa loistavat

puitteet vapaa-ajan viettoon ja lisää kunnan vetovoimaa.

Kalliorannan rantaan asemakaava-alueelle tänä vuonna
rakennettava kolmas venelaituri tuo lisää vapaa-ajan viet
täjiä alueelle. Kunnalla on uudessa laiturissa kaksi venepaikkaa, jotka tulevat vuokrakäyttöön.
Sauvolainen liikuntapaikkatarjonta monipuolistuu kuluvana vuonna merkittävästi. Peimari Areena Oy toteuttaa
Sauvon kirkonkylään Kirveskalliontien päähän monitoi
mihallin. Nimensä mukaisesti halli on monikäyttöinen
liikuntapaikka, mutta erityisen hyvin se soveltuu keino
nurmineen jalkapalloilijoiden käyttöön.

Kesään liittyy paljon mukavia odotuksia. Mietimme
mitä kaikkea lomalla teemme. Monelle meistä kesä tuo
mukanaan myös rakennusprojekteja, jotka pitää saada
valmiiksi ennen syksyn tuloa. Aikaisempien vuosien tavoin suljemme kunnanviraston heinäkuussa kolmen
viikon ajaksi. Virasto on suljettuna 8.–28. heinäkuuta, mutta olemme järjestäneet niin, että rakennusvalvontapalvelut ovat rakentajien käytössä myös tänä aikana.
Aurinkoista kesää toivottaen!
Seppo Allén
kunnanjohtaja

Sauvon Grilli
Puh. 02 4730 848
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Jenni & kunnan kukkaro
Viime kesänä Sauvon hallintojohtajaksi valittiin Jenni
Soini, 30. Hänen vastuullaan on hallinto ja talous. Merimaskussa syntynyt valtiotieteen maisteri siirtyi tänne
Liedon sivistyspalvelujen hallinto- ja taloussihteerin toi
mesta, ja sitä ennen hän ehti olla kunnansihteerin sijaisena Rymättylässä. Mikä veti Sauvoon?

- Halusin takaisin keskushallintoon ja halusin pieneen
kuntaan, missä työt ovat monipuolisia, Jenni sanoo.
- Sauvossa on hyvä henki. Pienessä kunnassa ei politikoida niin paljoa, vaan tehdään yhteistyötä maalaisjärjellä, mutta tehtävää on paljon.

Kuntalaiset saattavat tavata Jenni Soinin esimerkiksi silloin, kun valitaan asukkaita kunnan vuokra-asuntoihin.
Pääosin Jenni vartioi kunnan kukkaroa. Se ei ole nyt helppoa; viime vuonna kunnan talous oli reilusti miinuksella,
runsaat miljoona euroa.

- Eikä tämä vuosi tule olemaan yhtään helpompi. Suurin
syy alijäämään ovat rajusti kasvaneet sosiaali- ja terveys
menot. Erikoissairaanhoidon tai lasten huostaanoton
kustannuksia on vaikea ennakoida. Valtio panee pienet
kunnat tiukille. Useimmat naapurikunnatkin tekivät miinusta. Ei se ole missään sen helpompaa, samassa liemessä
ollaan, Jenni pohtii.

Sote- eli sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntakentän
uudistamista tehdään Jennin mielestä vaikeimman jälkeen:

- Ensin pitäisi puhua valmiiksi sote, joka on keskeinen
tulevaisuuden ongelma. Kun se olisi mietitty, voitaisiin
katsoa, syntyykö siitä luonnollisella tavalla kuntia. Tois
taiseksi itsenäinen Sauvo ”tarkkailee tilannetta”.
Sauvon asukasluku on 3034, ja se on lievästi noussut

vuosittain. Asukkaita on houkuteltu tonttitarjonnalla. Nyt
tarjolla on noin 40 tonttia, keskustassa, Osmalahdessa ja
Rantolassa, jopa merenrantatontteja. Kunta suhtautuu
suopeasti kesämökkien muuttamiseen vakiasunnoiksi.

Veroäyriä ei haluta 20:stä nostaa, mutta voisiko kunnan
taloutta paikata esimerkiksi kiinteistöveron nostolla, jos
hallituksen kaavailema kuntien itsenäisempi päätösvalta
sen suhteen toteutuu?

“Pienessä kunnassa ei
politikoida niin paljoa,
vaan tehdään yhteistyötä
maalaisjärjellä”

- Olemme kunnassa keskustelleet, että sitä ei haluttaisi kauheasti nostaa, kun haluamme asukkaita kuntaan.
Rakentamattomien tonttien verotusta ehkä voisi nostaa,
jotta niille rakennettaisiin. Olemme ostaneet kunnan
tontteja takaisinkin, jotta voimme myydä ne eteenpäin.
Jenni Soini kuvaa itseään määrätietoiseksi ja aktiiviseksi,
”aina teen jotakin”, ”aina menossa”. Näin tuntuu olevan.
Työn tuomien iltatilaisuuksien lisäksi hän ehtii neljänä, vii
tenä iltana viikossa hevostensa Felician ja Quidon luokse
maskulaiselle tallille. Hän on ratsastanut lapsesta saakka.
Aikuisena hän hurahti alppihiihtoon, kilpaileekin Turun
slalom-seuran edustajana, ja voittopystejä on tullut.

Jenni asuu Rymättylässä, minne rakensi miehensä kanssa talon pari vuotta sitten, mutta kesällä saatatte nähdä
heidät veneilemässä Sauvon ja Karunan rannoilla. Jos vastaanne tulee moottorivene nimeltä ”Sokka irti”, niin siinä
menee hallintojohtajamme!
Teksti Arja Talonen

Kuva Erkki Paaskunta
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Sauvon kieli, Karunan kieli
Katri Hellaakoski, 88, on muuttunut helsinkiläisestä täyssauvolaiseksi 65 vuodessa.

Stadin slangia puhunut tyttö matkusti linja-autolla Sauvoon tammikuussa 1947. Maa- ja metsätieteiden opiskelija tuli harjoittelijaksi Martbölen tilalle - eikä ymmärtänyt
alkuun isännän vanhaa sauvolaista murretta. Isäntä pani
harjurin ensi töiksi pyykinpesuun, ja tämän kysyessä mihin pyykit pannaan kuivumaan, isäntä tokaisi : Ton mekke
hailas! Se on: Hajalleen tuonne mäkeen, aidoille, puiden
oksille, mitä paikkoja löydät.
Tästä muistosta tulee myös Katri Hellaakosken julkai-

seman kirjan nimi, Hailas mekke, Sauvos kerätyi vanhoi
sanoi. Katri on aina ollut kiinnostunut kielestä, kotiseututyöstä ja historiasta. Niinpä hän alkoi laittaa ylös kuulemiaan vanhoja sauvolaissanoja. Hän huomasi esimerkiksi,
että ä muutetaan puheessa e:ksi, että sanoja lyhennetään
lopusta, että keskeltäkin voi puuttua kirjaimia tai tavuja, ja
että käytetään paljon ruotsista tulleita sanoja.

kun vedet kannettiin suuntaan ja toiseen ja kaksi kertaa
päivässä lämmitettiin 7-8 huoneen muurit. Keittiötyttö oli
apuna. Karjakko hoiti lehmät, mutta tarvittiin ”lisä-käsiä”
ennen lypsykoneen saantia. Nythän Ampolassa on yli sata
lehmää ja robottinavetta.

- Minä tein ruoan, ja pöydässä oli kymmenkunta ihmistä. Omien lisäksi anoppi, karjakko apulaisineen, tallimies ja keittiötyttö, ja aina meillä oli myös harjureita.
Toivoin silloin, että saisimme joskus syödä vain oman perheen kesken!

Työntäyteinen elämä jatkui tasaisesti, kunnes vuonna

1974 poika, jonka piti jatkaa talonpitoa, kuoli tapaturmai
sesti, ja seuraavana vuonna kuoli isäntä, Katrin puoliso.

Tututkin alkoivat kartuttaa Katrin sana-aarteistoa.
Lopulta syntyi kirja, jossa sanat on jaoteltu aihepiireittäin, ja kukin kappale alkaa hauskalla tarinalla. Lopussa
on aakkosellinen sanaluettelo. Kirjaa elävöittävät vanhat
valokuvat perhearkistosta.

Katrin kiinnostuksen kieleen herätti isä, runoilija Aaro Hellaakoski. Äiti Lempi oli opettaja ja kuvanveistäjä Wäinö
Aaltosen sisar. Kuvanveistäjä ja runoilija tutustuivat,
kun Hellaakoski kirjoitti kritiikin Aaltosen ensimmäi
sestä Helsingin-näyttelystä 1913, ja miehistä tuli parhaat
ystävät. Runoilija ja kriitikko Hellaakoski oli myös maantieteen dosentti ja tutkija Helsingin yliopistossa, ja lisäksi
hän toimi maantiedon opettajana. Oppilaat sanoivat
häntä Koukuksi, ja niinpä Katri sai koulussa lempinimen
Pikku-Koukku!

Katri Hellaakoski: Hailas mekke,
Sauvos kerätyi vanhoi sanoi, 2012.

Kirjaa voi ostaa kesällä Karunan Meijeristä ja Sauvon
museosta. Kysele myös näitä kirjastosta, kunnanvi
rastosta, museosta tai kirppareilta: Pauli Itälä: Sauvo
hakkise – Karuna kynttilä, ja Hakkistaivaan alla. Pentti
Mickelsson: Nuoruusmuistoja Karunassa 1930-luvulla.
Taisto Taurén: Rantola sunti molemmin puali.

- Olin vähän suunnitellut taidehistorian opintoja, mutta
siihen isä sanoi, että suvussa on jo tarpeeksi taiteilijan tapaisia, että hanki itsellesi jokin kunnon ammatti, Katri Hellaakoski muistelee.
Niin hän aloitti Helsingin yliopiston maa- ja metsätie
teellisessä, ja se polku johti yllättäen emännäksi Sauvoon,
kun Ampolan kartanon isäntä Tapani Kiviranta valloitti
hänen sydämensä. Perheeseen syntyi tytär ja poika.
- Ei se Sauvossa mitään vaikuttanut, että olin runoilijan

tytär, ei täällä hänestä mitään tiedetty. Mutta siitä oli kyllä
epäilyjä, miten hesalaistyttö pärjää emäntänä. Kun piti
leipoa paljon ruisleipiä kerrallaan, orteen kuivattavaksi,
anoppi sanoi: No näytäs ny, mitä siäl koulus on opetettu!
Kesti aikansa, ennen kuin sauvolaiset hyväksyivät. Mutta
muihinkin taloihin tuli nuoria emäntiä muualta, vaihdoim
me ajatuksia, ja se helpotti, Katri kertoilee.

- Ampolan talo oli tullessani vanhanaikaisessa kunnossa, ei ollut vesijohtoa ja muuta. Se oli ollut tavallaan ulkotilana, appi piti varsinaisesti Mariken kartanoa. Työtä riitti,
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Pieni gallup Karunassa
- Se oli elämäni kovinta aikaa. Jatkoin talonpitoa yksin,

opettelin loput työt joita en sitä ennen ollut tehnyt. Osaan
minä puimuriakin ajaa. Talon töitten lisäksi touhusin kaikkea muutakin, olin muun muassa perustamassa Sauvoon
kotiseutumuseota. Oli parempi olla paljon tekemistä, ettei
ehtinyt surra.

Viiden vuoden kuluttua tyttären perhe muutti Karkkilasta taloa pitämään, ja nykyään sitä isännöi tyttären
poika. Katri Kiviranta otti miehensä kuoltua takaisin tyttönimensä, ja nyt Katri Hellaakoski asuu Sauvon kirkolla.
Hän on edelleen monessa mukana, vain näön heikkene
minen harmittaa käsitöitten tekijää ja himolukijaa. Hän
kuuluu edelleen lukupiiriin, ja onneksi on äänikirjoja.

Mutta mistä sauvonmurteen sanoista sanojen kerääjä
itse eniten pitää?
- Esimerkiksi tänttäröittä (liikkua paikallaan) ja trameloitta (kävellä, käveskellä, saapastella) ovat hauskoja. Mitäs
siin tänttäröittet, an men jo! Vanha merimies Eero Ekman
saattoi kertoa, miten joku trameloitti uusis jalkkaluisas.
Lukija, tiesitkö, että kusini on serkku, fleetta palmikko,
lavermanki peräruiske ja ankarstokka pullapitko? Persveivarin arvaat perämoottoriksi, mutta mitä on huftine ilm?

Arja Talonen

Ei voi väittää, että Sauvossa ja Karunassa puhuttaisiin eri
murretta, mutta pienen pieniä eroja voi löytää; joitakin
omaperäisiä sanoja, ja Karunassa ruotsinvoittoisuutta
ehkä vielä enemmän. ”Karunan kieltä” etsiessäni tein pie
nen gallupin vanhojen karunalaisten keskuudessa. Tässä
joitakin sanoja, joita kertojat pitivät karunalaisina.
brotholkki (suulas, löysäsanainen)
flytti (karkuun meno) Lehm o lähteny flytti.
förmynteri (holhooja)
föörluura (väliaikaisratkaisu) Teen ny tommose föörluuran,
korjaan myähemmi sit paremmi.
heeplu (ylihienosti pukeutunut, hienosteleva mies)
huisliaru (huono, laiha kahvi)
hutune (lämmin)
ilmuri (vilkas, levoton lapsi)
karvi (jatkos esim laudassa tai matossa)
kirvottamine (verkon tai narunsolmun selvittäminen) Kirvotta naru auk.
kruntata (pohjamaalata, pohjustaa)
kruukku (poltettu tiili, esim. Mjösundin tehtaalta)
kuukilei (nurinmeno) Mun halkokuarma men jämt kuukilei.
muljata (kutea) Lahna muljasiva rannas.
prösthollari (rintaliivit)
rantgallo (keväinen rantajääkaistale)
tormi, tormata (myrsky, myrskytä)
valkjalaiva (Turkuun kuljettivat höyrylaivat)

Parturi-kampaamo

SAUVON TILIKESKUS OY

Ála Pia

Viljontie 1
21570 Sauvo
02 473 0870

Viljontie 5, puh. 02 4730 620

KUORMA-AUTOILIJA
JUKKA KAARILAHTI
PUH. 0400 328 618

SAUVON TAKSIASEMA
02 4730 190
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Asiallista paska-asiaa: jätevesiosuuskunta Karunaan?
Aktiiviset karunalaiset harkitsevat osuuskunnan perustamista jätevesiensä hoitamiseksi. Jätevesiasetus määrää,
että maaliskuuhun 2016 mennessä jokaisen kiinteistön
on käsiteltävä jätevetensä asetuksen edellyttämällä
tavalla. Se tarkoittaa, että monet vanhat kiinteistöt
joutuvat parantamaan sakokaivo- ja maahanimeytys-systeemeitään.

Sauvo

oli ympäristöministeriön valitsema jätevesineuvonnan pilottikunta, Salon ja
Kemiönsaaren ohella. Syksyllä 2011 kunta järjesti Kalliorannassa jätevesineuvontaillan, ja vuosi
sitten toisen, jossa perustettiin työryhmä selvittämään osuuskuntamahdollisuutta. Työryhmän puuhanaisena on Kaisa Salonen, muina
jäseninä Santtu Peltola, Joonas Hänninen ja
Tuomas Sirkkilä.

Jottain tarttee siis joka tapauksessa
tehdä. Jätevesiosuuskunnan avulla
saataisiin homma hoidetuksi eli omat
vedet johdetuksi kunnan verkostoon
ja puhdistamoon liittymäputken kautta.
Osuuskunnan suunnitelma kulkee Rantolasta Vanhan Karunantien ja Koutun kautta
kirkonkylän suuntaan kunnan puhdistamolle. Tällä alueella on yli sata kiinteistöä,
joista etukäteen noin 30 on ilmoittanut olevansa kiinnostuneita. Tälläkin määrällä osuuskunta
voidaan perustaa, mutta mitä enemmän osakkaita, sen
halvemmaksi hanke tulee. Kannattavuuden karkeana
ohjenuorana pidetään viittä liittyvää kiinteistöä kilometriä kohden, tai 20 kiinteistöä neliökilometrillä.

Minne kunta kaavoittaa asuintontteja, sinne se on velvollinen rakentamaan jätevesihuollon. Rantolaan kunta
kaavoitti tontteja ja teki puhdistamon, joka on mitoitettu
sen alueen tarpeisiin. Haja-asutusalueilla osuuskunnat
ovat osoittautuneet toimivaksi ratkaisuksi, ja niitä onkin
Suomen kunnissa jo paljon, lähimmät Paimiossa.
Osuuskunta lähtee asukkaista, mutta koska se on kunnankin intressissä, tehdään yhteistyötä. Jos osuuskunta
saadaan perustetuksi ja liityntä rakennetuksi, toiminta

voidaan myöhemmin sulauttaa kunnan verkostoon tai
osuuskunta voi jatkaa toimintaa itsenäisenä.
- Minäkin haluaisin vaihtaa vanhan taloni likakaivon
tyhjennykset varmempaan, ekologisempaan ja helpompaan systeemiin, sanoo Vanhan Karunantien varrella asuva Kaisa Salonen.
- Yhteistyöllä päästään taloudellisesti ja
ympäristön kannalta järkevään ja toimintavarmaan ratkaisuun. Samaan kaivantoon pystyisi
laittamaan myös valokuitua tietoliikenteen pa
rantamiseksi. Liittyminen nostaa luonnollisesti
kiinteistön arvoa, Kaisa painottaa.

Osuuskunnassa kullakin jäsenellä on
yhtäläinen päätösvalta, ja käyttömaksu on
jokaiselle sama kiinteistön sijainnista riippumatta. Jälkiliittyminen on yleensä kalliimpaa
kuin perustamisvaiheessa liittyminen.
- Hankkeen hintaan vaikuttaa rakennettava kokonaismatka, kaivuuolosuhteet ja
putkeen liittyvien määrä, selvittää Sauvon
ympäristösihteeri Anne Himberg.

Kunta maksaa alustavan suunnitelman
viemärilinjasta ja kiinteistökohtaisista kustannuksista. Suunnitelmaa tekee parhaillaan
ympäristöinsinööri, vedenkäsittelyn asiantuntija Viivi Virta Liedosta. Virta on ollut lähes 10
vuotta jätevesineuvojana, työskennellyt myös Onninen Oy:ssa, järjestänyt vesihuoltokoulutusta ja tehnyt
suunnitelmia eri vesiosuuskunnille. Virta laatii verkostosta
kartan ja tekee alustavan kustannusarvion ja esittelee
suunnitelmansa Karunan työryhmälle kesäkuussa.

Jos hanke osoittautuu mahdolliseksi, toivotaan jo
heinäkuussa voitavan pitää osuuskunnan perustamisko
kous Kalliorannassa. Asiasta tiedotetaan Kunnallislehdessä.
Lisätietoja: Kaisa Salonen 050 5432 148 (ilt.)
kaisa.salonen@kuntec.fi
Anne Himberg/Sauvon kunta 050 3822 882
anne.himberg@sauvo.fi

Teksti Arja Talonen Kuva Sanna Söderlund

korjaustyöt
sisustustyöt
kylpyhuoneremontit
Savisalontie 27
21590 Karuna
050 345 7670
pulkkisenkorjausrakennus@elisanet.fi
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Kuivassa vara parempi
Kuivakäymälätietoisuutta edistävä ja orgaanisten lannoitteiden parempaan leviämiseen pelloilla tähtäävä RAVITA –
lannan ja jätevesien ravinteet kiertoon – hanke toimii myös
Sauvossa. Hankkeen sopassa on toteutusaikana 1.7.201231.12.2013 mukana monta lusikkaa; rahoitus tulee 70%:sti
Varsinais-Suomen liiton Euroopan aluekehitysrahastosta ja
30%:n omarahoitusosuuden maksaa Paimionjoki-yhdistys
ry, Someron kaupungin ollessa hankkeen hallinnoitsijana.
Koordinaattorina toimii 8 vuotta sitten sauvolaistunut agrologi (AMK) Sanna Söderlund.

Paimionjoki-yhdistys ry on perustettu vuonna 2010,
tavoitteenaan parantaa Paimionjoen tilaa. Tämä pitää
sisällään niin joen ekologisen tilan, virkistyskäytön

“Jätösten huuhtominen
juomavedellä on kallista,
ja se on myös turhaa”

RAVITA-hankkeen

karunalaisille tarjoama hyöty on
kuivakäymälätietoisuuden lisääminen sekä tekeillä oleva
karjanlannan ravinnekierron parantamiseen tähtäävä
Ravinnepörssi. Vaihtoehtoiset käymäläratkaisut haja-asu
tusalueella ovat enemmän kuin järkeviä, sillä sen lisäksi
että jätösten huuhtominen juomavedellä on kallista,
niin se on myös turhaa. Joku saattaa argumentoida käyttävänsä huuhtelemiseen juomakelvotonta vettä, mutta
ongelmana on joka tapauksessa ulosteiden sekoittami
nen veteen; siinä ei haja-asutusalueella ole mitään järkeä.
Jos vetäminen tuntuu ainoalta vaihtoehdolta, markkinoilla on vesivessaa ympäristöystävällisempiä vähävetisiäja alipainekäymälöitä. Kuivakäymälän kanssa rahan- ja
ympäristönsäästö ovat kuitenkin omaa luokkaansa.

Kuivakäymälöistä ja muista vaihtoehdoista käymälänhankinnassa lisätietoa saa suoraan koordinaattorilta, tai
esimerkiksi kesän aikana erilaisissa tilaisuuksissa. Ravinnepörssi-palvelu toivoo maatiloja mukaan verkostoitumaan, joten yhteydenotot myös eläinlannan tiimoilta
ovat hyvin tervetulleita.

kehittämisen ja vesiensuojelun kuin kala- ja rapukantoihin liittyvien toimenpiteiden edistämisenkin.
Vesiensuojelun tarpeesta syntyi myös RAVITA–hanke,
tarkoituksenaan saada Paimionjoen alueella karjanlanta
leviämään tasaisemmin peltoalueille, helpottaa viljelijöiden verkostoitumista sekä lisätä tietoa vaihtoehtoisista
käymäläratkaisuista – niitä nimittäin vesivessalle on olemassa!

Paimionjoki

virtaa yli sadan kilometrin matkallaan
useiden kuntien halki, alkaen Somerolta ja päättyen Paimionlahteen, joten Sauvon rantojakin huuhtoo osittain
Paimionjoelta virrannut vesi. Paimionjoki-yhdistykseen
kuuluvat Sauvon lisäksi Koski Tl, Tarvasjoki, Pöytyä, Marttila, Somero ja Paimio.

Luomulampaanlihaa
Luomunaudanlihaa
Lampaantaljoja

Villalankoja
Nahka-ja
kelsituotteita
Polttopuita

RAVITA-hankkeen kesäkiertue kulkee Karunan kautta.
Kuivaa asiaa käymälöistä pääsee jauhamaan 15.6. Mökkiläistoimikunnan tapaamisessa Teuvo Mötön mökillä
Sauvon Vähäpellontiellä sekä Sauvon Elopäivillä 3.8.
Rantolan Unikeonmarkkinoilla 20.7. ovat allekirjoittanut
koordinaattori sekä yhteistyökumppani Biolanin edustaja
Olli Nieminen rekvisiittoineen, valmiina vastaamaan kipe
rimpiinkin kysymyksiin.

Aurinkoista kevättä ja kesää, ja
tapaamisiin Unikeonmarkkinoilla!
Sanna Söderlund,

sanna.soderlund@somero.fi,
040 126 8461
Kuvat Sanna Söderlund ja Hanna Kolvanki

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

Puh. 0400 892 892
lasse.pulkki@elisanet.fi
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Kari Tapion kantri-muistot & muuta musiikkijuhlaa
19.-20. heinäkuuta Karunan Rantolan Puodin meripiha
muuttuu musiikillisten puutarhajuhlien näyttämöksi.
Siellä vietetään neljättä kertaa Karuna Unplugged -musiikkifestareita.

Puodin Anne Rosténin ja karheaäänisen muusikko-lau
laja Bablon eli Marko Junnilaisen ideasta syntyneet festarit
ovat osoittautuneet täysosumaksi. Sympaattisen intiimi
tapahtuma, mutta huippuesiintyjät. Ja vaikka sataisi, ei
haittaa mitään: telttakatokset suojaavat.

Festarit ovat toimeliaiden karunalaisten voimannäyte, sillä melkein kaikki tehdään talkoilla. Kaikki kiinnostuneet, Karunan ulkopuoleltakin, voitte ilmoittautua
tuopinkerääjäksi, siivoojaksi, järjestysmieheksi, liikenteenohjaajaksi…

Perjantai-iltana 19.7. kello 18 alkaen esiintyvät Aki
Louhela, Heikki Salo & Janne Louhivuori ja Jani Wickholm
& special quest. Lauantai on SUPERLAUANTAI. Illalla kello
20 alkaen Jani Jalkanen & Hänen orkesterinsa esittää Kari
Tapion kantrit –muistokonsertin, mukana Amadeus, Esa
Eloranta, Anu Keronen, Bablo, Sami Joensuu ja Jani Jalkanen, juontajana Ilkka Vainio. Päälle päätteeksi vielä Norman Bergen (USA) & Bablo sekä Aki Louhela.

Lippuja saa ennakkoon Karunan Rantolan Puodista ja
Sauvossa Tappers Innistä ja Kankaanrannan Puutarhalta.
Lauantaiaamuna kello 10 alkaen lapsille oma festariohjelma.

Festarihommassa mukana Karunan kyläyhdistys, joka
järjestää lauantaina päivällä Unikeon markkinat myyntikojuineen ja ohjelmineen. Karunan Unikeko heitetään
mereen kello 12.
Karuna Unplugged osoitteessa Karunantie 1205, 21590
Karuna (Sauvo). www.karunaunplugged.fi

Teksti Arja Talonen Kuvat: Reijo Tallqvist

Kenestä vuoden 2013 Unikeko?
Osallistu Vuoden 2013 Unikeko-äänes
tykseen. 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 Uni
keonmarkkinoilla.
12
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Vanhus ja koira

Hei me lenkkeillään!

Karunan Keisari jatkaa taas viisusarjaansa. Tällä kertaa hän
on kirjoittanut uudet sanat äitinsä vanhaan suosikkikappaleeseen, joka oli Laila Kinnusen esittämä Rantamökissä.
Keisari sanoo, että halusi sanoittaa sen uudestaan ”nykyaikaa vastaavaksi”. Nykyaika on joskus aika haikeaa…

Jaa, että ketkä me? No me karunalaiset! Sunnuntaiaamuisin Nuorisotalon pihalle kokoontuu iloinen joukko ulkoliikunnasta pitäviä kyläläisiä. Kimppalenkkien idea taisi
syntyä 2011 kevättalvella pingisillassa, ja kevään tullen
sisäliikunta vaihtui ulkoliikuntaan. Tieto aamulenkeistä
kulkeutui sunnuntaijumppaajien korviin, ja niinpä herrat saivat pian rouvat kannoilleen. Homma toimi hyvin ja
päätimme houkutella lisää
liikkujia
porukkaan. “Liikunta on paras resepti
Laitoimme tiedotteita
hyvään oloon”
paikallislehden Seuratpalstalle ja netin Karuna-sivuille.
Mitään suurempaa ruuhkaa tiedottaminen ei kuitenkaan
aiheuttanut.

VANHUS JA KOIRA
säv. Rantamökissä

Talvinen päivä on kauneimmillaan,
lumi, jää peittää tään maan.
On vanhus synkkänä muistoissaan,
kun työtään hän tehdä ei saa.
Ennen vanhaan häntäkin töihin pyydettiin,
kentän laitamilla kai neuvot kysyttiin.
Vuoro mennyt miehen, nyt mennä hän saa,
kaivataan nuorempaa.
Ei hälle maailman valoja näy
ja askel lyhkäiseks käy.
Hän kiertää pihamaan murheissaan,
vain koiransa on rinnallaan.
Elon riemut mieheltä pois on kaikonneet,
taivaan rannan taakse ne kauas matkanneet.
Keinutuoliin istahtaa hän iltaisin
katkerin kyynelin.
On miehen ainoa seuralainen
tuo koira uskollinen.
Se vahtii uljaana tontillaan,
näin suojellen se vanhustaan.
Ylpeyden aihe tuo koira hälle on,
arkipäivän huolissaan aivan verraton.
Koirastaan ei vielä, jos elää mies saa,
luopuisi milloinkaan.

No mitä järkeä tässä sitten on? Eikö jokaisen kotiovelta
avaudu lenkkipolut, joille pääsee milloin vain. Avautuu,
avautuu ja pääsee, pääsee, mutta hyvä seura puuttuu. On
kiva kerran viikossa tavata tuttuja ja mielellään tuntemattomiakin. Lenkki kulkee kepeästi porukassa, matkaa
taittuu, maailma paranee ja kunto kasvaa. Porukassa vaihdetaan ajatuksia vaikkapa Karunan Urheilijoiden toiminnasta tai mistä vain. Lenkit ovat mukavaa yhdessäoloa,
terapeuttista ja rentouttavaa. Välillä ei puhuta mitään,
juostaan tai kävellään vaan.

Minne sitten mennään ja onko pakko juosta? Sunnuntaiaamulla kymmenen tietämissä kokoonnumme Nuorisotalon pihalle. Siinä sitten heitellään fiilispohjalta ideoita
mihin suuntaan lähtisimme. Vaihtoehtoja reiteissä kyllä
riittää. Askeleet suuntautuvat Savisaloon, Kupiluotoon,
Eikniemeen, Haanniemeen, Hiljaisuuden polulle ja milloin
minnekin. Jokainen liikkuu omaa tahtiaan joko juosten,
hölkäten tai kävellen. Leppoisaa sunnuntaista “hölläilyä”,
ei mitään verenmaku suussa -pinkomista.

Toivoisimme kovasti uusia lenkkeilijöitä mukaan,
niin mökkiläisiä kuin kyläläisiä. Liikunta on paras resepti
hyvään oloon! Tervetuloa mukaan! Tämän lehden ilmes
tyttyä on lenkkiaikataulu saattanut muuttua aamu-yhdeksään. Seuraa ilmoittelua www.karuna.fi-sivulla.
Karunan Urheilijoiden puolesta Lenita Mikkola

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

050 569 6145

Kuljetus Petri Nurminen

P. 0500 533 036
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Kuoseja Karunasta 40 maahan
Emma Hagman, 40, istuu suuren työpöytänsä ääressä
Kasklahden koulun vanhassa luokkahuoneessa. Hirsi
seinäisen huoneen toinen pää on perheen olohuonetta,
lattialla sohvien välissä on lasten leluja. Emma piirtää
vanhanaikaisella mustekynällä iloisen naiiveja, satumaisia viivapiirroksia, eläimiä, puita, lehtiä tai tavallisia kodin
asioita kuten kahvikuppeja ja tiskivuoria. Tietokoneen
avulla hän värittää ja yhdistää kuviot ja työstää ne painokelpoisiksi kuoseiksi.

Näin lähtee Haanniementien varrelta maailmalle kuo
seja , joista painetaan kankaita, joista ommellaan vaikka
lakanoita, verhoja tai tyynyjä. Ikea myy Emman suunnittelemia tekstiilejä 350 tavaratalossaan 40 maassa. Emma
suunnittelee kankaita myös esimerkiksi Eurokankaalle ja
tapetteja Sanduddille ja ruotsalaiselle Your Wallpaperílle.
Joskus käy niin, että hän on suunnitellut tapetin, mutta
kuvion haluaakin ostaa trikoomekon tai kumisaappaan
valmistaja. Emma suunnittelee ja maalaa käsin myös
posliinia. Keittiön hyllyllä on kauniita mukeja, kannuja ja
vateja.

Rantolan meijerin kesänäyttelyssä on nähty Emman
vauvabodeja, joissa lukee ”Made in Karuna”. Keittiöpyyhkeen kurkkupurkissa lukee ”Kurkkuja Karunasta” ja mehupullossa ”Omenamehua Karunan omenoista”.

Emma Hagman löytää aiheet läheltä – paitsi töissä
näkyvä dinosaurus. Häntä inspiroivat esimerkiksi luonto
ja lasten sadut ja leikit.
- Tarvitsee mennä vain omalle pihalle, niin aiheita löytyy.
Mutta joskus on hyvä käydä Turussa, Helsingissä tai ulkomailla, jotta ei tule mökkihöperöksi, kun tekee töitä yksin.
Kasklahden vanhasta koulusta tuli koti kuusi vuotta sitten. Emma ja hänen puolisonsa Teemu Mäkinen etsivät
oikeastaan maalaistaloa, jonka navettaan olisi saanut
työtilat molemmille. Teemu kunnostaa työkseen vanhoja
taloja.
- Olimme kuulleet puhuttavan hyvää Sauvosta, ja kun
tulimme katsomaan tätä taloa, päätös oli sillä selvä. Minä
näin suuren potentiaalin, Teemu näki suuren määrän
työtä! Mutta ammattilaisena hän näki ja haistoi myös,

että talo on terve. Muutimme heti sisään, ja kunnostamme taloa pikku hiljaa omien töittemme lomassa. Paljon olemme jo tehneet, mutta vielä riittää töitä.
Kirkkonummella syntynyt Emma lähti koulun jälkeen
Pariisiin au pairiksi. Hän opiskeli vuoden taidehistoriaa
Sorbonnen yliopistossa ja pääsi sitten design-korkeakouluun, josta valmistui tekstiilisuunnittelun maisteriksi. Kahdeksan Pariisin-vuoden jälkeen kutsui Suomi ja graafisen
suunnittelijan työ Nokian design-osastolla. Kymmenen
vuotta hän teki siellä suunnittelutyötä, taustatyötä ja
trenditutkimusta.

Emma Hagmanin suvun juuret ovat Kemiössä. Viime ai-

koina hän on käynyt erityisen tiuhaan Kemiössä koska kävi
läpi luontokuvauskoulutuksen ja suoritti valokuvaajan
ammattitutkinnon Kemiön ammatti-instituutti Axxellissa.

Emma kuuluu nykyään kymmenen suunnittelijan
osuuskuntaan nimeltä Studio Kelkka, jonka muut jäsenet

ovat Helsingistä, Turusta ja Jyväskylästä. Studion jäsenet
suunnittelevat omissa nimissään kuoseja niin tekstiileille
kuin koville pinnoille. Kollegat ovat tärkeitä yksin työskentelevälle, yhteyttä pidetään melkein päivittäin sähköpostilla tai skype-puhelimella. Nykymaailmassa ei ole väliä,
missä istuu, yhteistyö onnistuu.

Kelkan jäsenet ovat keksineet oivaltavan yhteistyömuo
don: he yhdistelevät toistensa kuvioita uudeksi kuosiksi.
Näin on syntynyt malleja, jotka Ikea muun muassa on halunnut heti ostaa. Suunnittelijoiden on oltava ahkeria, sillä
Ikea uudistaa valikoimiaan vauhdilla. Huhtikuussa Emman
ja muutaman muun osuuskunnan jäsenen 17 uutta kuosia
tuli myyntiin Ikean tavarataloihin. Emma ja Kelkan Niina
Aalto ovat ensimmäiset suomalaiset tekstiilisuunnittelijat
Ikealla.
- Tarjosimme töitämme Ikealle oikeaan aikaan, kun he
halusivat uudistaa tekstiilivalikoimansa, sanoo Emma
vaatimattomasti.
Studio Kelkan kautta tulee toistaiseksi pääosa Emman tienestistä, mutta lisäksi hänellä on oma tuotemerkki Emma
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Hagman Design, jonka tuotteet hän itse painaa käsin ja
ompelee, ja johon hän tulevaisuudessa haluaisi panostaa
enemmän. Hän haluaisi suunnitella kokonaisuuksia, joissa
olisi vaikkapa posliinimukit, lautaset, tarjotin, pöytäliina,
keittiöpyyhe ja patakintaat.

Viisivuotias Anton taitaa seurata äidin jälkiä. Keittiön

seinällä on pojan hienoja robottipiirroksia, jotka voisivat
koristaa vaikka painokangasta. Kun äiti oli kysynyt, mikä
Antonista tulee isona, tämä vastasi: - Sama kuin sinusta,
piirrän dinosauruksia!

Kaksivuotias Leia-tyttönen ei vielä osaa sanoa, mikä
hänestä tulee isona. Mutta elämä tuntuu olevan mallillaan
Kasklahden keltaisessa talossa.
- Muutto Turusta Karunaan oli iso muutos, mutta

Yrittäjä Timarista
Timarin kylällä asuva Petri Nurminen, 42, painaa pitkää
päivää. Niin tekevät useimmat pienyrittäjät. Mutta Petri
on jo tottunut, hän on ollut yrittäjänä kymmenen vuotta.
Ja ala on tuttu lapsuudesta, isä Simo Nurminen on myös
autoilija.

Hake-alalla pitää kiirettä marraskuusta toukokuulle.
Silloin Flisap Oy:n suuret hakekoneet, ammattikielellä
autohakkurit, rouhivat puuta metsäteiden varsilla minkä
kerkiävät. Ja kyllä kerkiävät: hakkuri rouskuttaa optimi
olosuhteissa kahdeksassa minuutissa sen 50 kuutiota
haketta, mikä mahtuu yhteen autolavaan. Saman verran
muuten kuluu omakotitalon vuoden lämmitykseen. Hakkurin syömä puu voi olla suurta, ehjää puuta yhtä hyvin
kuin hakkuutähdettä.

olemme kotiutuneet ja viihdymme erinomaisesti. Karuna
on tosi hyvä paikka asua. On ihanaa kun Rantolan kylä
herää eloon keväällä. On pankki, posti, kauppa ja kahvila,
on uimarantakin, kaikki pyöräilyetäisyydellä. Emme missään tapauksessa enää muuttaisi kaupunkiin.
Teksti Arja Talonen Kuvat Emma Hagman

* Emma Hagmanin tuotteita myynnissä Sauvon Kädet –
näyttelyssä Rantolan meijerissä, Karunantie 1214
* Emman luontovalokuvia esillä syksyyn asti Sauvon
terveyskeskuksessa, Hakkistie 4

“Tulevaisuudessa hak
keella saattaa olla hurja
kysyntä, jos Suomessa
onnistutaan kannatta
vasti kehittämään bio
polttoainetta autoihin”

polttoainetta autoihin.
Kehitystyö on meneillään,
Petri tietää.

Hakebisnes on ronskia työtä. Isojen koneiden siirto ja
ajot rospuutto- ja talviaikaan märillä, upottavilla, routaisilla ja lumisilla metsäteillä vaativat hermoa ja todellista taitoa. Eikä kiireaikaan pidetä turhia taukoja.
Lomaa?
- Mahdollisuuksien mukaan, kuvailee yrittäjä elämäänsä.
Se tarkoittanee, että vaimo, kaksi lasta, yksi lapsenlapsi
sekä koira näkevät isäntää silloin tällöin mökillä Rantolan
suunnalla tai veneilemässä lähivesillä.
Teksti Antti Rusi Kuva Leena Paaskunta

Hakkeen valmistus ja pois kuljetus on Flisap Oy:n bis-

nes. Flisap ei osta puuta kuin satunnaisesti pieniä määriä,
vaan puun on ostanut metsänomistajalta vaikkapa saha,
joka on myynyt sen edelleen esimerkiksi haketta polttavaan lämpölaitokseen. Pieni osa hakkeesta, lähinnä männyn ja koivun kuorike menee kateaineeksi puutarhoihin.

Petri omistaa yhdessä kaverinsa Ari Lehtovirran kanssa
Flisapin, jolla on neljä jyhkeää autohakkuria ja niissä
neljä taitavaa kuljettajaa. Uuden hakkurin hinta on
750 000 – 900 000 euroa. Hinta kertoo koneen koosta
ja tehosta. Petrillä on kolme omaa raskasta ajoneuvoyhdistelmää ajoja varten, ja neljä kuorma-autoi
lijaa ajaa hänelle alihankkijoina. Hakkeen lisäksi
ajetaan maatalous- ja maanrakennusajoja.
- Viime aikoina hakkeen kulutus on lisääntynyt
mukavasti. Nyt on kuitenkin pientä epävarmuutta
kun ei ole tietoa valtion energiapolitiikan ohjauksesta, kivihiiltä, turvetta, öljyä vaiko atomienergiaa.
Tilanne hidastaa uusia investointeja, Petri Nurminen
sanoo.

Toistaiseksi Flisapin bisnes on kasvanut ja kannattavuus ollut hyvä. Viime vuoden liikevaihto oli 1,7 miljoo
naa euroa.
- Tulevaisuudessa hakkeella saattaa olla hurja kysyntä,
jos Suomessa onnistutaan kannattavasti kehittämään bio
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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 19.6. ja 20.6.
klo 13-18, juhannusaattona 10-12.
Mylvivän Sonnin kesäavajaiset la 15.6. klo 12-15.
Laitumelle lasku klo 13.30, laidunkierroksia, Puoti
avoinna ja grilli kuumana. Alituvan vintillä
Piven kesänäyttelyn avajaiset. Tervetuloa!

Salmensuu
Laanilantie 70, Sauvo
Puh. 050 595 6252

www.salmensuu.com
17
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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
				
					Lauri Nikander

Korpelantie 106, 21570 Sauvo
				
Puh. 0500 539 500 Lauri
				
Puh. 0400 539 500 Tuomo
				lauri.nikander@hotmail.com
				www.elisanet.fi/sauvonkonekaivuu

				

Tuoreita tapahtumia osoitteessa www.karuna.fi

Polttopuuta
Johan Söderberg

0500 952 050

KONEURAKOINTIA

EERO LIIKKANEN

0500 778 313
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Lydia ja presidentti
Helsingissä

oli kesäkuu kauneimmillaan vuonna 1928.
Aurinko lämmitti mukavasti, kukat kukkivat ja ilmassa oli
raikkaan alkukesän tuoksua. Ihmiset nauttivat kauniis
ta ilmasta, muutama uimarikin oli jo uskaltautunut Hie
taniemen rannan kirpeän haaleaan meriveteen. Tuleva
juhannus kirvoitti kaupunkilaisten mieltä, pannut taisivat
porista keskikesän juhlan kunniaksi monessa paikassa.
Kieltolaki piti katajaisen kansan herran nuhteessa selvin
päin, mitä nyt muutamat viinatrokarit jo silloin hakivat
lastinsa eteläisestä naapurista ja kauppasivat sitä rannikkoalueilla virkavallalta ja tullilta piilossa.

Suomenlinnassa

nautittiin myös kauniista säästä. Ihmisiä vilisi joka suuntaan saaressa, hienostokansaa kaikki
tyynni. Yksitasoinen vesitaso odotti käyttäjiään rannassa,
laituriin kiinnitettynä. Pian kuului hevosten kavioiden
kopinaa, ja kaksi tummiin vaatteisiin pukeutunutta miestä
hyppäsi pois katetusta kärrystä. He lähtivät kävelemään
kohti odottavaa vesitasoa. Yhdysvaltalaisvalmisteisen
Douglas-koneen tähtimoottori hyrähti käyntiin ja hetken
lämmettyään nousi ilmaan. Uimarit Hietaniemen rannassa päivittelivät rikkaiden harrastuksia samaan aikaan kun
vesitaso katosi kohti läntistä taivaanrantaa.

Karunassa

sää oli sumuinen, ei ollenkaan kesäkuisen
aurinkoinen, alkukesän tuoksukin oli poissa. Kedolla oli
paimenia paimentamassa laumaansa, tarkemmin sanottuna Lydia, Alli ja Oiva. Jos oikein tarkkoja ollaan, he eivät
olleet paimentamassa laumaansa vaan etsimässä yhtä
aitauksesta karannutta lammasta, mahdollisesti perheen
mustaa sellaista. Jos ollaan vieläkin tarkempia, he eivät olleet paimeniakaan, vaan äiti ja lapset, jotka asuivat Lind
vikin Vikannokassa. Lammasta ei heti löytynyt, mutta

KAN KAA NRANNAN PUU TA R H A
Laaja kesäkukkavalikoima
Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut
Sauvontie 1, puh. 02 473 1101

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

rannasta päin kuului erikoista moottorin pörinää. Uteliaisuus ajoi heidät rantaan. He näkivät vesitason, jonka
oikea siipi nojasi isoon kiveen, ja kaksi tummiin pukeutunutta miestä käveli siipeä pitkin rantaan. Ensimmäinen
ajatus oli: keitä nuo ovat, ovatko roistoja tai viinatrokarei
ta?

Miehet astelivat rantaan. Toinen kysyi kartta kädessä,
missä he tarkalleen ovat ja onko jossain lähettyvillä pu
helinta. Sattumalta läheisessä Lindvikin talossa oli jo siihen aikaan puhelin. Toinen miehistä lähti soittamaan ja
toinen jäi rantaan juttelemaan niitä näitä. Siinä puhuttiin
säästä, tulevasta kesästä sekä Lydian edellisenä syksynä
kokemasta tragediasta. Hän oli jäänyt leskeksi kahden pie
nen lapsen kanssa, kun hänen miehensä Feliks oli hukkunut syysmyrskyssä. Rahatilanne oli vaikea, mutta jotenkin
vaan piti yrittää jatkaa elämää. Soittamaan mennyt mies
palasi pian, ja kun sumukin oli hälvennyt lentämiseen tarvittavan verran, miehet nousivat takaisin koneeseen. Kone
nousi ilmaan ja jatkoi matkaansa Paraisten suuntaan.
Kesä meni ja tapahtuma hautautui syksyn mittaan puis

ta putoavien lehtien alle. Jouluna posti toi Lydialle virallisen näköisen sinetöidyn kirjeen, jollaista hän ei ollut
aikaisemmin nähnyt. Kirjeessä muisteltiin edellistä kesää,
tapaamista Vikannokassa sekä matkaa Helsingistä Naantaliin. Kuoressa oli myös todellinen yllätys, rahaa 1000
markkaa. Se oli paljon rahaa siihen aikaan.

Kirje päättyi sanoihin:

”Kiitos avusta. Terveisin: Tasavallan Presidentti Relander”
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
K
I AMPA

TUR
PAR

AM

LIINU

O

P. 473 2232, 050 342 8099
Viljontie 3, SAUVO

Neitsaarentie 113 | 21590 KARUNA
Puh. 02 470 1346 tai 050 535 8697
www.neitsaari.com
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Kunnallislehden

kesätarjous
uusille
tilaajille!

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

19

00

+ 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

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

Hirsi- ja rakennustöitä

Kaikenlaiset
rakennuspeltityöt ja niihin
liittyvät pohjustustyöt

Rakennuspalvelu Marko Perkkiö
Silkkiläntie 128, 21570 Sauvo
P. 0400 473 403
20
KK2013.indd 20

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

Soita 040 700 3027
Mökkikeskus Sauvo | Juha Rokka

Paikallinen ammattilainen puhelun päässä mökiltänne.

Tue paikallista.
Paikkakunnan yrittäjät ja palvelut
löydät osoitteesta www.karuna.fi
Veikka Jätinvuori

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

MÖKKIREMONTIT ja ASENNUSPALVELUT

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

KAIVURITYÖTÄ

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

Bo Sevelius | Puh. 050 522 6441
bo.sevelius@pp.inet.fi
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Tule historialliselle laivaretkelle!
Karunan kyläyhdistys järjestää tänäkin kesänä kaksi
nostalgia-laivaristeilyä, sunnuntaina 16.6. Tällä kertaa
pääsemme risteilemään vanhaa laivareittiä Karunasta
Turkuun tai Turusta Karunaan.

Aamuristeily vie sinut M/S Autereella Karunasta Turkuun,
josta bussikuljetuksella takaisin Rantolaan. Aamuristeilyn
aikataulu: lähtö Rantolan Kalliorannasta klo 10.00, paluubussi lähtee Turusta n. klo 14 ja tuo takaisin Rantolaan.

Iltapäiväristeily vie ensin bussilla Karunasta Turkuun,
ja M/S Autereella risteillään Turusta Karunaan. Iltapäiväristeilyn aikataulu: Bussi lähtee Kalliorannasta klo 13.00
Turkuun, laiva lähtee Turusta n. klo 14.00 ja palaa Karunaan n. klo 17.30.
Risteilyn hinta 35 e sisältää laivan ja bussin. Laivalta

saa lisäksi ostaa pikkupurtavaa ja siellä on olut- ja siiderioikeudet. Laiva ottaa 50 matkustajaa. Viime kesänä liput
loppuivat kesken!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Rantolan Puodin Anne
Rosténille, info@rantolanpuoti.fi

Wuorio_4x120.ai

1

9.1.2013

14:33:11

AFFÄR MED FULLSTÄNDIG SERVICE
TÄYDEN PALVELUN TALO
FÖRSÄLJNING • SERVICE | MYYNTI • HUOLTO

BYTESBÅTAR • VAIHTOVENEET • WWW.KONEWUORIO.FI
Kimito Kemiö
(02) 420 6000
Dalsbruk Taalintehdas
(02) 466 211

w w w. k o n e w u o r i o . f i
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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
•

•
•

Hinaukset

Paalutukset

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

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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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-to 8-17, pe 8-18, la 9-14
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
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Kyläkauppiaan talvi Italiassa
Olin usein haaveillut viettäväni talven poissa Suomesta.
Suomen talvi on mielestäni liian pitkä ja kylmä. Viime
syksynä päätin, että nyt tai ei koskaan. Nuorimmainen
aloitteli juuri seiskaluokkaa, ja seuraavana talvena kasilla
olisi jo keskityttävä täysillä koulunkäyntiin. Niinpä anoin
lupaa kotiopetukselle, ja se meille myönnettiin. Vanhempi neiti lähti ilman muuta mukaan, kun on viettämässä
opiskeluista välivuotta muutenkin.

Ranska olisi ollut ykkösvalinta, olinhan siellä asunut ja

vanhempi tytär on siellä syntynyt, mutta asunnot olivat
liian kalliita. Netistä löysin talon Italian puolelta, hyvin
läheltä Ranskan rajaa, pienestä keskiaikaisesta Pignan kylästä. Ajattelin, että kyllä siellä varmaan ranskan kielellä
pärjää. Ennen lähtöä ehdin opiskella viisi viikkoa italiaa
Paimion kansalaisopistossa, joten en minä ihan
ummikkona lähtenyt, osasin jo ainakin tervehtiä...

kolme kirkkoa, kaksi kauppaa, viisi baaria, pankki, apteekki, vaatekauppa, kampaaja ja iso kylpylähotelli. On myös
kaksi tenniskenttää, jalkapallokenttä ja ulkoilmakonserttilava.

Ruokakaupat olivat todella pieniä; mietinkin jo mie-

lessäni, miten minäkin voisin tiivistää kaiken muutamaan
neliöön. Isoja marketteja oli 18 kilometrin päässä Campo
rossossa, oli paikallinen citymarket, Maxi Sconto, sekä
meillekin tuttu Lidl. Marketit myyvät vain ruokaa, vaatteet,
kengät ja muut kulutustavarat ostetaan pienistä erikoisliikkeistä.
Meiltä kysyttiin moneen kertaan, miksi tulimme Pignaan
talvella, kun siellä ”ei ole mitään”. Meille se kuitenkin oli
mahtava mahdollisuus tutustua paikallisiin, kun olimme

Auto pakattiin, ja odottavaisin mielin lähdimme
matkaan. Laivalla Helsingistä Saksaan, siitä Saksan, Sveitsin ja Alppien halki serpentiiniteitä pitkin Italiaan. Pigna on Liguriassa, 22 km Välimeren
rannalta pohjoiseen. Vuokraamamme talo oli englantilaisperheen omistama. Ilman Georginan apua
emme olisi talolle osanneetkaan, se oli nimittäin
niin kapealla mukulakivikujalla, että sinne ei autolla päässyt. Reilut 500 vuotta sitten ei ollut tarvetta
leveille teille, kaikki hoitui jalan tai muulien avulla.
Onneksi vanhaan taloon oli asennettu muka-

vuudet, keittiö, wc, suihku ja keskuslämmitys.
Lämmitys oli tarpeen, sillä yöt olivat viileitä, ja
sadepäivinä kosteus tunkeutui kiviseinien sisään.
Alakerran keittiössä lämpö ei usein kohonnut yli
12 asteen, kun taas yläkerran olohuoneessa oli aurinkoisina päivinä suorastaan kuuma.

Pigna sijaitsee Nervia-joen laaksossa, 280 met-

riä merenpinnasta, eikä tasaista maata juuri ole. Aamulenkit olivat joko ylös tai alas. Mutta tunne oli mahtava, kun
kiipesi kukkulan huipulle, josta näkyi sekä merelle että
Ranskan puolelle. Taivas tuntui olevan lähellä.

Vanhat muulipolut olivat mukavia kävelyreittejä. Noilla
poluilla tunsin monesti oman pienuuteni. Joku oli polut
rakentanut kivestä vuosisatoja sitten. Sama tunne tuli
rinteiden oliivilehdoissa ja pengerryksillä. Se työmäärä,
mikä niihin on mennyt, ilman koneita, ihmisvoimin!
Turistit valtaavat kesäisin alueen lukuisat pienet keski-

aikaiset kylät, ja iso osa asunnoista on jo ulkomaalaisten
omistuksessa. Talojen hinnat nousevat korkealle, kun ulkomaalaiset maksavat niistä enemmän kuin mihin paikalliset kykenevät.

Perinteinen elinkeino, maanviljelys on erittäin haastavaa, kun tasaista maata ei ole. Muita leivän antajia ovat
oliivit, pavut ja turismi. Keskiaikana Pignassa asui yli 3000
ihmistä, tällä hetkellä alle tuhat. Valtaosa asukkaista on
iäkkäitä, nuoret muuttavat pois työn perässä. Kylässä on

ainoat turistit. Talvella on
töitä vähemmän ja elämä verkkaisempaa, joten ihmisillä
oli aikaa. Pääsimme paremmin sisään paikalliseen elämään
ja saimme ystäviä. Englannin ja ranskankielen taidoista ei
ollut paljon apua, mutta ihmiset olivat ihanan avoimia ja
helposti lähestyttäviä. Tai sitten se oli toisinpäin, mutta
pääasia oli, että tutustuttiin ja saatiin ystäviä. Huvittavinta
oli, että tunnistin paikallisista monta karunalaista, heidän
italialaiset versionsa!

Ystävien kanssa pääsin myös keräämään oliiveja. Levi
timme puiden alle verkkoja, joille oliivit pudotettiin hakkaamalla niitä alas oksilta pitkillä kepeillä. Ensimmäisen
päivän jälkeen olin niin innoissani, että sain vanhemman
tyttärenkin houkuteltua mukaan seuraavaksi päiväksi.
Hyvässä seurassa, auringonpaisteessa se ei tuntunut lainkaan työltä - paitsi seuraavana päivänä. Kyllä tunsi heiluneensa kaksimetrisen kepin kanssa useamman tunnin!
Veimme oliivit puristamoon, putsasimme ne ja
pääsimme seuraamaan oliiviöljyn valmistusta. Parasta oli,
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Senat sakaisin
“Suomalainen syö elääk
seen, mutta italialainen
elää syödäkseen”
että sain omaa oliiviöljyä, ihan luomu-sellaista, itse kerä
tyistä oliiveista.

Joulun alla minä pidin kranssikurssin, ja joulun jälkeen väännettiin rautalankaa… Vastavuoroisesti sain
oppitunteja ruoanlaitossa. Ruokaan italialainen panos
taa. Suomalainen syö elääkseen, mutta italialainen elää
syödäkseen. Italialainen on tarkka siitä, mitä syö, ja ruoka-aikoja noudatetaan tiukasti. Meille kelpasi pikainen
voileipä tyttöjen kanssa, jos oli muuta tekemistä, mutta
italialaisille ei sellainen sovi, he tekevät pitkän kaavan ja
kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Siksi minä tein intia
laista ruokaa, kun kutsuimme ihmisiä kylään. Siinä tulee
vähemmän etikettivirheitä kuin 3-4 ruokalajin illallisessa.
Minun ja vanhemman neidin ehdottomaksi lempiruuaksi
reissulla tuli Melanzane alla Parmigiana (munakoisoa parmesaanin kanssa).
Ruokakaupassa käynti oli huomattavasti edullisempaa

kuin Suomessa, mutta vihannestiskillä ihmetytti se, että
kotimainen oli Italiassakin kalliimpaa kuin tuontitavara.
Espanjalaiset tomaatit olivat sielläkin paljon edullisempia. Ystäviltämme saimme usein tuoreita vihanneksia,
niitä, mitkä milloinkin tuottivat satoa. Satokausihan jatkuu ympäri vuoden. Kiivit kerättiin joulukuussa, ja niitä
saimme monta kiloa. Kävin harjaamassa erään vanhan
pappan poneja, mistä hän oli niin iloinen, että antoi kotiin
viemisiksi joka kerta ainakin kennollisen munia ja välillä
ihanan vihreän kukkakaalin. Taisimme nuorimmaisen
kanssa käydä rinteellä keräämässä kakihedelmiäkin, kun
kukaan ei nähnyt. Yrttejä keräsin kävelyretkillä; ainakin
rosmariini, timjami ja oregano kasvavat talvellakin luonnossa.

Nyt vaaditaan ratkojilta hieman enemmän karunalaista
tietämystä, sillä kyseiset miehet ovat edesmenneitä. He
jul
kitoivat karunalais-aatetta maailmalle jo silloin, kun
minä olin pikkupoika. Nimien kirjaimet ovat menneet
sekaisin, mutta yritä sinä selvittää niin monen henkilöllisyys kuin mahdollista. Lähetä vastauksesi kesäkuun loppuun mennessä osoitteeseen Alf Ölander, Päisterpääntie
80, 21590 Karuna. Voittaja palkitaan Unikeonmarkkinoilla.
1.LIIVI-HANNELE
2.ROHKEA ALINA
3.HAPETON VALAKKA
4.AIMO PALKKAHUOLI
5.KENTAURIN VATSA
6.BIRGIT M. ON VELHO
7.ROMAANI TAI RUKOUS
8.MAUNO NISULA
9.PELLEN IMELÄ KANI
10.SUNTIO LEA HERNE

Lähiruokaa osoitteessa
www.karuna.fi
Sauvon ja Karunan kiinteistö- ja
kesämökkihuolto Tmi Tiina Järvelä
Vanha-Karunantie 536, 21570 Sauvo
Toni 040 588 6471 Tiina 040 593 9555
tiina.l.jarvela@elisanet.fi
- remontit, maalaukset, siivoukset, pienkaivuutyöt, ym

Neljän ja puolen kuukauden retkemme oli unohtuma-

ton. Kuinka moni sanookaan, ”voi kuin minäkin voisin”, tai
”joku päivä minäkin…” Sitä päivää ei koskaan tule, ellei
vain päätä lähteä.

Olen onnellinen, että teimme tämän retken, uskon
että nuorimmaisenikin oppi paljon matkalla, vaikka kouluopiskelut eivät ehkä aina niin reippaasti sujuneetkaan.
Hänellä on aikaa kiriä kaverit kiinni, mutta matkalta saatuja kokemuksia ei koulunpenkillä olisi voinut saada.

Jos matkaan lähtee, kaikkein tärkeintä on ottaa mukaan
avoin mieli ja seikkailuhalua.
BUON VIAGGIO, CARPE DIEM! Hyvää matkaa, tartu hetkeen!
Anne Rostén. Kuvissa kapeita katuja Pignassa.
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Ennen vanhaan Kupiluodossa
- Muutan kesän alussa Kupiluotoon ja tulen syksyllä takaisin Helsinkiin. Olen viettänyt Karunan Kupiluodossa kaiket
kesät lapsuudesta asti, kertoo opettajan työstä eläkkeelle päässyt Heljä Laurila, 82.
- Bussilla mentiin mökille. Rusi ja Launokorpi
ajoivat silloin, ja autot olivat hirveän täynnä.
Nousimme autosta Halslahden ahteitten päällä,
siitä käveltiin Nyängiin, ja Nyängistä yli. Joskus
tultiin Knutniemeen ja Alitalon väki haki siitä
veneellä.
- Mökkimme on vanhanaikainen kesähuvila,
on vain kakluunit, ikkunoissa ei ole tuplia.
Nykyään tulee sentään kylmä vesi sisälle, mistä olen onnellinen. Isäni vanhemmat, Otto ja
Aina Laurila rakensivat mökin. Tarkkaa rakennusvuotta en tiedä, siskoni Eeva väittää, että
vuonna 1916. Rantasauna on samalta ajalta.

Heljän mummu Aina Karlsdotter tai Karlsson
oli Kupiluodon Alitalon vanhin tytär, Otto Lauren
oli Hinsholman saaresta. Molemmat olivat syntyneet 1872. He tutustuivat rippikoulussa, pääsivät
yhtä aikaa edestä Karunan vanhassa puukirkossa, joka
nyt on Helsingin Seurasaaressa. Niin heistä tuli pari. Otto
oli pitkä, komea mies. Sulhanen saa mennä polvilleen, jos
tahtoo katsoa morsiantaan silmiin, sanoivat muut.
He saivat kaksi lasta, tytön joka kuoli pienenä, ja pojan,
Kaarlo Anselmin, ”Anssu” tai ”Kalle” Laurilan, joka siis oli
Heljän isä.
Perhe suomensi Lauren-nimen Laurilaksi vuonna 1905.

- Silloin Kupiluotokin oli vielä Koppholm. Silloin siellä ei
ollut teitä, oli vain polkuja. Nythän sinne menee silta yli
Ströömistä, missä salmi on kapeimmillaan.

Ainan ja Oton aikaan talon vanhin poika peri talon,
muiden oli keksittävä muuta. Niinpä Ottokin lähti Turkuun
ja pääsi ensin puusepän oppiin, sitten rautateille jarru
mieheksi. Hän suoritti kansakoulun päästötodistuksen ja
ruotsinkielen tutkinnon, koska rautateillä sellaiset vaadittiin. Otto eteni konduktööriksi ja ylikonduktööriksi. Perhe
eli säästäväisesti ja sai ostetuksi asunnon Portsasta.
- Mutta kesäisin mummu ikävöi Kupiluotoon, kukaan

-

vain ei silloin ollut halukas myymään tonttia. Lopulta
mummun veli, Kupiluodon isäntä Karl Karlsson, myöhemmin Laakso, vastahakoisesti lupasi myydä puoli hehtaaria,
ja pappan veli lupasi myydä rakennuspuiksi Hinsholman
puretun riihen vanhat hirret. Niistä on mökkimme tehty,
Heljä Laurila kertoo.

Heljän äiti kuoli hyvin nuorena, Heljä oli silloin vain
12-vuotias.
- Kun äiti oli kuollut, olin kesäisin Aina-mummun kanssa. Alitalon Pikkutuvassa olin jatkosodan alkaessa hänen
kanssaan paossa Helsingin suuria pommituksia, olin silloin 13-vuotias oppikoululainen.
Siihen aikaan Kupiluodossa oli viisi taloutta: Ylitalo tai

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

www.merirantala.fi
040 545 8845
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Puustelli ja Alitalo sekä kaksi kesähuvilaa, Laurila ja Kaislaniemi. Vielä oli kalastaja Söderholmin perhe. Söderholmilla oli tytär Karin ja poika Henrik, joka kuljetti maitovenettä,
missä samalla kulki muutakin tavaraa ja myös saarelaisia
kauppareissuille.
- Söderholm kalasti meidän rannassa nuotalla lahnaa.
Mökkiläiset laittoivat haukikoukkuja. Kun ensimmäiset jäät lähtivät, suntin suulle vietiin vene ja kalastettiin
verkolla särkiä sulasta. Niistä tehtiin kalasoppaa, jonne
laitettiin mukaan rommi eli mäti. Kerran Kupiluodon
pappa eli mummun veli otti minut ruuhta soutamaan ja
hoki: ”Soud, soud, soud, huappa, huappa, huappa, eksää
ny ossa!”
- Veljeni kalasti paljon Livendalin Kallun kanssa, joka oli

maan, mutta syksyn lopuksi se syötiin. Oli myös kaneja,
jotka nekin syksyllä pantiin pataan. Munat ja maito ja
jopa jauhot saatiin Alitalosta. Heljä sai välillä lypsää, mistä
juontaa hänen rakkautensa lehmiin. Mummon kanssa
poimittiin mustikat, puolukat ja kantarellit. Oltiin hyvin
omavaraisia, kauppaan tarvitsi lähteä harvoin.
- Silloin soudettiin Rantolaan, jossa oli Osuuskauppa
ja Masalinin kauppa. Tai Lemmusiin Oksasen kauppaan,
jolloin soudettiin Knutniemen lahteen ja käveltiin siitä.
Halslahdessakin oli kauppa.
- Joskus tuli vieraisille isän serkkuja ja muita sukulaisia,
mikä oli oikein hauskaa. Me lapset uimme valtavasti. Mentiin uimaan lähistön pikkusaariin, Katkeliin, Tallholmaan,
Euraan, Kallholmaan, Bergholmaan, Rouholmaan. Se on
virallisesti Råholma, mutta me sanoimme Rouholma,
Österöä sanoimme Öysteriksi, ja Sandö oli meidän puheissa Santte.

Heljän lapsuudessa naapureihin mentiin kutsumatta, ja
aina sai kahvit. Kupiluodossa vietettiin nimipäiviä ja mummun syntymäpäiviä, ja oli myös suuria kahvikalaaseja ja
pitoja, niin taloissa kuin mökeissä.
- Mummun kotitalossa Alitalossa pidettiin vuotuiset
Papu
kalaasit. Keitettiin saunanpadassa peltoherneen
palkoja suolavedessä, syötiin semmoisenaan ulkona ke
dolla, päälle voitiin keittää kahvit. Kalaaseissa olivat talolliset ja mökkiläiset, Heljä kertoo.
Nyängistä. Varsinainen persoona, ei soutanutkaan normaalisti, vaan huopasi – muuten vaan. Kallen appiukko
vei tavaraa myytäväksi Turkuun soutaen. Hän tahditti
soutamistaan laulaen näin: ”Jelkke teme peivä, tule taas
yks toinen, efter denna dagen, kommer åter en annan!”
Veneet olivat silloin molemmista päistä tylppiä, ja pen
kissä oli reikä, johon sai jonkinmoisen purjeen. Sumppareiksi sanottiin miehiä, jotka ostivat kalaa ja veivät sen
moottoriveneellä myytäväksi kaupunkiin. Tulisiko nimitys
sumppu-sanasta, Heljä miettii.
Otto Laurila oli raivannut mökin ympärille puutarhan ja
kasvimaat, joista saatiin paljon syötävää. Sota-ajalta Heljä
muistaa Päkä-pässin, joka seurasi lapsia jopa mereen ui-

Kaivinkonetöitä
Myytävänä
kalliomursketta

Max Söderberg
0500 338 640

Lopuksi

Heljä näyttää ylpeänä kuvaa siskon ja hänen
yhteisesti omistamasta Busterista, jolla hän nykyään ajaa
Rantolaan kauppaan ja hakee postinsa Osuuspankista.
Edellinen vene vaurioitui myrskytuulessa ja upposi.
- Nätti paatti vai mitä, 15 hevosvoimaa. Ihanaa, kun tarvitsee vain vääntää virta-avaimesta, niin lähtee käymään.
Kevään ensimmäiselle reissulle otan mielelläni laivapojiksi
veljen lapsenlapsia, kun jännitän, vieläkö pystyn nousemaan kaupan laiturille. Vielä olen päässyt.
- Mutta jos Rantolasta kauppa loppuisi, olisin pulassa,
koska minulla ei ole autoa eikä ajokorttia. Kauan eläköön
Rantolan kauppa.

Teksti Arja Talonen Kuvat Arja Talonen ja Heljä Laurilan albumi. Yläkuvassa Laurilan huvila vanhassa kuosissaan ja alakuvassa perhe lähdössä takaisin Helsinkiin
kesän lopussa 1938.
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Tapahtui Karunassa 2012 ja 2013
Kyläyhdistyksen maaliskuinen vuosikokous houkutteli
paikalle ennätysmäisen yleisön. Vetonaulana luennoi
koko kansan suosikki Arno Kasvi aiheenaan kevään puutarha- ja piha-askareet. Kesä-Karunassahan saa ihailla jopa
eksoottista pasuunakukkaa Mirja Vanhatalon pihapiirissä.
Karunan Urheilijoiden kesäjumpat jumpattiin Kalliorannan tanssilavalla. Sade ei haittaa, eikä tule yhtä
hikikään, kun ilmaa riittää ja merimaisema korkealta
kalliolta on avara!

Kuuntelijoita, katselijoita ja tekijöitä keräsivät myös

jätevesiosuuskunnan
infotilaisuus,
ruokorakentamisen Coffreen-hanke ja perinteiset Unikeonmarkkinat. Sateisesta kesästä huolimatta nostalgiaristeilyjen
määrää lisättiin puolella suuren kysynnän takia.

Vesipisarat

eivät latistaneet tunnelmaa uuden leikkikentän avajaisissa. Laitteiden kokeilijoita riitti ja Törnen
Antin lätyt ja makkarat maistuivat. Sauvon Osuuspankin
90-vuotisjuhliin paistuivat pullat Karunan Puodissa, eikä
syötävistä puhuttaessa sovi unohtaa Lehtikankareen Tapanin lihaisaa hernerokkaa ruokorakentamistapahtumassa.

Joulujuhliin kuuluvat Luciat, tiernapojat ja joulupukki.

Uudet valot syttyivät valaisemaan vuoden 2012 joulun aikaa Kalliorannan mäntyyn ripustettuna. Näiden
valojen on tarkoitus tuikkia tulevinakin jouluina.
Kuvakavalkadin kokosi
Leena ja Erkki Paaskunta
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Kesätanssit
10.7.2013

Karunan Kalliorannassa klo 19-24

Matti ja Teppo

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

WWW.SAUVONYRITTAJAT.FI
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ME EMME JAA OPTIOITA
TAI OSINKOJA, VAAN
KÄYTÄMME VOITTOVARAT
TOIMIALUEEMME JA PALVELUIDEMME KEHITTÄMISEEN
SEKÄ VAKAVARAISUUTEMME KASVATTAMISEEN.
Se tarkoittaa, että asiakkaanamme saat meiltä kilpailukykyiset ja
laadukkaat palvelut, ja samalla tuet oman ympäristösi hyvinvointia.
Varaa aika, niin jutellaan lisää!
www.saastopankki.ﬁ/liedonsp tai p. 010 4309 400*

SE ERILAINEN
PANKKI.
Kaarina | Lieto | Loimaa | Naantali | Paimio | Raisio | Turku
Paimiossa: Asematie 1, 21530 Paimio, p. 010 4309 400 *

*Puhelinoperaattorin perimä puhelun hinta on
kiinteän verkon liittymistä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min.,
matkapuhelinverkoista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.
Hinnat sis. alv. 24 %.

www.facebook.com/
liedonsp
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Sauvon
Elopäivät
3.8.2013

Unikeonmarkkinat

20.7.2013 klo 10-14 Karunan Rantolassa
Markkinat tahdittaa Timo Rautala
Toritapahtumaa, lasten festarit (yhteistyössä Karuna Unplugged festarien kanssa),
ongintaa, kasvomaalausta, talutusratsastusta, melontakisa,
tikkakisa, lohikeittoa ja buffet.
Klo 12 Vuoden Unikeon paljastus maitolaiturilla
Ohjelmamuutokset mahdollisia.

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