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Kyllä on viime aikoina kelvannut olla karunalainen! Mei-
dät on palkittu aktiivisuudestamme Varsinais-Suomen 
Vuoden kylä - tittelillä, mistä kaikkien kannattaa reippaasti 
röyhistää rintaansa. Palkinto ei tullut tyhjästä. On ideoitu, 
aherrettu ja saatu aikaan, yhdessä.
    Perusteluissa mainittiin mm. vahvan karunalais-imagon 
suunnitelmallinen vaaliminen, kylätalon vilkas käyttö, 
nostalgiset laivaristeilyt ja näytelmälliset bussimatkat, 
Unikeonkestit ja Unplugged-musiikkifestarit, näkötornin, 
leikkipaikan, ruokolaavun ja luistelukaukalon rakentami-
nen, vanhan meijerin hyödyntäminen taidekäsityönäytte-
lynä, hyvä tiedottaminen nettisivujen ja Karunan Kynttilä 
-lehden kautta, omien Karuna-tuotteiden myyminen.  Kai-
kesta tästä kiitän lämpimästi kaikkia karunalaisia ja mök-
kiläisiä.
    Lisäkuuluisuutta Karunalle tuli yllättäen ja pyytämättä, 
kun Fortumista irronnut sähkönsiirtoyksikkö nimesi itsen-
sä Carunaksi sen takia, että sen historia alkaa 
Karunasta. Sähköyhtiön perustava kokous pi-
dettiin Kärkniemen kartanossa keväällä 1912.  
Caruna mainostaa jakavansa “hyvää energiaa” 
- hyvää energiaa uutinen antoi tänne meille-
kin.
    Saimme Vuoden kylä -pokaalin elokuussa, ja 
syyskuussa järjestimme Kalliorannan kyläta-
lolla ilmaiset voitonjuhlat kaikille halukkaille.  
13. syyskuuta on Kalliorannassa taas juhlat. 
Siellä julkistetaan Karunan jälkeen seuraava, 
2014 Varsinais-Suomen Vuoden kylä. 
    Kylä-tittelin innoittamina teetimme uu-
sia, raikkaita Karuna-tuotteita grilliessusta ja 
kynttilästä heijastimeen suunnittelijana mm. 
oma kansainvälinen designerimme Kasklah-
den koululta, Emma Hagman. Erinomaisia 
lahjoiksi ja tuliaisiksi - käy katsomassa Ranto-
lan Puodissa.
    Varsinais-Suomen Vuoden kylä yrittää 
edelleen eteenpäin: kyläyhdistys yhdessä 
Karunan Urheilijoiden kanssa on lähettänyt 
hakemuksen valtakunnalliseksi Vuoden ky-
läksi, ja jännitämme tulosta. 

    Tulkaa mukaan kylätapahtumiin ja muihin touhuihin, 
mökkiläiset ja talviasukkaat! Kaikki karunalaiset eivät vielä 
ole kyläyhdistyksen jäseniä. Tämän lehden välissä on lipu-
ke, josta löydät liittymistiedot. Sitä kautta saat elämääsi 
“mukavaa pöhinää”, ja me saamme varoja pöhinän järjes-
tämiseen.
    Monet mökkiläiset ja vakiasukkaat olivat lähettäneet 
valokuviaan lehtemme syksyllä julistamaan valokuvakil-
pailuun, lämmin kiitos kaikille! Parhaana palkittiin Thomas 
Tapion otos Orssaaresta.
    Toimeliasta tai rentouttavaa, mutta kaikille aurinkoista 
kesää Karunaan - moikataan kun nähdään raitilla ja ran-
noilla!

Antti Rusi, kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Kyläpäällikkö kiittää

Karunan Kynttilä
 
Julkaisija: Karunan kyläyhdistys ry.
Päätoimittaja: Arja Talonen arja.talonen@gmail.com 
Taitto: www.hiiop.com
Painosmäärä: 1000 kpl
Painopaikka: Eura Print Oy
ISSN-L 2323-2382, ISSN 2323-2382

Lehti ilmestyy kerran vuodessa ja jaetaan jokaiseen pos-
tilaatikolliseen talouteen Karunan alueella. Sen voi nou-
taa myös Rantolan Puodista ja Sauvon Kädet –näyttelystä 
Rantolassa.

Kyläyhdistyksen osoite: Viertotie 25, 21590 Karuna
www.karuna.fi, Karuna myös Facebookissa 
www.facebook.com/karunankyla

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Rusi 
anttirusi@gmail.com, 0400 324 522

Tue sinäkin Kyläyhdistyksen toimintaa liittymällä jäse-
neksi! Jäsenmaksu on 7 e henkilö tai 15 e koko perhe. 
Tilinumero FI 26 5116 0340 0009 00 Lounais-Suomen 
Osuuspankissa. Muista merkitä nimesi ja osoitteesi viesti-
kenttään. Netissä voit myös merkitä itsesi postituslistalle, 
niin saat sähköpostiisi tietoja Karunasta.
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Karuna-tuotteiden hinnasto
Vuoden kylä -pöytäkynttilä, design Emma Hagman      8 e
Vuoden kylä keittiöpyyhe/pöytäliina Emma Hagman    18 e
Lahjapakkaus: Vuoden kylä -essu, patalappu ja -kinnas   26 e
Karuna-heijastin Emma Hagman 5 e
Vuoden kylä -karkkiboksi  7 e
Karuna-tulitikkupuntti 3 e
Karunan vaakuna -tarrat, 2 kokoa 1-2 e 
Kirjepaperit 25 kpl/50 kpl 2,60/3,40
Kirjekuoret C6 20 kpl 2,20 e
Kirjekuoret C5 20 kpl 3,80 e
Kirjekuoret C4 20 kpl 5 e
Vuoden kylä -ikkunakirjekuori 10 kpl 5 e
T–paidat, Karunan vaakuna ja  Vuoden kylä                          18 e
Vaakuna- ja Vuoden kylä -pefletit                                      18 e
Karuna-käsipyyhe  50x70 cm, frotee                                  18 e
Karunan vaakuna -käsipyyhe 16 e
Karunalainen puunkantoteline, sis. puut   10 e
Karuna isännänviiri   48 e
Karuna pöytästandaari 35 e
Leena Sarparannan Karuna-grafiikantyö 200 e
Karunan Lotat -kirja 5 e
Taisto Taurenin kirja ”Rantola sunti molemmin puoli”      5 e

Tuotteita voi ostaa Rantolan Puodista.  
Tuotekuvia on Karunan Facebook sivuilla.

Vuokrattavat juhlateltat, sin. ja valk,  4 x 6 m, 
hinta  150 e/vrk tai  250 e/viikonloppu, 
tiedustelut Janne Suvanto 0400 823 369.

Sairaanhoitopalvelut Sauvossa
SAUVON TERVEYSASEMA
Hakkistie 4, Sauvo. 02 474 6400 arkisin klo 8-13.
Käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Vastaajaan jätetään 
vies ti ja terveysasemalta soitetaan asiakkaalle.
Kesällä suljettu 30.6.-31.7. jolloin 

PAIMION PÄÄTERVEYSASEMA
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. 02 474 6383 arkisin klo 
8-15 (takaisinsoittojärjestelmä).

PÄIVYSTYKSET
Arkisin klo 8-16 Paimion pääterveysasema 02 474 6202.
Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin Turun seudun yh-
teispäivystys: T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku (raken-
nus 18), puh 02 3138800.

SAIRAANKULJETUKSET HÄTÄNUMEROSTA 112.
Päivystävä hammaslääkäri Hammaspulssissa 02 2777000
Päivystävä eläinlääkäri 0600 12444, 0600 041 451



Perinteinen Juhannusaatto
Karunan Kalliorannassa
perjantaina 20.6.2014 klo 20

Musiikista vastaa
Kaija Pohjola orkestereineen

Kahvio, kioski ja kokko

Liput ennakkoon 15e ja ovelta 17e. 
Lippuja ennakkoon Rantolan Puodista, 

K-Extra Mansikasta ja Kankaanrannan 
Puutarhasta.

Järjestää Karunan Urheilijat
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Kylänraitilla tapahtuu
Kesäkuu 2014
1.6.  klo 10 Kimppalenkki lähtee 
Kalliorannasta. Kimppalenkki jatkuu sa-
maan aikaan joka sunnuntai läpi kesän

1.6. Messu klo 10.30 Karunan kirkossa

7.6. Onkikisa Rantolassa. Ilmoittaudu 
klo 17.30-18.00. Paimion-Sauvon 4H-
yhdistys.

10.6.-20.8. Karunan kirkko avoinna tie-
kirkkona ma-pe klo 10-15

14.6. Nostalgia-laivaristeily Kallioran-
nasta klo 10 Paraisille Kuitian kartanoon 
ja Tammiluodon viinitilalle. Ilmoitt. Ran-
tolan Puotiin: info@rantolanpuoti.fi

14.6.-10.8. sekä 16.-17.8. Sauvon Kä-
det –myyntinäyttely Rantolan Meijeris-
sä, Karunantie 1214. Ti-pe klo 12-18, 
la-su 11-15, muulloin sopimuksesta 
(0500 47 66 49/Sarparanta). Taiteilijoita 
ja kädentaitajia. Vierailijana taidegraa-
fikko Juhani Vikainen. 

20.6. klo 19 Karunan kirkossa Juhan-
nuksen sanajumalanpalvelus, sen jäl-
keen kokkojuhla

20.6. Juhannustanssit Kalliorannassa 
klo 20 alkaen. Kaija Pohjola orkesterei-
neen. Karunan Urheilijat.

21.6. Juhannuspäivän messu Karunan 
kirkossa klo 10.30

21.6. Muska esiintyy Rantolan Kievarissa

23.6.-28.7. Kesäjumppa maanantaisin 
klo 18-19 Kalliorannan tanssilavalla (6 
kertaa 23.6., 30.6., 7.7., 14.7., 21.7., 28.7.), 
kaikille avoin. Ohjaajana Marianne Him-
berg. Karunan Urheilijat.

 24.6. alkaen aina tiistaisin klo 18 
peli-illat Kalliorannan kentällä, vetäjä-
nä Mika Sederholm. Jalkapalloa, pesä-
palloa ym.

26.6. Kesäillan kirkko Karunassa klo 19

Heinäkuu
3.7. Kesäillan kirkko Karunassa klo 19

5.7. Tanssit Kalliorannan lavalla, tah-
dittajana Illusion

6.7. Karunan kirkossa messu klo 10.30

10.7. Kesäillan kirkko Karunassa klo 19

16.7. Kesätanssit Kalliorannassa klo 
19-24, orkesterina Aikalisä sekä Vicky 
Rosti & Toyboys. Sauvon Yrittäjät r.y. yh-
dessä Karunan Urheilijoiden ja kyläyh-
distyksen kanssa.

17.7. Kesäillan kirkko Karunassa klo 19

18.-19.7. Karuna Unplugged musiik-
kifestarit Rantolassa, Karunantie 1205. 
Huippuesiintyjiä!www.karunaunplugged.fi

19.7. Lasten festarit Rantolassa klo 10 
alkaen



Karunan kirkossa
messu klo 10.30

kesäkuukausien 1. sunnuntaina sekä kaksi- tai useampipäiväisten pyhien yhteydessä,
jouluaamuna klo 9, pitkänäperjantaina sanajumalanpalvelus klo 10.30

juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa
juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus,

kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

Kirkkoilta joka torstai klo 19
juhannuksesta koulun alkuun

— 24.7. veteraanien kirkkoilta —
— 7.8. eläkeliiton kirkkoilta —

— 31.7. 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

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
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7.8. Karunan kirkossa Eläkeliiton kirk-
koilta klo 19

16.-17.8. Sauvon Kädet –kesänäyttely 
Rantolan Meijerissä viimeisen kerran, 
klo 11-15.

Syyskuu
13.9. klo 13 kyläjuhla Kalliorannassa: 
seuraava Varsinais-Suomen Vuoden kylä 
valitaan.

Kuntojumppa jatkuu lokakuussa sun-
nuntaisin klo 18.30 Kalliorannassa 

Poikien peli-illat jatkuvat lokakuussa 
tiistaisin klo 18 Kalliorannassa 

Pingis- ja biljardi-illat jatkuvat keski-
viikkoisin klo 18-20 Kalliorannassa 

Avantouinti lokakuusta alkaen perjan-
taisin klo 17-19 Karunan Urheilijoiden 
saunalla 

Kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoi-
den yhteinen puurojuhla joulukuussa

19.7. Unikeonmarkkinat klo 10-14 
Rantolassa, Unikeko klo 12. Juhlaa ja 
myyntiä. Vuokraa toripaikka! (Pirjo Tuo-
mi 050 565 8013) 

24.7. Karunan kirkossa veteraanien 
kirkkoilta

31.7. Karunan kirkossa Pienen pyhiin-
vaelluksen messu klo 19

Elokuu
3.8. Karunan kirkossa klo 10.30 kesän 
viimeinen messu
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Esittelyssä kyläyhdistyksen hallitus 
Antti Rusi, 64, Kasklahti
Sammon entinen autovakuutuspomo, nyt Karunan ky-
läyhdistyksen puheenjohtaja, siinä sivussa perheyhtiö T. 
Rusi Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kasklahden Ybyn ta-
lossa syntynyt, Turun vuo-
sien jälkeen onnellinen 
paluumuuttaja Karunaan. 
Reetan kanssa naimisis-
sa knaftit 50 v, 2 lasta, 3 
lapsenlasta. Harrastaa kil-
pasoutua veneellä, jossa 
neljä soutajaa ilman perä-
miestä, osallistuu kesällä 
veteraanien EM-kilpaan 
Münchenissä. Paaskun-
nan Leena houkutteli ky-
läyhdistykseen: “mittään 
ei tartte tehdä, ko tulet 
vaan”! Antin motto: “Kyl siit 
hyvää tulee!”

Leena Paaskunta, 60, Timari/Turku
Kyläyhdistyksen sihteeri. Terveydenhoitaja, työskentelee 
Turun kouluterveyden-
hoitajien esimiehenä ja 
pitkän kesäkauden Tima-
rin kartanon emäntänä, 
joka ei kelpaa muihin 
peltotöihin kuin kiviä ke-
räämään. Kolme lasta ja 
kissa. Liikkuu, lukee, rat-
sastaa ja raappii Timarin 
pihakallioita. Ui  “vaikka 
monta kilometriä”. Veisi tu-
ristit vesihiihtämään sekä 
Sauvon Käsien näyttelyyn 
vanhaan meijeriin. Motto: 
Kultainen keskitie ja koh-
tuus kaikessa.

Pirjo Tuomi, 63, Teininki
Ennen kampaaja-yrittäjä, 
nyt eläkkeellä. Kaksi las-
ta ja kaksi lapsenlasta. 
Harrastaa kyläyhdistystä, 
lastenlasten hoitamista 
ja sukankutomista. Paras 
saavutus: että löysi ukok-
seen Timon. Muuttivat 4 
vuotta sitten Paimiosta ja 
rakensivat talon Teininkiin. 
“On karunalaiset ainakin 
mukavampia kuin paimi-
olaiset!”

Petri Nurminen, 44, Timari
Kuljetusalan yrittäjä. Perheessä 2 lasta sekä Hopo, Par-
ru, Martti ja Riikka. Hopo 
on koira, Parru hevonen, 
Martti kilipukki, Riikka 
vaimo. Häärää kyläyhdis-
tyksessä, jotta kylä pysyisi 
elävänä, tykkää yhdessä 
tekemisestä ja kylätapah-
tumista. Turistille näyttäi-
si Suomen kauneimman 
kirkon Suomen kau-
neimmalla paikalla sekä 
Kalliorannan, Suomen 
kauneimman tanssilavan 
Suomen kauneimmalla 
paikalla. Motto: Voi voi ku 
menis näinki!

Virpi Hänninen, 38, Kasklahti
Kahden lapsen äiti, mikä 
on päätyö, mutta on myös 
Elisalla myyjänä Turussa. 
Paimiosta tullut. Joskus 
harmittaa, että asuu näin 
kaukana, mutta kun tuli 
lähdetyksi riiuulle Karu-
naan, niin minkäs sille 
sitten voi!  Ajeluttaisi tu-
ristia autolla pisin ja poi-
kin Karunaa tai veisi hänet 
merelle pienellä paatilla. 
Kyläyhdistyksessä yrittää 
keksiä ideoita myös lap-
sille.

Janne Suvanto, 39, Kasklahti
Taksiyrittäjä, plus hoitaa 
avopuolisonsa  Liinan 
kanssa Hännilän tilaa. Re-
montoinut sen tuleville 
vuokralaisille ja lomailijoil-
le, sekä rakentaa nyt sinne 
uutta tallipihattoa hevosil-
le. Hännilässä tarjolla ma-
joitusta, ratsastusta sekä 
tapahtumia ja tekemistä 
hevosilla ja ilman. Janne 
näyttäisi matkailijalle Hän-
nilän ja veisi sitten tanssi-
lavalle pyörähtämään.  



Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590 KARUNA

puh. 050 535 6092 

Kananmunia ja hunajaa
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Asmo Jaakkola, 38, Kasklahti
Lapsuus Tampereella, 
opiskelu Jyväskylässä, asu-
nut Karunassa 8 vuotta. 
Sauvon koulun musiikin-
opettaja. Kotona soittaa 
omaksi ilokseen sakso-
fonia. Purjehtii 50 vuotta 
vanhalla mahonkikaunot-
tarella lähisaaristossa vai-
mon ja puolivuotiaan 
pojan kanssa. Veisi vieraan 
Maalun torniin ja Karunan 
kirkkoon ja esittelisi kylän 
keskuksen, Rantolan.

Anne Rostén, 49, Rantola
Sekatyönainen eli monitoimiyrittäjä, Rantolan Puodin 
kauppias. Harrastaa vat-
satanssia, matkustamista, 
kielten opiskelua, käsitöi-
tä. Paras saavutus 3 las-
ta. Hyvä saavutus myös 
11-kiloinen lohi verkosta 
kaupan laiturin päästä.  
Sanansaattaja: kun on 
mukana kyläyhdistykses-
sä, pystyy helpommin 
informoimaan ihmisiä. 
Esittelisi vieraalle Ranto-
lan Puodin ja Sauvon Kä-
det –näyttelyn, meren ja 
luonnon ohella. Motto: 
Päivä kerrallaan.

Annukka Söderberg, 39, Teininki
Steningen kartanon emäntä on metsätalousinsinööri, 
joka on  virkavapaalla 
Metsänhoitoyhdistys Lou-
nametsästä. Tila ja 3 las-
ta työllistävät nyt, lisäksi 
hankki hiljan peltoa viljel-
täväkseen myös vanhasta 
kotipaikastaan  Angelnie-
men Kokkilasta. Käy lasten 
kanssa onkimassa kissaka-
loja. Pitää kylätoimintaa 
tärkeänä, jotta kylä pysyy 
virkeänä. Vienyt vieraitaan 
Maalun näkötorniin, kir-
kolle ja Rantolan Kievariin.

Riikka Tammisto, 47, Ruskolan Eikniemi
Tarvasjoen tyttö ehti tehdä kodinhoitajan työtä vuo-
den, sitten rupesi hoitamaan omaa kotia. 5 lasta, yksi 
lapsenlapsi, sikalassa 50 
emakkoa. Possuja on yk-
sinkertaisempi kasvattaa 
kuin lapsia. Riikka kuuluu 
Maataloustuottajiin, on 
Alsilan Marttojen sihteeri, 
harrastaa jumppaa, kah-
vakuulaa, avantouintia ja 
kävelyä. Kyläyhdistys tär-
keä, jotta Karuna pysyy vi-
reänä ja kehittyy. Näyttäisi 
vieraalle Rantolan sillalta 
meren ja tanssilavan ja 
veisi tornille ja kirkolle.

Merja Kasper, 52, Kasklahti
Muuttanut Ybyn taloon 3 vuotta sitten,  uusperheellä 3 
lasta. Tykästynyt luontoon, mereen, murteeseen ja mu-
kaviin ihmisiin. Työskentelee Suomalaisen Kirjakaupan 
myymälävastaavana Rai-
sion Myllyssä. Harrastaa 
ulkoilua, liikuntaa, venei-
lyä, lukemista, haaveena 
enemmän puutarhan-
hoitoa. Soutanut kirkko-
veneporukassa Sulkavan 
Souduissa, aikoo ehdottaa 
samaa Karunaan, koska sii-
nä voivat soutaa miehet ja 
naiset, nuoret ja vanhat.

Teksti Arja Talonen  Kuvat 
Leena ja Erkki Paaskunta

Törne Risto
Leppäniementie 23 A, 21590  KARUNA

Puh. 040 540 0519

Hirsi- ja rakennustöitä
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Kutsuisinko mökkitalkkarin?

   Juha Rokka, 40, asensi parvekelaseja ja teki rakennus-
hommia, kunnes näki Mökkikeskuksen ilmoituksen, jossa 
haettiin mökkitalkkaria. Neuvottelun jälkeen hänestä tuli 
mökkitalkkari Sauvon, Paimion, Piikkiön ja Kaarinan alu-
eille vuonna 2008.
   Mökkikeskus Tmi Juha Rokka on franchise-yritys, mikä 
tarkoittaa että Juha toimii yrittäjänä Mökkikeskus-ketjun 
yhteisen konseptin alla ja sen mukaisesti. Hän maksaa 
Mökkikeskukselle maksun ja saa vastapainoksi markki-
nointi-, koulutus- ym. tukea. Mökkikeskus määrittelee 
kullekin yrittäjätalkkarille oman toiminta-alueen mm. ke-
sämökkien määrän perusteella. Sauvossa on lähes 1400 
mökkiä.
   - Mökkikeskus hoitaa mainostamista, mutta hiukan olen 
myös itse ilmoitellut Kunnallislehdessä, ja  Karunan Kynt-
tilässä ja Sauvon Palveluoppaassa minulla on mainokset. 

Työt ovat lisääntyneet sitä mukaa kuin väki on löytänyt 
tällaisen palvelun ja sitä mukaa kuin väki vanhenee, Juha 
kertoo. 

Tyypillisiä töitä ovat kesällä maalaukset, ulkovuorauk-
set, terassin teot ja korjaukset, kattotyöt, laiturin nostot 
ja laskut, talvella sisäremontit, puun kaadot ja myrsky-
raivaukset. Tarpeen vaatiessa Juha ottaa kaverin avuksi. 
Maanrakennushommat ja sähkö- ja putkityöt hän ohjaa 
edelleen niiden alojen ammattilaisille. 
   - Minulla on kaikki työkalut paitsi traktori. Työkalut kulke-
vat autossani, veneelläni menen saariin, Juha sanoo.
   - Keskivertoasiakas on 55-75 -vuotias, jota ei enää huvita 
kiivetä katolle. Mutta asiakkaina on myös nelikymppisiä 
kaupunkilaismiehiä, jotka eivät ole tehneet mitään, joilla 
ei ole työkaluja, ei tavarankuljetuskärryjä, eikä aikaa. Sil-

Sauvolainen mökkitalkkari Juha 
Rokka on aamupäivällä laske-
nut laiturin paikalleen yhdessä 
mökkirannassa, iltapäivällä hän 
jatkaa keittiöremonttia toisella 
mökillä.



Sauvon Grilli
Puh. 02 4730 848

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
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KUORMA-AUTOILIJA 

JUKKA KAARILAHTI

 PUH. 0400 328 618

SAUVON TAKSIASEMA

02 4730 190

Parturi-kampaamo

Viljontie 5, puh. 02 4730 620

Ála Pia
SAUVON TILIKESKUS OY

Viljontie 1
21570 Sauvo
02 473 0870

loinkin on asiallista ostaa apua mökkitalkkarilta.
   Juha tekee 8-12 tunnin työpäiviä ja yrittää pitää viikon-
loput vapaina.
   - Keväällä on kiireisintä. Kaikkien täytyisi saada kaikki 
juhannukseksi! Talvi on hiljaista. Silloin teen lisähommina 
esimerkiksi huoneistoremontteja ja metsätöitä. 

Pieniä töitä Juha tekee tuntiveloituksella, joka hänellä on 
40 euroa. Tavallisen ponttonilaiturin nostoon tai laskuun 
esimerkiksi voi mennä pari, kolme tuntia. Useimmat asi-
akkaat tahtovat sopia työstä könttihinnan. Haluttaessa 
työstä tehdään kirjallinen sopimus. Useimmiten tehdään 
suullinen sopimus, jonka asiakas voi vahvistaa sähköpos-
tilla.
   - Laskussani on eriteltynä työn osuus ja tarvikkeet, koska 
kotitalousvähennyksen saa vain työn hinnasta. Minulla on 
vastuuvakuutus ja henkilökohtainen sairaus- ja tapatur-
mavakuutus, joten asiakkaan ei tarvitse olla huolissaan. 
Onneksi en ole niitä tarvinnut.

KOTITALOUSVÄHENNYS
Vähennystä voi saada oman, vanhempien, isovan-
hempien tai appivanhempien asunnon tai mökin 
kunnossapito- ja parannustöistä (myös kotitalous- 
ja hoitotyöstä ja tietokoneen yms. asennuksesta ja 
kunnossapidosta). Vähennyksen enimmäismäärä on 
nyt 2400 e henkilöä kohti, avioparia kohti 4800 e. 
Yksi henkilö saa täyden verovähennyksen, kun ostaa 
työtä 5556 eurolla, puolisot voivat siis ostaa työtä yli 
kymppitonnilla. Omavastuu on 100 e henkilöä koh-
den. Sisaruksetkin voivat rempata kimppamökkiä 
yhdessä ja saada kaikki verovähennystä.
Vähennys alentaa suoraan maksamiasi veroja. Saat 
vähentää 45% arvonlisäverollisesta työkorvauksesta, 
tarvikkeista ei. Vähennystä ei saa uudisrakentamises-
ta, uuden mökin pihatöistä, yksityistien kunnostuk-
sesta eikä ruoppauksesta.
Tarkista kotitalousvähennyksen ehdot osoitteesta 
www.vero.fi tai verottajan palvelunumerosta 
020 697002.
       
Teksti ja kuva Arja Talonen

korjaustyöt
sisustustyöt

kylpyhuoneremontit
Savisalontie 27
21590 Karuna

050 345 7670
pulkkisenkorjausrakennus@elisanet.fi



MÖKKIREMONTIT ja ASENNUSPALVELUT

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

Soita 040 700 3027
Mökkikeskus Sauvo | Juha Rokka

Paikallinen ammattilainen puhelun päässä mökiltänne.
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Sauvossa mökkejä enemmän kuin vakiasuntoja

* Suomessa on noin 500 000 mökkiä. 1950-luvulla niitä 
oli vasta 40 000 kpl. Maakunnista mökkejä on eniten Var-
sinais-Suomessa, noin 50 000. Suomalaisilla on mökkejä 
eniten kaikista EU-kansalaisista. Mökkeily kerrannaisvai-
kutuksineen työllistää noin 100 000 henkilöä. Eniten ta-
loudellista hyötyä mökkeilystä saa Varsinais-Suomi.
* Valtaosa mökeistä on lampien ja järvien rannoilla, me-
renrannassa on joka kymmenes. Mökkimatka on keski-
määrin 118 km. Lapista saa mökkitontin halvimmillaan 
6000-7000 eurolla, etelärannikon kallis tontti voi maksaa 
yli puoli miljoonaa euroa. 
* 1980-luvulla mökkien rakentaminen oli huipussaan; 
rakennettiin jopa 10 000 mökkiä vuodessa. Nyt tehdään 
noin 4000, monet niistä kaikin mukavuuksin kakkosko-
diksi. Ennusteen mukaan vuonna 2025 loma-asuntoja voi 
olla jo 630 000.
* Mökkien päärakennukset ovat keskimäärin noin 50-neli-
öisiä. Nyt rakennettava uusi kesäasunto on pinta-alaltaan 
keskimäärin 62 neliötä ja maksaa 86 000 euroa, uusi tal-
viasuttava on vastaavasti 85 neliötä ja maksaa 140 000 

euroa. Yli puolet rakennuttajista tilaa jonkin asteisen mök-
kipaketin, näistä 10% tilaa täysin valmiin mökin.
* Sauvo-Karunalla on 140 km merenrantaa, ja mökkitilan-
ne varsin erikoinen: mökkejä on enemmän kuin vakiasun-
toja. Vuonna 2012 Sauvossa oli 1371 loma-asuntoa ja 1345 
tavallista asuntoa.
* Noin 24 000 suomalaista asuu vakituisesti 13 000:ssa 
loma-asunnossa. Keskimäärin mökillä ollaan 75 vuoro-
kautta vuodessa ja kulutetaan silloin päivittäistavaroihin 
vajaat 29 euroa päivää kohti.  59% mökkeilijöistä ostaa 
mökkikunnan kaupoista lyhyillä mökkimatkoilla, 72% os-
taa niistä pidemmillä mökkimatkoilla. Vietkö sinä rahat 
kuntamme paikallisille yrittäjille ja tuottajille, vai tuetko 
jättiketjujen marketteja kaupungissa?

Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriön Mök-
kibarometri

Teksti Arja Talonen Kuva Shutterstock



Luomu-
 lampaanlihaa
Lampaantaljoja
Villalankoja

Nahka-ja 
 kelsituotteita
Polttopuita
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AUTOHUOLTO L. PULKKI 
 

 *HUOLLOT
  *RENKAAT
  *KORJAUKSET
  *ILMASTOINTIHUOLLOT

Timperintie 7
21570 SAUVO

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

Tul Karunaan säv. Odessa

1. On meillä täällä maisemat,
mi kaunehinta lie
ja merten aallokoissa pursi
purtta eespäin vie.
Kun onkimiehen kohtaa,
niin ahventa ja lohta
hän jaagaa, se on kalastajan tie.
      Tul Karunaan
oot tervetullut sieltä,
tul Karunaan
kun poikkeet valtatieltä.
Tul Karunaan
sä tiedäthän nyt tään,
tul Karunaan
törmäät ystävään.

3. Ei meillä loista julkisuus,
ei mainosvalotkaan,
vaan ihmisläheisyydestä
mä tyydytyksen saan.
Voin epäilykset poistaa
ja ylpeänä toistaa:
On lottovoitto 
-synnyin Karunaan.

2. Niin kirkkain aatoksin on meillä
mies kuin mielikin,
vain lintuin sulosoinnut puhkoo
rauhan eetterin.
Kun ulko-oven sulkee
ja metsätietä kulkee,
ei kiristele pinna vieterin.
        Tul Karunaan
oot tervetullut sieltä,
tul Karunaan
kun poikkeet valtatieltä.
Tul Karunaan
sä tiedäthän nyt tään,
tul Karunaan
törmäät ystävään.

     Tul Karunaan
oot tervetullut sieltä,
tul Karunaan
kun poikkeet valtatieltä.
Tul Karunaan
sä tiedäthän nyt tään,
tul Karunaan
törmäät ystävään.

Karunan Keisari  10.3.2014
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Meren läheisyys ja meren äänet, lintujen laulu etenkin ke-
vätaikaan   sekä hiljaisuus ja rauha luovat erityisen tunnel-
man meille Karunan hautausmaalla kävijöille, olemmepa 
sitten läheistemme haudoilla kävijöitä tai muuten vain 
hautausmaalla poikkeavia. 
   Oman piirteensä paikalle antaa aina iloinen hautaus-
maan hoitaja Leila Laine, joka tervehtii mukavalla tavalla 
kättä iloisesti heiluttaen. Hautausmaalle on kiva tulla, ja 
se on aina siisti.
   Ennen tätä työtä Leila on viettänyt hyvinkin makeaa 
elämää   kun oli makeistehtaassa 35 vuotta laboranttina. 
Kotona hän oli kuitenkin kova nyppimään kukkia ja kukka-
penkkejä, ja niinpä hän vaihtoi alaa ja lähti puutarhurikou-
lutukseen Piikkiön Tuorlaan. Kurssilla oli viisi aikuisikäistä 
ja loput nuoria. Luomupuutarhat ja kasvihuoneet ovat tä-
män koulutuksen työpaikkoja. 
   Leila on paimiolainen, mutta tuntuu sielultaan ihan karu-
nalaiselta. Karunan hautausmaalle hän päätyi, kun vuonna 
2010 avoinna olleeseen paikkaan valittu mies lähti kesken 
pois, ja Leila sai paikan. Viime vuosi oli Leilan neljäs vuosi 
tässä työssä. 
   Leila viihtyy hyvin työssään, minkä myös näkee hauta-
usmaalla. Leilan käsialaa ovat monet uudet kukkapenkit, 
ruumishuoneen nurkalla kukkapurkki kukkineen, käytä-
vien suorat, hyvin hoidetut reunukset. Jos satut käymään 
hautausmaalla perjantai-iltana, on Leila vielä kotiin lähti-
essään haravoinut hiekkakäytävät. Tuntuu melkein pahal-
ta tehdä niihin jalanjälkiä, on niin siistiä!

Tunnelmia Karunan hautausmaalla

Leila Laine pitää huolta Karunan hautausmaasta.



Kuljetus Petri Nurminen

P. 0500 533 036

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo

puh. 02 473 0233 ja 

050 569 6145

KAIVURITYÖTÄ 
Viidentonnin kumitelakoneella.

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

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

13

   Leila on kuin muuttolintu, joka tulee meille Karunaan 
kesäksi, toukokuusta syyskuuhun. Toivottavasti pesti seu-
rakunnalla jatkuu vielä monet vuodet. Muuttolinnuista 
kun puhutaan, keväällä Karunan hautausmaalla satakieli 
ja muut linnut pitävät konserttejaan. Leila kertoilee, ja it-
sekin se on tullut koettua, että kun portista tulee sisälle, 
kaikki unohtuu, suruasiatkin. Täällä on hyvä olla ja hyvä 
käydä.
Karunan kirkko on tiekirkko, avoinna kun Leila on paikalla. 
Paikkakuntalaisten lisäksi käy paljon vierailijoita, jotka tu-
levat katsomaan kirkkoa ja ympäristöä. Ihmiset kyselevät 
kaikenlaista, ja Leila kertoo mitä tietää ja osaa ja töiltään 
ehtii.
   Seurakunnalla on oma kirkollisten asioiden ilmoitus-
taulu, ja Karunan kyläyhdistyksellä omansa, eri paikoissa. 
Olisiko helpompaa, jos olisi yksi yhteinen tai vierekkäin 
olevat ilmoitustaulut? Näin ihmiset löytäisivät kyselemät-
tä molempien tiedot.
   Lukeeko Leila ihmisten hautakiviä ja syntymäaikoja, 
miettiikö miten nimet liittyvät toisiinsa?
   -Jonkin verran voi lukea hautoja ja alueita hoitaessa, 
mutta ehkä enemmän tulee ajateltua, onko vainaja kuol-
lut ennen sotaa tai sen jälkeen, vähän miettii kohtaloita, 
jos on nuorena nukkunut tms.  Kun ei ole paikkakuntalai-
nen, ei tunne kaikkia.
   - Kyllähän ihmiset kyselevät. Kerran tultiin kysymään Pik-
ku-Karjalasta ja ajattelin että oli kyse ajo-ohjeesta. Aloin 
selittää, että ajatte tuonnepäin, ja sitten sieltä tulee kylän 
tienviitta vastaan... Ei, ei , kysyjä etsi hautausmaalla olevaa 
käytävää, jonka varrelle moni Pikku Karjalan kylän väestä 
on haudattu, ja tiesinhän minä sen rivistön. 

   Jutustelemme Leilan kanssa ns. sirottelualueen vieressä, 
aika lähellä ruumishuonetta, rauta aidalla ja  portilla rajat-
tu. Sinne voi sirotella tuhkat, jolloin ei tule kylttiä tms. vai-
najasta. Paikka on nykyään hyvin hoidettu ja kukat kauniit.
   Leilalla on ollut useana kesänä nuoria hautausmaan töi-
tä tekemässä, ovat olleet kolme tai viisi viikkoa, mukavia 
nuoria. Leila on opettanut työtehtäviä, ruohonleikkuuta, 
kukkien kastelut, hautojen hoidot   ja kuten ollaan huo-
mattu, myös tervehtimiset. Työnteon lomassa nuoretkin 
tervehtivät meitä kävijöitä.
   Ei oikein tiedä, toivoisiko kuivaa tulevaa kesää, vai sade-
kesää   kummassakin riittää hommia ja ongelmiakin. Sade-
sään jatkuessa ruohonleikkuu ei aina onnistu, kuiva kesä 
tuo tullessaan runsaat kastelut.
Voin hyvin kuvitella Leilan kotonaan Paimiossa rivitalos-
sa, nyppii mennen tullen pihamaalta kuivuneita kukkia ja 
kasveja pois.  Tuntuu, että hän hoitaa Karunassa hautaus-
maata kuin kotiaan, nyppii kuivuneita pois, ja jos huomaa, 
että joku kukka on nuukahtamassa, lorauttaa sille vettä. Ja 
jos huomaa jonkun ruman kohdan, laitetaan kukkapurkki 
peittämään sellaista kohtaa. 
   Tutut ja tuttaviksi tulleet hautausmaalla kävijät ovat 
Leilan mielestä ystävällisiä ja iloisia ja ovat saaneet Leilan 
viihtymään ja nauttimaan työstään Karunan hautausmaan 
hoitajana. Taas seuraavan kerran kun tavataan, tervehdi-
tään ja heilautellaan kättä tervehdykseksi. Nautitaan Ka-
runan hautausmaan tunnelmasta ja sen hyvästä hoidosta 
– kiitos Leilan.

Haastattelu Anne Koli 
Teksti ja kuvat Päivi Paakki 

Veikka Jätinvuori

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

Kankaanrannan puutarha
Laaja kesäkukkavalikoima

Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
www.kankaanrannanpuutarha.fi
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Kävimme vaimoni kanssa viime kesänä piha-
kirpputorilla Paraisilla. Oli helteinen kesäpäivä 
ja tuli ostetuksi sellaistakin tavaraa, jota kotoa 
lähtiessämme emme ollenkaan tienneet tarvit-
sevamme. Vaimoni ihastui yhteen tauluun ja 
osti sen. Taulu oli maalattu pahville, ja tekijä oli 
joku meille täysin tuntematon A. Hindén.

Karunalaistaidetta kirpputorilta



Alexander Wilhem Hindén Metsäpirtin mökin pihalla.
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   Kotiin tultuamme päätin netistä etsiä tietoa Hindénistä. 
Löysin blogi-kirjoituksen vuodelta 2012, jossa lyhyesti ker-
rottiin taidemaalarista nimeltä Alexander Wilhelm Hindén, 
joka muinoin asui Maasletin Metsäpirtissä Karunassa. Kir-
joitus loppui sanoin “Kenen jälkeläinen taiteilija lienee ja 
mistä tullut Karunaan?” Ja vielä: “Taiteilijasta varmasti voisi 
kirjoittaa tarinan, jos joku vain lähtisi tutkimaan.”
   Tästä sain kipinän ja lähdin tutkimaan. Muutaman viikon 
etsinnöillä onnistuin saamaan aika kattavat tiedot suo-
malaisesta itseoppineesta kansantaiteilijasta nimeltään 
Alexander Wilhelm Hindén, joka oli syntynyt Raumalla 
30.1.1868. Hänen äitinsä nimi oli Alexandra Sofia. Hindén 
muutti jo 15-vuotiaana Turkuun, jossa hänen kerrotaan ol-
leen jonkun vanhemman koristemaalarin opissa.
   Hän meni vuonna 1895 naimisiin piika Amanda Sofia 
Blombergin kanssa, joka oli syntynyt Karunassa vuonna 
1864. He saivat kolme lasta. Ensimmäinen tytär Astrid So-
fia Wilhelmina syntyi 1897, solmi avioliiton 1923 metsäkas-
sanhoitaja August Lindforsin kanssa, ja pariskunta muutti 
Saloon. Toinen tytär Agnes Alexandra Sofia syntyi 1901 ja 
muutti naimattomana Karjalan Kuolemajärvelle vuonna 
1921 ja myöhemmin Joensuuhun. Kolmas lapsi Alfons Wil-
helm Alexander syntyi 1904, muutti naimattomana 1927 
Paraisille, ja eläkkeelle jäätyään muutti Tampereelle ja kuo-
li siellä 1978.
   Alexander Wilhelm Hindén muutti sittemmin vuonna 
1931 leskimiehenä (?) Strömmaan ja sieltä Karunan Metsä-
pirtin mökkiin. Eräiden tietojen mukaan hänellä oli Metsä-
pirtissä Ida-niminen taloudenhoitaja (hushållerska), mutta 
todellisuudessa Ida oli talon omistava emäntä,jonka mies 
August oli kiertävä suutari, ja Hindén asui siellä vuokralla 
- tai muuten vain. Hindénin vaimosta kerrotaan, että hän 
olisi sairastunut ja kuollut vieraillessaan tyttären luona Jo-
ensuussa.
   Hindén käytti titteliä koristemaalari. Hän maalasi koval-
le pahville sekä kankaalle. Ida kehotti maalaamaan lisää ja 
lisää, ja töitä myi ympäri Suomea Löfman, omaleimainen 
mies, jolla oli maalaukset asianmukaisessa isossa salkussa, 
ilman kehyksiä.  Monissa karunalaisten talojen ulkohuus-
seissa oli Hindénin tauluja, kukkia, eläimiä, maisemia. Niitä 
ei kait liiemmin arvostettu.
   Kerrotaan Hindénin valmistaneen myös kävelykeppe-
jä ja tehneen huonekalujen “ootrausta” ja kipinäsuojien 
koristemaalauksia. Taulujen aiheet olivat monipuolisia 
muotokuvista maisemiin, oli omena-asetelma, oli Lönnro-
tin Paikkarin torppa sekä kuva, jossa nainen istuu uunin 
äärellä lämmittelemässä. Viime mainitut saattoivat olla 
jäljitelmiä jonkun tunnetun taiteilijan teoksista. Hänen 
kerrotaan myös maalanneen von Wrightin ”Taistelevia 
metsoja” muistuttavia tauluja.
   Lemmisten Alitalon poika Tauno Lundqvist teki arkku-
ja, joissa oli vanerista taivutettu pyöreähkö kansi ja myös 
koristeleikkauksia. Hindén maalasi arkkuihin kukkasia ym. 
Lähiseudun taloissa ja talojen tyttärillä oli usein sellainen 
morsiusarkku. 
  Taiteilijan tunnusmerkkinä Hindénillä oli kesäisin valkoi-
nen hattu ja takki sekä kävelykeppi. Hän oli rakenteeltaan 
pieni mies ja luonnoltaan vaatimaton, joidenkin mieles-
tä syrjäänvetäytyvä, joten karunalaisetkaan eivät oppi-
neet häntä kovin hyvin tuntemaan. Hän kuoli Karunassa 

09.01.1953 ja hänet haudattiin ankarassa talvipakkasessa 
Karunan kirkkomaan uudelle puolelle. Hänen ystävänsä 
järjestivät hautajaiset, ja ruumisarkku tuotiin Turusta linja-
auton katolla.
     Keräämäni tietojen mukaan Hindénin tauluista löytyy 
varmuudella kaksi erilaista signeerausta jotka molemmat 
ovat hänen, ja kolmas A.Hindén-signeeraus, josta ei ole 
täyttä varmuutta, mutta kyse on varmasti samasta henki-
löstä, sillä muita Hindén-nimisiä taiteilijoita ei Suomessa 
tunneta. 
   Salon Helluntaiseurakunnan julkaisussa on maininta 
taiteilija Hindénistä, joka on maalannut Mathildedalin 
rukoushuoneen alttaritaulun. Siinä mainitaan, että kuva 
esittää taiteilija Hindénin näkemyksen Getsemanessa 
rukoilevasta Jeesuksesta. Yksi asia kuitenkin ihmetyttää, 
sillä tuo rukoushuone vihittiin käyttöön jo 4.11.1906, siis 
huomattavasti aikaisemmin kuin Hindén muutti alueelle. 
Toisaalta hän on voinut käydä siellä aikaisemmin, koska 
hänen vaimonsa oli syntynyt Karunassa.
   Karunalaiset ovat kertoneet, että Metsäpirtissä pidettiin 
ahkerasti seuroja sen jälkeen kun Hindén oli muuttanut 
sinne. Karunan seurakuntakodissa on myös Hindénin us-
konnollisaiheinen taulu.  
   Hindénin muistoksi järjestettiin kesäkuussa 2002 Sauvon 
museossa näyttely, jossa oli esillä useita hänen taulujaan. 
Tarinoiden mukaan hän oli tuottelias taiteilija, joka makse-
li palveluksistakin maalaamillaan tauluilla. Niitä jäi sitten 
seutukunnalle niin runsaasti, että osa päätyi huussien sei-
nille, ja jotkut kutsuivatkin häntä alentavasti ulkohuone-
maalariksi.  
   Kun lähdin tutkimaan Hindéniä, toivoin tietysti löytä-
väni tunnetun taiteilijan jonka taulut osoittautuisivat ar-
vokkaammiksi kuin vaimon maksama hinta, mutta toisin 
kävi. Tästä huolimatta ostamamme taulu on mielestämme 
”hintansa väärtti”. Taulun arvohan määräytyy usein osta-
jan silmissä. 
   Tämän selvityksen tiedonhankintaan ovat osallistuneet 
Silja Velmala joka käynnisti keskustelun blogissaan, Anni 
Himberg, Leena Oksanen, Sally Oksanen, Salla Tenkanen 
ja Leena Paaskunta, joita haluan kiittää.

Teksti Tom Nurmi, Parainen. Kuvat Betty Engblom, Anni 
Himberg.
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Nyt kaikki pienet taiteilijat piirtämään tai maalaamaan! 
Tee kuva, joka liittyy jotenkin Karunaan tai Unikeon kestei-
hin. Tuo kuvasi Unikeonmarkkinoille Rantolaan lauantaina 
19.7. kello 11:een mennessä, tai jätä piirroksesi etukäteen 
Rantolan Puotiin kaupan aukioloaikoina.

Kirjoita työn taakse nimesi, ikäsi ja vanhemman puhelin-
numero.

Pieniä palkintoja luvassa! Tuomareina Virpi Hänninen ja 
Viivi, 6 v.

Lasten piirustuskilpailuSenat sakaisin
Karunan Keisari on istunut keinutuolissaan ja muistellut 
lähialueemme vaikutusvaltaisia henkilöitä, mutta van-
huuttaan siinä kävi niin, että nimien kirjainjärjestys meni 
sekaisin. Siis ota kynä kauniiseen käteesi ja selvitä nimi-
en alkuperä. Lähetä vastauksesi kesäkuun loppuun men-
nessä osoitteella: Alf Ölander, Päisterpääntie 80, 21590 
Karuna. Oikein vastanneiden kesken arvottu palkinto luo-
vutetaan Karunan Unikeonmarkkinoilla 19.7.

1. OUTO MARITA
2. OHJATTU MOPOILTA
3. SIR TUTINA
4. ASSAR - ROTEVA SEPPÄ
5. ANSARIN PENKKI
6. KARTANON RAPU-ALLI
7. LEON ROTUMISSI
8. AHON ONNEN JÄNIS
9. EILA KANI
10. TOMMI POTILAS

Karunan Keisari

SALMENSUUN HEREFORD LIHAPUOTI
palvelee hyvän lihan ystäviä aina 
perjantai-iltapäivisin klo 16-18 
(kesällä 13-18) ja sopimuk sen mukaan. 

Meiltä saat jauhelihat, mureat luuttomat ja 
luulliset kokolihat ja maukkaan lihaisat makkarat. 
Tervetuloa lihaostoksille!

    Juhannuksena palvelemme 18.6. ja 19.6. klo 13-18.

    Mylvivän Sonnin kesän avajaiset la 7.6. klo 12-15.
    Laidunkierroksia, Piven taidenäyttelyn avajaiset, Puoti  
    avoinna, pannu ja grilli kuumana ja uutena ohjelmana  
    pihakirppis! Lisätiedot Puodilta. Tervetuloa!

Salmensuu 
Laanilantie 70, Sauvo    
Puh. 050 595 6252   www.salmensuu.com
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- Kyläpäällikkö hakkas oveen, mutta 
kun nukuttiin, ei heti sitä kuultu. Sil-
loin hän löi suksisauvalla ikkunan rik-
ki, jotta nyt on kiire! Venäläinen on jo 
Kaukjärvellä, heti pittää lähteä! Niin 
tuli lähtö, pikkujouluna 1939, kello kol-
me yöllä. Ohje oli, että kolmen päivän 
muonat mukaan. Vesikelkkaan otettiin 
vähän jotain vaatetta. 

 Väinö Kirjonen on tehnyt pihalleen pienoismallin kotikylästään Summasta.

Väinö Kirjonen on Karjala poikii



11.6. 17.8.2014    
    

  

“Tsee lehmät, tsee lehmät, tsee, tsee Mansikki, tsee Mustiiki, tsee...”

ke su klo13 17
www.sauvonmuseo.net

Sauvon kotiseutumuseo
Vahtistentie 3, Sauvo 02-47 44 134
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-Olin silloin 15-vuotias poika ja ajattelin, että kohta tullaan 
takaisin, kuvailee Ruskolassa asuva Väinö Kirjonen lähtöä 
Kuolemajärven Summan kotikylästä.
   Perhe oli ensin Urjalassa ja Koijärvellä, pysyvä kotipaikka 
löytyi Karunasta. Mutta ennen Karunaan tuloa Väinö jou-
tui vielä kovaan paikkaan. 20-vuotias nuorukainen haa-
voittui heinäkuussa 1944.
   -Sattui jalkaan sillä tavalla, etten pystynyt liikkumaan. 
Hyvät kaverit pelastivat, kantoivat pois, Väinö kertoo.
   Kirjosilta oli sodassa neljä poikaa, joista yksi kaatui Hii-
tolassa.
   Haavoittunut Väinö vietiin sairaalaan ensin Joensuuhun, 
sitten Seinäjoelle, mistä hän pääsi joulukuussa. Hän tuli 
junalla Paimioon ja lähti kävelemään Karunaan, toipilaa-
na. Aakoisten kohdalla hän kysyi joltakin, oliko sinne Ka-
runaan vielä pitkäkin matka? No, tässä on vielä Sauvokin 
välissä, hänelle vastattiin.
Mutta Karunaan hän käveli ja löysi muun perheen.
   Elämä alkoi normalisoitua, isä Nikodemus rakensi talon 
Ruskolaan. Äiti Amalia paistoi karjalaiseen tapaan joka 
lauantai karjalanpiirakoita, hapankaalipiirakoita, marjapii-
rakoita, pani uuniin ohrapuuron ja pottilohkon yöksi hau-
tumaan. Amalia oli synnyttänyt viisi poikaa ja kaksi tyttöä.
   Kun vanhemmista aika jätti, taloon jäivät asumaan sisa-
rukset Aino ja Väinö. Aino kuoli 1972. Yksi Väinön veljistä, 
Pentti, on vielä elossa ja asuu Turussa. Väinö elelee talossa 
nyt yksin, ja pärjää, vaikka 2.7. täyttää 90 vuotta. Muisti on 
ihailtavaa superluokkaa, kovia kokeneet jalat vähän reis-
taavat.

Sodasta palattuaan Väinö tarttui yhteen jos toiseenkin 
työhön. Ybyllä hän teki kattotiiliä ja opetti Rusin Anttiakin 
harjatiiliä tekemään, mikä ei ollut ollenkaan helppoa.
   - 50- ja 60-luvuilla tiilikatto tuli muotiin päreen jälkeen. 
Kun yksi laittoi, ei naapuri voinut huonompi olla. Tiiliä tar-
vittiin!
   50-luvulla Väinö kokeili vuoden verran pirssikuskina, Ali-
talon Aarrelta ostamallaan viininpunaisella Plymouthilla.
   - Mutta siihen olin liian pehmeä. Jäi maksuja saamatta, 
kun en ilennyt tuttuja kovistaa. Pirssikuskin on oltava kova.
   Väinö muistelee, että niihin aikoihin Antti Helelällä Kask-
lahdesta ja Eithel Ölanderilla Päisterpäästä oli taksit. Ja 
Karunan ensimmäiset autot taisivat olla Kärkniemen kar-
tanon isännällä Otto Rotkirchillä ja Ybyn Emil Alitalolla, jo 
30-luvulla.
   Mutta sitten löytyi oikea ala. Väinö rakensi lähes 30 vuo-
den ajan hirsitaloja yhdessä Keijo Sundbergin ja Niilo 
Laaksosen kanssa. Kotikulmille, Rymättylään, Kustaviin, 
Taivassaloon, pohjoisin oli Pyhätunturilla. Laaksosen Niilo 
vitsailikin, että tehtiin mökkejä välille Pyhätunturi – Lah-
najärvi. Suurin kohde oli Motelli Valtatie 1:n luhti Paimi-
ossa. Ohessa Väinö teki pirttikalustoja, puutarhakeinuja, 
leikkimökkejä, kaikkea mitä ihmiset tilasivat. Timpurin tai-
dot ovat Väinöllä näpeissä.
   Omalle pihalleen Väinö nikkaroi pienistä hirsistä ja omis-
ta Summan-muistoistaan pienoismallikylän, jossa on 
umpipihainen kotitalo, on Summan koulu ja nuorisotalo, 
on Summan komentokorsu, Mannerheim-linja kivineen. 
Muistot painoivat, pienoiskylä oli tehtävä.

Sotaveteraanien tilaisuuksissa Väinö on käynyt mielel-
lään.
   - Veteraaneja on kai Sauvossa vielä 19 elossa. Talvisodan 
veteraaneja ei taida olla enää kuin Vainion Keijo, Hellströ-
min Emppa ja Hellsbergin Allan, Väinö miettii.
   Viime aikoihin saakka Väinö on ajanut Tunturi-mope-
dillaan Sauvoon asioille ja ”Jälkiviisaiden” perjantaipar-
lamenttiin Hakkisherkkuun. Kahvikupin ääressä Väinö, 
Peuran Pertti, Airolan Aulis, Mäkelän Jorma ja Peltolan 
Pauli puivat maailman menoa. Vain politiikka on poissul-
jettu puheenaihe, jottei tule nokkapokkaa!
   Mopoilun jäätyä koulutaksi vie talvisin vanhuksia kirkolle 
maanantaisin ja torstaisin, kun on ensin tuonut koululap-
set kotiin Karunaan. Kesäisin vanhat kulkevat taksikyydillä 
kirkolle, omaosuus on 8 euroa.

Vajassa olisi toinenkin ajokuntoinen menopeli, vuoden 
1962 Trabant. Väinö osti sen 4000 markalla Turun Auto-
talosta, missä Sirkkilän Allan oli silloin johtajana. Väinön 
Trabant on siitä erikoinen, että se on käynyt meren poh-
jassakin.
   - Oltiin Haskon Veikon kanssa joulupäivänä pilkillä Hints-
holman Österön suunnalla. Saatiin 7 kiloa ahvenia, pantiin 
ne pärekoriin Trapanttiin, ja meinattiin lähteä kotiin. Mutta 
Lukon kohdalla yhtäkkiä alkoi auton etupäästä tulla vettä 
sisään. Veikko huusi ”hyppää ulos, vaihde vapaalle!” Ihme 
kun ehdittiin ulos, jalat vain kastuivat. Mutta Trapantti pai-
nui pohjaan, viisi metriä oli vettä siinä, Väinö kuvailee.
  - Veko lämmitti saunan, lämmiteltiin. Seuraavana päivä-
nä mentiin apureiden kanssa, oli moottorisaha, koukut, 
köydet, vaijereita. Saatiin ne kiinni autoon ja vedettiin sitä 
pohjaa pitkin kunnes tuli kantavaa jäätä, ja saatiin joten-
kin keplotelluksi auto ylös.
   Ahvenet olivat tallella, mutta penkkien välissä ollutta 
vodkapulloa ei ollut missään.
   - Onko varkaita joka paikassa, mesosi Veko. Mutta ne ah-
venet Veko savusti. Trapantti vietiin Turkuun viikoksi jyns-
sättäväksi. Sitten se kulki taas. 
   - Mutta en ole sen jälkeen pilkkinyt.

Teksti Arja Talonen  Kuva Päivi Paakki
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Oletko huomannut muinais-
aikaiselta näyttävän pyö-
reän kuvion rantakalliossa 
Kalliorannan talon alapuo-
lella? Sykkyrällä olevan käär-
meen hahmon sisälle on 
piikillä hakattu muinaisia rii-
mukirjaimia muistuttavia ku-
vioita. Kuvion halkaisija on 
noin 40 cm. Hämmästyttävä ja 
hieno, näyttää arkeologiselta 
aarteelta!

Jos se olisi aito, se olisikin sensaatio. Suomesta ei ole tähän 
mennessä löydetty kuin yksi irrallinen riimukiven kappale 
Hiittisistä vuonna 1997. Riimukiviä kirjoituksineen on run-
saimmin tehty vuoden 1000 tienoilla. Germaaniset riimu-
kirjoitukset ovat vanhimpia, nuoremmat ovat viikinkiajan 
alusta. Karunan kuvion sijainti vain pari metriä vesirajasta 
paljastaa, ettei se voi olla niin vanha, kallio on silloin ollut 
veden alla.
    Mutta kiinnostava se on, niin kiinnostava, että paikal-
le toukokuussa 2011 pyydettiin asiantuntija, turkulainen 
arkeologi, fil.maist. Tapani Rostedt, joka pystyikin selvittä-
mään hakkauksen tekstin.
    Rostedtin mukaan siinä on sekaisin germaanisia, skan-
dinavisia ja englantilaisia riimukirjaimia, ja kirjaimissa on 
muutamia virheitä. Kuitenkin hän löysi sanat ”RUNAR: 
ONNI: FKITHION:LOENNKWIST:BJOERUDDEN:KARUNA:OT
TONDE:JULI:ANNO:NITTONHUNDRA:OK:TJUGOTWO”, siis 
”Onni Gideon Lönnkvist 8.7.1922 Björkuddenista, Karu-
nasta”.
    Kuka kumma on ollut Onni Lönnkvist, joka on osannut 
tehdä riimukirjaimia ja miksi ihmeessä hän on viitsinyt 

Salaperäinen 
    kalliokirjoitus

nähdä valtavan vaivan? Sellainen kuvio ei synny nopeasti.
    Kalliorannan talon rakennutti 1885 Kärkkisten kartanon 
patruuna kesähuvilaksi tai vanhan faarin asunnoksi, mutta 
talosta tulikin Karunan ensimmäinen kansakoulu. 
    Vanhat karunalaiset ovat muistelleet, että koululla olisi 
asunut myös  joku Lönnkvist-niminen, mutta sen tarkem-
paa tietoa ei ole säilynyt. On kuultu sellaisiakin huhupu-
heita, että rantaan olisi hukkunut joku poika ja kuvio olisi 
tehty hänen muistolleen. Oliko Lönnkvist kenties opetta-
ja? Vai oliko hän kesävieras, tai ehkä historian opiskelija 
tai harrastaja, vai oliko hän merimies, joka merimiesten 
tapaan seuraavan laivan lähtöä odotellessa naputteli kal-
lioihin päivämääriä, nimikirjaimia ja nimiä?
    Kuka osaisi selvittää?

Teksti ja kuva Arja Talonen

Lähteet: Kunnallislehti 30.9.1999 ja FM Tapani Rostedtin 
selvitys 19.6.2011.



Unelmiesi mökki,
sellaisena kuin 
haluat!

Vehasen Talot 
valmistaa yksilölliset 
hirsitalot ja -mökit 
– silloin kun haluat, 
sellaisena kuin 
haluat.
Yli 60 vuoden
kokemuksella.

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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Majoitus & maatilamatkailu
Neitsaarentie 113 | 21590 KARUNA

Puh. 050 535 8697
www.neitsaari.com

Tarjan ATK-palvelu
TieToKone- jA lAiTemyynTi

neuvonta hankinnoissa ja käytössä. Korjaus-, huolto- ja asennus-
palvelu. nettiyhteyslaitteet ja -asennus.  

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

Kotikäynnit tarvittaessa.

22

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3

21570 Sauvo
4730 266, 0400 222 255

Kenestä Karunan 
Unikeko 2014
Osallistu Vuoden 2014 Unikeko–äänestykseen! Voit ää-
nestää ehdokastasi Rantolan Puodissa täyttämällä ää-
nestyspaperin 12.7. mennessä, tai voit äänestää www.
karuna.fi–sivuilla. Laita perustelut, miksi oma ehdokas 
olisi paras valinta Vuoden Unikeoksi. Äänestämällä osallis-
tut tuotepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla 19.7. 
Nähdään silloin Rantolassa!

PARTURI
KAMPAAMO

LIINU
P. 473 2232, 050 342 8099

Viljontie 3, SAUVO

Kesäjumppaan ja pelaa-
maan!
Karunan Urheilijoiden järjestämä kuntojumppa ihan kai-
kille alkaa taas. Hengästytään yhdessä Kalliorannan kate-
tulla tanssilavalla maanantaisin klo 18 – 19! Vetäjänä on 
Marianne Himberg. Ensimmäinen kerta on 23.6. ja viimei-
nen 28.7.
Jumppa on ilmainen Karunan Urheilijat ry:n jäsenille, 
muut voivat maksaa paikan päällä.

Koulujen kesäloman ajan aina tiistai-iltaisin klo 18.00 Kal-
liorannassa on peli-ilta.
Tervetuloa mukaan!

T:mi Jesse Kallio 
Laatoitustyöt 
040 700 9288
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Polttopuuta

johan Söderberg
0500 952 050

Tuoreita tapahtumia          anikirjassa

KONEURAKOINTIA
EERO LIIKKANEN
0500 778 313

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 

Sauvon Konekaivuu Oy



”Hei, luethan jo Kuntsaria?”

www.kuntsari.fi

Nyt lehti 
omaksi

Lähetä tekstiviesti: KL T1 nimi ja osoite
numeroon 040 713 6580 tai 
soita Tilaajapalveluumme 
p. 02 770 2626 
(ma-pe klo 8-16)

Määräaikainen tilaus.
19 € / 3 kk

(norm. 36 €)

PAIMION HAMMAS-
LÄÄKÄRIPALVELU

toivottaa hyvää kesää!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio

Aikavaraukset 4732 300
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Rakennuspalvelu Marko Perkkiö 
Silkkiläntie 128, 21570 Sauvo 

P. 0400 473 403

Karunan kyläyhdistys järjestää tänä kesänäkin suosituksi 
tulleen Nostalgiaristeilyn. Lauantaina 14.6. matkaamme 
Rantolan Kalliorannasta Paraisten Qvidjan eli Kuitian kar-
tanolinnaan sekä Tammiluodon Viinitilalle. 
    M/S Autere lähtee Kalliorannasta klo 10. Runsaan tunnin 
kuluttua saavumme Lemlahden Kuitiaan, missä kartanon 
isäntä Anders af Heurlin kertoo kartanolinnan historiasta 
tunnin verran. Sieltä M/S Autere ajelee noin vartissa lähei-
sen Tammiluodon viinitilan laituriin. Tammiluodossa nau-
timme lounaan klo 13. Ruokavaihtoehdot ovat uunilohi 
tai possun ulkofilee salaattipöytineen. Lounaan jälkeen on 
Tammiluodon viinituvassa kolmen viinin maistelu.
    Paluumatka alkaa n. klo 16, ja n. klo 17 kiinnitymme 
Kalliorannan laituriin.
    Laivassa on olut- ja siiderioikeudet. Laivaan mahtuu 50 
matkustajaa. Matkapaketin hinta on 60 e.
    Ilmoittautumiset osoitteella info@rantolanpuoti.fi 1.6. 
alkaen. Lippujen lunastus 10.6. mennessä Rantolan Puo-
dista.

Lähde historialliselle 
laivaretkelle

PELTISEPÄNLIIKE           
J.POHJALUOTO OY         
Vahtistentie 4                           
21570 Sauvo
Puh. 0400 823 690                          

Kaikenlaiset 
rakennuspeltityöt ja niihin 

liittyvät pohjustustyöt

Jo 30 vuotta!

Historiaa, viininmaistelua 
ja merimatkailua. Varaa 

paikkasi nopeasti.



• Veneet, tarvikkeet 
• Vesijetit 
• Marina 
• Huolto 
• Puutarha 
• Mönkijät 
• Kodinelektroniikka 
• Vapaa-aika 
• Sisustus 

www.konewuorio.fi     puh.02-420 6000 

KEMIÖ-TAALINTEHDAS 

Tervetuloa Kemiöön! 

Muista meidän hyvää ja 
kokenutta huoltoa! 
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Tue paikallista. 
Paikkakunnan yrittäjät ja palvelut 
löydät osoitteesta www.karuna.fi

anita Karunaa
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Viidennet musiikkifestarit Karunassa
18.-19. heinäkuuta Rantolan Puodin meripiha muut-
tuu taas musiikillisten puutarhajuhlien  näyttämöksi. 
Siellä vietetään Karuna Unplugged –musiikkkifestarei-
ta jo viidettä kertaa.
    Kyläkauppiaamme Anne Rosténin ja muusikko Bab-
lon ideoimat festarit vetävät yleisöä vuosi vuodelta 
enemmän. Sympaattisen intiimi tapahtuma, mutta 
huippuesiintyjät! Eikä sade haittaa, voit istua telttaka-
tosten suojassa.
    Festarit ovat toimeliaiden karunalaisten voimannäy-
te, sillä melkein kaikki tehdään talkoilla. Siispä kaikki 
kiinnostuneet, muutkin kuin karunalaiset, ilmoittautu-
kaa Annelle tuopin kerääjiksi, järjestysmiehiksi, liiken-
teenohjaajiksi…
    Perjantai-iltana 18.7. klo 18 alkaen lavalle nousee 
Sani Duo – muistattehan Aikakoneen laulusolisti Sa-
nin eli Saija Aartelan, joka myös säveltää ja sanoittaa. 
Tulee myös Paul Oxley, ja tulee armoton humoristi 
Jope Ruonansuu. Vielä Duo Kookos eli Jaska Kinnu-
nen ja Jani Karhunen kitaroineen sekä Mikko Mäki-
nen Duo viihdyttävät meitä.
    Lauantaina kansaa alkaa kerääntyä paikalle kuu desta 
lähtien, ja esiintyjät aloittavat klo 20. Lavalla nähdään 
Kummeli-porukasta tuttu Heikki Silvennoinen, mut-
ta nyt hän ei esitä Matti Näsää tai Mauno Ahosta, vaan 
soittaa kitaraa Acoustic Time –bändinsä kanssa. Kikka 
Laitista säestää kitaralla Kustaa Kantelinen, Netta 
Skog soittaa harmonikkaa. Duo Kookos on jo vanha 
tuttu, mutta Tradikaali nykykansanmusiikkiyhtye 
on uusi tuttavuus Karunassa.
    Sauvosta pääsee bussilla festareille. Tappers Innin 
luota molempina iltoina klo 17.30 ja 18.30, ja yöllä ta-
kaisin.
    Lippuja saa ennakkoon Karunan Rantolan Puo-
dista ja Sauvossa Tappers Innistä ja Kankaanrannan 
Puutarhalta.
    Lauantaiaamuna klo 10 alkaa oma festariohjelma 
lapsille.
    Festaripuuhissa mukana Karunan kyläyh distys, 
joka järjestää lauantaina päivällä Unikeon mark-
kinat myyntikojuineen ja ohjelmineen. Karunan 
Unikeko molskahtaa mereen klo 12.
    www.karunaunplugged.fi osoitteessa Karu-
nantie 1205, 21590 Karuna (Sauvo). 

Teksti Arja Talonen 



Hevos- ja 
matkailutila 
Karunassa

P. 050 331 8642  www.hannilantila.fi

 majoitusta  ratsastusta

 täyshoitopaikkoja aktiivipihatossa

 kursseja, leirejä, tapahtumia

Käy tykkäämässä, 
niin pysyt kärryillä

Kojusta kesäherkut! Sauvon-Kemiöntie 16

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

KAIVUULIIKE J.METSOLA
• Lumen 
  auraus, hiekoitus ja harjaus
• Maa-ainesten 
  murskaus ja seulonta
• Kaapeliauraukset
• Sukellustyöt

VAKITUISEEN ASUNTOON

TAI KESÄMÖKILLE

KAIKKI LVI-TEKNIIKKKA

SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

KVV-VASTAAVAN TYÖT

IV-VASTAAVAN TYÖT

ILMASTOINNIN MITTAUS- JA

SÄÄTÖTYÖT
Myös haja-asutusalueiden jäteveden puhdistus-
suunnitelmat, laitteiden toimitus ja asennus

VAHTISTENTIE 2, 21570 SAUVO
PUH. 02-4730 656, 0500-322 293, 
KARRI 050-5282 603, fax 4730 877

lvi.kuustonen@kolumbus.fi

www.lvikuustonen.fi
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Lopussa kiitos seisoo!
Olipa kerran vuosia sitten vielä ainakin yksi työyhteisö, 
joka oli työntekijöilleen erittäin hyvä. Kaikki viihtyivät 
työssään ja työnantaja ymmärsi, että jokaisen hyvinvointi 
on kaiken hyvän perusta. Työt sujuivat, ja vapaa-aikanakin 
kannustettiin harrastamaan yhdessä, työnantaja myös 
kustansi niitä tarpeen mukaan. Työntekijät panostivat 
yhteiseen hyvään, useasti ilman erillistä korvaustakin tie-
täen, että molempiin suuntiin tapahtuva joustaminen on 
eduksi kaikille. 
   Mutta niin kuin saduissa 
useasti, Paha Susi ilmestyy 
jostain kuin kova ukkonen 
kerran kesässä Peimarin 
yli Paraisilta Karunaan. Nyt 
Paha Susi ilmestyi Arka-
dianmäeltä Matti-Suden 
hallituksen valtion tuotta-
vuusohjelman muodossa. 
Kaikki pieni ja hyvin toimi-
va piti saada isommaksi ja 
paremmin toimivaksi, ta-
voitteena yhteisö, joka osaa 
panostaa olennaiseen ja tärkeään.
   Matti-Susi löysikin jostain kaukaa Savosta Kurosen ta-
kaa vastaavanlaisen yhteisön ja päätti, että tästä syntyy 
toimiva ikuinen avioliitto. Työntekijät olivat varautuneita 
pakkoavioliittoon, mutta ei siinä muu auttanut kuin sulha-
sen kuunnella papin amen ja tyytyä pääministerin morsia-
meen. Pelkona kaikilla sama: kun savolainen sanoo jotain, 
vastuu siirtyy kuulijalle.
   Niin kuin useasti avio-
liitoissa kuherrusta riitti 
muutaman kuukauden 
ajan, mutta sitten sul-
hanen alkoi epäillä, että 
jokin lehmänkauppa to-
dellisuudessa oli tehty. 
Morsiamen suunnalta al-
koi tulla mitä merkillisim-
piä ajatuksia, ehdotuksia 
ja jonkin ajan kuluttua 
myös määräyksiä, sa-
moin jatkuva valitus, et-
tei rahaa ole sulhaselle 
antaa.
    Mikään näistä ei tietenkään ollut sulhaselle mieleen, ja 
pikku hiljaa jokainen alkoi voida huonommin, kun kaikki 
aikaisempi hyvä otettiin pikku hiljaa pois. Yhteenkuulu-
vuuden tunnetta ei tarvita, työviihtyvyys hävisi. Asioiden 
hoitaminen vaikeutui, mentiin pomolta toiselle ja kolman-
nelle, eikä mitään tapahtunut. Ei kai nyt töissä mukavaa 
saanut olla, ei kai nyt työyhteisössä mitään yhdistävää saa-
nut olla. Yleensä saduissa on onnellinen loppu, tämä satu 
jatkuu edelleen ja loppu häämöttää jollain tavalla joskus 
jossakin.

   Miten tämä satu liittyy Karunaan? Toivottavasti ei lopul-
ta millään tavalla! Oletetaan, että sulhanen on Karunan 
kyläyhdistys. Vuosien mittaan on ollut mukava nähdä, 
kuinka aktiivista toiminta on ollut ja sitä on kehitetty koko 
ajan. Läpi vuoden on tarjolla tapahtumia vauvasta vaa-
riin. Vuoden kyläksi ei varmastikaan olisi valittu, jos näin 
ei olisi. Hyvä työnantaja olkoon tässä tapauksessa Sauvon 
kunta. Kunnassa nähdään, että toiminta on tärkeää ja sitä 
kannattaa tukea, jotta asukkaat viihtyvät ja pysyvät kun-

nassa. Yhteinen toiminta, yhteisöllisyys ja yhteinen 
hyvä on kaikkien etu. Hyvä Sauvo kauas kuuluu!
   Missä on Matti-Susi? Samassa lintukodossa Arka-
dianmäellä tietysti, Jyrki sudenpentunsa Hennan 
kanssa miettivät metkujaan. Edelleen iso on kau-
nista, kunnat yhteen, helppo juttu kuin selvin päin 
tanssiminen Kalliorannassa. Itäinen kunta, uusi 
mahdollinen morsian löydettiin akselilta Pöytyä-
Aura-Lieto-Tarvasjoki-Paimio. Enää ei Sauvo voikaan 
päättää itse omista asioistaan ja kuntalaistensa hy-
vinvoinnista, vaan joku muu päättää, vaikka kunnan 
uudessa keskuksessa kaukana Pöytyällä. Asioiden 
hoitaminen vaikeutuu, kuka nyt sieltä asti olisi kiin-

nostunut Karunan asioista.
   Tarvitaanko kyläyhdistystä? Jos pakko on, niin kai ne siel-
lä kaukana Savo.. siis Sauvossa selviävät yksikseen ilman 
tukeakin, jotain toimintaa varmasti keksivät lämpimik-
seen. Joku varmaan keksisi Kalliorannankin myymisen, 
kaikkihan nykyään sijoittajille pitää yksityistää. Vaikka lo-
manviettopaikaksi rehellisellä työllä rikastuneille rakkaille 

naapureille, onhan vieressä tilaa myös lomamökeille. 
Pakkoruotsia osaavat karunalaiset älkää innostuko, 
teidän kielitaitoanne ei täällä tarvittaisi.
   Tämä ei ole kannanotto kuntaliitoksiin sen enem-
pää puolesta kuin vastaan, ei Pöytyän kunnan 
parjaamista, ei ministerienkään mollaamista tai mo-
nikulttuurisuuden 
v a s t u s t a m i s t a . 
Satu kuitenkin on 
valitettavasti totta 
siellä missä pieniä 
toimivia kokonai-
suuksia liitetään 
yhteen suurem-
miksi toimimatto-

miksi.
   Sen sijaan tämä on kiitos ja kumarrus Karunan kyläyh-
distykselle sekä Sauvon kunnalle. On ilo seurata sivusta, 
miten olette kehittänyt toimintaanne määrätietoisesti. 
Toivottavasti sadun Paha Susi ei ilmesty, vaan jatkossakin 
edellytykset toiminnan kehittämiselle ovat olemassa ja 
aktiivisia toimijoita löytyy yhteisen hyvän tuottamiseen! 
   Mukavaa ja lämpimän rentouttavaa kesää kaikille, (Varsi-
nais-) Suomen parhaassa kylässä on siitä hyvä nauttia!

PAlho, osa-aika-alkuasukas

Kuvitukset Marita Sederholm



SINUN LÄHIRAUTAKAUPPASI

www.sso-rmp.fi

Ammattitaitoinen 
henkilökuntamme 
palvelee Sinua kaikissa 
rakentamiseen, 
sisustamiseen ja
puutarhanhoitoon 
liittyvissä asioissa.

Meillä myös laaja 
valikoima hevos- ja
pieneläintarvikkeita.

S-rauta KEMIÖ
• Engelsbyntie 10
• Puh 075 3030 3200 
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

avoInna
ma–pe klo 8-17 
pe klo 8-18
la klo 9-14

NÄHDÄÄN KEMIÖN S-RAUDASSA!
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Seuraava Varsinais-Suo-
men Vuoden kylä valitaan 

Kalliorannassa 13.9.

Karuna, Vuoden kylä – kuka seuraava?
Varsinais-Suomen Vuoden 
ky län 2013 palkintopytty, 
”poi ka”, haettiin porukalla 
kotiin Askaisten Livonsaa-
resta 24.8.2013  – ja riemu oli 
suuri!

Saavutuksen kunniaksi järjestettiin 
Kalliorantaan kaikille avoimet Voi-
tonjuhlat 14.9.

Voiton huumaama kyläyhdistys 
teetätti uusia Karuna-tuotteita, täs-
sä paitamannekiineina Leena Paas-
kunta ja Lenita Mikkola.

Varsinais-Suomen seuraava Vuo-
den kylä paljastetaan Kalliorannas-
sa 13. syyskuuta  klo 13.  Juhlassa on 
ohjelmaa ja ruoka- ja kahvitarjoilut, 
ja mukaan pääsee niin moni kuin 
ovesta mahtuu. Livonsaaren seu-
raintalossa seinät pullistelivat sii-
hen malliin, että ellei Kalliorannassa 
tuoleja riitä kaikille, niin seisoma-
paikoillekin pääsee! 
    Ja ennen sitä paljastuu, kuka saa 
tittelin koko Suomen parhaasta ky-
lästä – nyt jännitetään, sillä pieni ja 
sitkeä Karuna on lähettänyt hake-
muksensa vielä siihenkin kilpaan…



Laskettelukeskus
Rinneautoilu
Paintball
Ohjatut patikointiretket yms

MeriTeijo Ski & Action  www.meriteijo.fi ski@meriteijo.fi

Vauhdissa 
   kesät ja talvet!

Kaivinkonetöitä
Myytävänä kalliomursketta 

ja seulottua multaa

Max Söderberg
0500 338 640

www.merirantala.fi
040 545 8845

Rakennus/korjauspalvelut 
ja 

metallityöt/asennukset

Aaltonen 044 573 5793

Lähiruokaa osoitteessa www.karuna.fi
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Kylätalomme Kallioranta on rakennettu Karunan ensim-
mäiseksi kansakouluksi vuonna 1885. Koulutyö talossa 
loppui 1906, ja oppilaat siirtyivät Torikan tai Kasklahden 
kouluun sen mukaan, kummalla puolen Rantolan sunttia 
asuivat. Suntin yli kulki kapulalossi. 
 Koulun lopetettua talosta tuli läheisen Kärkkisten kar-
tanon kesähuvila. Itsenäisyyden ajan alussa se toimi 
suojeluskuntatalona. Vuonna 1944 talo tuli kunnan omis-
tukseen, joka on vuokrannut sen Karunan Urheilijoille. Ur-
heilijat rakensivat talon edustan rantakalliolle tanssilavan 
vuonna 1960.

Kirkon vierellä on kaunis, punamultainen vanha talo, joka 
nykyään on Karunan seurakuntakoti. Se oli vuosina 1893-
1926 Karuna Svenska Folkskola eli Karunan ruotsinkieli-
nen koulu.

Torikan isommassa koulutalossa toimi yläkoulu vuosina 
1906-1971. Nykyään talo on Leevi Jätinvuoren koti.

Torikan alakoulu rakennettiin vuonna 1939 ja toimi koulu-
na samoin vuoteen 1971. Alakoulussa on vuodesta 1983 
asunut Tiina Itälä perheineen. 

Karunan vanhat koulut
Karunassa on seitsemän vanhaa koulua. Mitä niissä nyt on, kuka niissä asuu?

Sauvon ja Karunan kiinteistö- ja 
kesämökkihuolto Tmi Tony järvelä

Vanha-Karunantie 536, 21570 Sauvo
Tony 040 588 6471

toni.jarvela@elisanet.fi
- remontit, maalaukset, raivaukset, siivoukset, ym.

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

Varaukset 045 186 3838 tai kallioranta@outlook.com

Nykyisen seurakuntakodin seinässä 
on taulu joka kertoo talon historiasta. 
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Kasklahden koulu oli kouluna vuosina 1907-1935. Monet 
muistavat siinä sittemmin toimineen puutyöliikkeen. Nyky-
ään ”Valontuike”-nimisessä kiinteistössä asuvat Emma Hag-
man ja Teemu Mäkinen lapsineen. Emma on suunnittelija, 
joka on suunnitellut kyläyhdistyksellekin uusia tuotteita.

Ruskolan koulu on rakennettu vuonna 1936 ja se toimi 
kouluna vuoteen 1972 asti. Seuraavana vuonna siitä tuli 
Satu ja Juha Hännisen koti.

Haanniemen koulutalo rakennettiin 1928 ja toimi koulu-
na vuoteen 1963. Yrjö ja Helena Riikonen olivat viimeiset 
opettajat. Enimmillään koulussa oli 52 oppilasta. Vähän ai-
kaa talossa toimi kirjapaino. Toukolehdon perhe osti talon 
1972. Nyt taloa hallitsee jo toinen sukupolvi, kolmas on 
kasvamassa. 
–Tämä talo on perheemme harrastus, sanoo siinä ympäri 
vuoden asuva Kari Toukolehto.

Teksti Arja Talonen,  Antti Rusi ja Virpi Hänninen

Kuvat Päivi Inkinen, Arja Talonen, Anni Himberg, Emma 
Hagman ja Susu Toukolehto

Karunan Kynttilä -lehden toimitus kiittää kaikkia koulujen 
omistajia myötämielisestä suhtautumisesta tiedon ja ku-
vien hankintaan. .



· Uunituoreet leivonnaiset ja maistuvat lounaat   

 kahviossa

· Ruuat myös tilauksesta mukaan

·  Lähituotteita paikallisilta tiloilta

·  Lahja- ja päivittäistavaroita ym.

·  Polkupyörien vuokraus

· A-oikeudet

· Pizzaa, paninia ja muuta suolaista syötävää

·  Biljardipöytä, musiikkia

·  Rantolan Kievarin voi varata myös juhliin
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Sauvo kehittyy myönteisesti
Kunnalliselämässä viime kuukaudet ovat 
olleet varsin poikkeavat. Muun toiminnan 
ohella seudun kunnat on valtion toimesta 
velvoitettu tekemään erityinen kuntaja-
koselvitys 17 kunnan alueella. Selvityksen 
valmistumisen määräaika on 30.9.2014. 
Kuntarakenneuudistus ja sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden uudistaminen ovat olleet 
kestopuheenaiheita jo useamman vuoden 
ajan.  Askelmerkit näiltä osin ovat ainakin 
tähän asti olleet hyvin levällään. 
    Sauvossa on viime aikoina tapahtunut 
paljon myönteistä kehitystä. Erityisen miel-
lyttävää on tässä yhteydessä todeta, että 
Kulmala-Timperin yritysalueella maantien 
nro 181 varrella tapahtui kaupallisessa 
mielessä todella mukavia  asioita. Sekä 
uusi  rautakauppa Sauvon Rauta että Jär-
venkylä Oy:n myymälä avasivat  ovensa 
asiakkaille huhtikuun ensimmäisenä vii-
konloppuna. 
    Sauvolainen liikuntapaikkatarjonta 
monipuolistui alkuvuonna merkittävästi. 
Kirveskalliontiellä sijaitsevan yksityisen 
monitoimihallin, Peimari-Areenan, en-
simmäinen vaihe otettiin käyttöön. Hallin 
käyttöönoton myötä jalkapallon harrastaminen keinonur-
mella on mahdollista myös talvikuukausina. 

    Varsinais-Suomen Kylät ry. valitsee vuo-
sittain maakuntamme vuoden kylän. Vuo-
den 2013 valinta meni mielestäni nappiin, 
kun se kohdistui Karunaan. Hieno kiitos 
karunalaisten vuosia jatkuneelle kylän ke-
hittämistyölle.
    Erinomaisen suuri lähivuosien haaste 
on haja-asutusalueiden jätevesihuollon 
järjestäminen. Osalle kuntalaisia ratkai-
sun jätevesien käsittelyyn voi tuoda pe-
rustettu Karunan Vesihuolto-osuuskunta. 
Osuuskunnan tavoitteena on rakennuttaa 
vuosina 2014–2016 merkittävä määrä jä-
tevesiverkostoa, mikä liitetään kunnan jä-
tevesiverkostoon. Samassa yhteydessä on 
kunnankin mahdollista rakennuttaa uutta 
vesijohdon runkoverkkoa. Päätöksiä puh-
taan veden runkoverkon rakentamisesta 
ei vielä tätä kirjoittaessani ole tehty. Ta-
voitteena on, että kesäkuussa tähän ote-
taan kunnan puolesta kantaa hankkeen 
ensimmäisen vaiheen osalta.
    Kesä on monelle meistä lomailun  mutta 
myös aktiivisen rakentamisen aikaa. Sau-
von kunnanvirasto on suljettuna kesällä  
neljän viikon ajan ajalla 30.6.–27.7.2014 

henkilökunnan lomien keskittämisen vuoksi. Tämä kan-
nattaa huomioida esimerkiksi rakennuslupa-asioissa. Ke-
säsulun aikana ei myönnetä uusia rakennuslupia mutta 
olemme järjestäneet niin, että rakennusvalvontapalvelut 
katselmusten osalta ovat rakentajien käytössä myös  ke-
säsulun aikana.

Mukavaa kesää toivottaen!

Seppo Allén,  kunnanjohtaja 

Kuvassa Karunasta pyytämäni Kuha.



Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi käyttämään palveluitamme!

Toimipaikoissamme saat lukuisia palveluita, tuotteita ja tietysti ruuat, juomat, 
sekä hyvän fiiliksen. Rohkeasti käymään, olemme aina valmiina juuri Sinua 
varten!

Tule maitse tai meritse, pääset vierailemaan myös omalla veneelläsi. Meillä 
on vierasvenelaiturit Kotkanpesässä, Tiirannassa ja Eugenian, sekä Nixorin 
vieressä.  

Vieraile nettisivuillamme, josta löydät lisäinfoa kaikista toimipaikoistamme!
www.kp-ravintolat.fi

tervetuloa!välkomna!
Toivoo, Tony Hellström & kp-ravintoloiden jengi

Yhteydenotot: 
tony.hellstrom@gmail.com  

050 572 6741

OP-Visalla voi nostaa käteistä kaupan kassalta ostosten yhteydessä. 
Palvelua saa useimmista K-kauppojen ja Tokmannin myymälöistä. 
Lue lisää www.op.fi/nosta

Käteistä 
kaupan kassalta.

OP-Visalla voi nostaa käteistä kaupan kassalta ostosten yhteydessä. 
Palvelua saa useimmista K-kauppojen ja Tokmannin myymälöistä. 
Lue lisää www.op.fi/nosta

Käteistä 
kaupan kassalta.

Lounais-Suomen OP
puh. 010 257 6113
lounais-suomen@op.fi

Pääkonttori, Paimio
Vistantie 21, 21530 PAIMIO

Sauvon konttori
Viljontie 1, 21570 SAUVO

Konttorit avoinna ma klo 9.30-17.00
ti–pe klo 9.30-16.00

Konttoreissamme kassapalvelu koko 
aukioloajan ja lisäksi OTTO-automaatti 
ja internet–asiakaspääte.

OP-Visalla voi nostaa käteistä kaupan kassalta ostosten yhteydessä. 
Palvelua saa useimmista K-kauppojen ja Tokmannin myymälöistä. 
Lue lisää www.op.fi/nosta

Käteistä 
kaupan kassalta.
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Karunan Vesihuolto-osuuskunta
Vesihuolto-osuuskunta perustettiin syksyllä 2013 tuot-
tamaan vesihuoltopalveluita. Samalla voidaan rakentaa 
haja-asutusalueen kuituverkko. Osuuskunta hoitaa lähin-
nä yksityistalouksien vesiasioita, maatalous ja enemmän 
vettä käyttävä teollisuus ei normaalisti ole osuuskunnan 
intressissä.

Suunnittelu
Verkoston suunnittelun käynnisti Sauvon kunta jo ennen 
osuuskunnan syntyä. Osuuskunta on jatkanut sitä käyt-
täen asiantuntijana SKT Suomi Oy:tä (lyhenne sanoista 
Suomen Kuntatekniikka), joka on jätevesiongelmien rat-
kaisuun erikoistunut, 40 vuotta  toiminut turkulaisyritys.
    Suunnittelu tarkennetaan alueille, joilla on tai ollaan saa-
massa riittävä osakasmäärä ja liittymiä. Tavoite on 220-350 
liittyjää, mutta hanke voidaan toteuttaa 200-250 liittymäl-
lä karsien rakennettavaa verkostoa.
    Verkoston mahdollisella vaikutusalueella on 850 kiinteis-
töä, joista osalla on jo toimivat vesi- ja viemäriratkaisut.
    Osuuskuntamme alueella ongelmana on huono tai 
puutteellinen talousvesi, mikä on monen liittyjän ensisi-
jaisena toiveena. Alueen vesissä on rautaa ja mangaania, 
radonpitoisuudet ovat yli sallittujen rajojen, ja osassa 
kaivoista vesi ei tahdo riittää. Kuituverkon saaminen tie-
toliikenneyhteyksien parantamiseksi taas on monen, var-
sinkin etätyötä tekevän toiveena. Jätevesiverkosto ja iso 
puhdistamo ovat paras ratkaisu jätevesien keskitettyyn ja 
laadukkaaseen käsittelyyn.
    Tällä hetkellä verkostosuunnittelussa keskitytään alu-
eille Sauvo-Rantola-Haanniemi, Torikka, Timari-Halslahti- 
Päisterpää. Näille alueille on osakashankinta meneillään. 
Suunniteltuun verkostoon voidaan lisätä rajallisesti linjas-
toa ja haaroja, mikäli halukkaita löytyy noin 3 kpl / km.

Osakkaat
Osuuskunnan jäseniksi on otettu kevään aikana jo noin 
140 taloutta, ja osalla on useampia liittymiä eri kiinteistöi-
hin. Listalla on lisäksi osakkuudesta kiinnostuneita, joiden 
mukaantulon ratkaisee rakennettavan verkoston laajuus.
    Verkosto rakennetaan vuosien 2014–2016 aikana. Pe-
rusteena on mahdollisimman suuren valtion vesihuolto-
avustuksen varmistaminen ja toisaalta rakentamisalueen 
laajuus. Nopeaa toteutusta puoltavat lainsäädännölliset 
velvoitteet jätevesien käsittelystä ja osakkaiden tarve saa-
da hanke eteenpäin.

Rakentamisen vaiheet
Rakentamisen I-vaihe on tarkoitus tehdä pääosin jo vuo-
den 2014 aikana Sauvon - Rantolan - Haanniemen alueille. 
Sauvo - Rantola välillä on jo olemassa vesijohdon runko-
verkkoa, jota täydennetään ja vahvistetaan Rantolan van-
halta vedenottamolta eteenpäin.
    Viemäröinti toteutetaan paineviemäriratkaisuna liittyvil-
tä kiinteistöiltä alkaen, joille tulee oma tai yhteinen pump-
paamo naapurin kanssa. Osuuskunta tuo jätevesilinjan ja 
pumppaamon sekä vesijohto- ja kuitulinjat kiinteistön 

läheisyyteen, ja ne liitetään kiinteistön järjestelmiin. Pai-
neviemäri on kustannustehokkain ratkaisu haja-asutus-
alueen viemäröintiin.
    Vuoden 2014 hankeen kustannusarvio jäteveden osalta 
on 1,1 miljoonaa euroa, ja vesijohtoverkon kustannus on 
noin 200.000 euroa.

Hankkeen rahoitus
Rakentamisen rahoittavat osakkaat liittymismaksuilla, 
jonka he maksavat työn aikana perittävillä koko- tai osa-
suorituksilla. Osakkaille rakennetaan hinnasto eri liittymä-
vaihtoehdoille, koska osalla on jo esim. vesi, eivätkä kaikki 
halua koko pakettia. Merkittävää on, että osuuskunta voi 
toteuttaa liittymien rakentamisen osakkaalle arvonlisäve-
rottomin hinnoin.
    Suuri osa rahoituksesta anotaan valtion vesihuoltoavus-
tuksena ELY- keskuksen kautta. I-vaiheen rakentamiseen 
on jo saatu päätös 270.000 euron avustuksesta. Tuki mak-
setaan toteutuneita laskuja vastaan jälkikäteen. Tuen suu-
ruus on 25 % viemäröinnin kustannuksista. 
    Työnaikaiseen rahoitukseen on kilpailutettu ja neuvo-
teltu Lounais-Suomen Osuuspankin kanssa lainapäätös, 
jolle haetaan Sauvon kunnan takaus. Työaikaista lainaa 
tarvitaan suurien hankintojen ja konetöiden aikana, jol-
loin rahaa kuluu ennen kuin liittymistä tuleva raha ja ELY- 
avustukset ovat käytössä.
    Rahoittajapankin kanssa on myös neuvoteltu osakkail-
le pitempi maksuaika, 5-10 vuotta, jolloin osuuskunta saa 
rahansa nopeammin, ja osakas käyttää omia vakuuksiaan 
lainan takaukseen.

Käytännön toteutuksesta
Hanke on merkittävä työllistäjä paikkakunnan urakoitsi-
joille. Hankintoja pyritään ohjaamaan oman paikkakun-
nan yrityksille. Putkiston tarvikehankintojen kilpailutus on 
tehty yhdessä Salon suunnalle  perustetun naapuriosuus-
kunnan kanssa, jotta hankintahinta olisi edullisempi.
    Urakoitsijoiden kanssa on jo neuvoteltu käytännön to-
teutuksesta, koska he ovat olleet ennestään töissä linjas-
ton maastossa. Tavoitteena on aloittaa työt jo alkukesällä.
    Verkostolinjan kaikkiin maanomistajiin ollaan yhteydes-
sä ennen ja jälkeen rakentamisen. Yhteistyö on sujunut 
hyvin, ja monet ovat todenneet hankkeen hyödyn koko 
alueelle.
    Sauvon kunnan kanssa sovitaan vesijohtoverkon to-
teutuksesta. Kunnan vesijohtoverkon täydentäminen 
voidaan toteuttaa edullisesti ja nopealla aikataululla oma-
kustannuspohjaisella hinnoittelulla.
    Kuituverkon operaattori valitaan kevään aikana. Osuus-
kunta asentaa kuitulinjat operaattorin toimittamista tar-
vikkeista samaan kaivantoon muiden putkien kanssa. 
    Kaikesta vesihuoltohankkeeseen liittyvästä saa neuvoja 
osuuskunnan hallituksen kautta.
Hannu Viitanen, osuuskunnan puheenjohtaja 0400 233 900

* Vesiosuuskunnan sivu linkkinä Karunan www-sivuilla.



Etsitkö pankkia, josta saat 
henkilökohtaista palvelua?

Tervetuloa täyden palvelun pankkiin, jossa hoidamme 
kodin ja pk-yrityksen asiat aina päivittäispalveluista

vaativiin sijoitus -ja luottoratkaisuihin. 

Soita ja varaa aika tapaamiseen numerosta 010 4309 400*). 

Asematie 1, Paimio | www.saastopankki.fi/liedonsp

*)Kiinteästä liittymästä 8,35 snt/puh.+6 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puh.+17,17 snt/min. 
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Peruskonseptiltaan tässä yli 50-vuotiaassa pellavaöljymaalien 
testivoittajassa yhdistyvät kaikki ominaisuudet joita jokainen 
rakentaja, talonomistaja ja maalari ulkomaaliltaan kaipaa:

Virtasen 4 Öljyn 
Laatumaali 

Se kirkkaasti parempi öljymaali!

Työkuja 5, 21600 Parainen, puh. 010 32 31 600

Kaiken se kestää.

• Edullinen hankintahinta
• Hengittävyys jonka ansiosta puu säilyy maalin alla hyvänä
• Ei hilseile, hyvä tartunta erilaisten maalien päälle - jopa lateksin!
• Ammattimaalarienkin kiittämä levityksen helppous
• Hyvä värinkesto myös sävytyskoneilla tehdyissä sävyissä 
• Hengittävä maali vaikka uudelle höylähirrelle
• Pitkä kestoikä
• Pisimmät maalausvälit jopa kymmeniä vuosia

NYT UV-SUOJATTU!

Lähimmät jälleenmyyjäsi: Maali-Osma, Paimio;  Kemiön Väri ja Autotarvike, Kemiö;  Perniön Väri ja Tapetti,
Perniö,  Dalsbruk Byggtjänst, Dalsbruk.  Katso myös sivuiltamme www.virtasenmaalitehdas.�
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Karunan Urheilijoiden hallitus

Karunan Urheilijoiden hallitus. Vasemmalla edessä Leena Teräsvasara, Soile Nurmisto, Tuomo 
Dravantti, Pekka Virtanen, Pirjo Virtanen. Vasemmalla takana Kirsi Söderberg, Lenita Mikkola, 
Joonas Hänninen, Seppo Lehmus, Kai Laine ja Lasse Liikkanen. 

Rantolan kesäherkku 
à la Anne 
UUNILOHI JA UUDET PERUNAT
lohifilee
2 dl ruokakermaa
1 prk crème fraichea tai smetanaa
½ dl ketsuppia
1 rkl sinappia
1 sitruunan mehu
tuoretta basilikaa
suolaa ja pippuria

Laita lohifilee uunivuokaan. Sekoita muut ainekset keske-
nään ja kaada vuokaan niin että lohi peittyy. 

Kypsennä 200-asteisessa uunissa 20-30 min. riippuen ka-
lan paksuudesta sekä uunista.

Tarjoile uusien perunoiden ja tuoreen salaatin kanssa. 
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TERVETULOA 

VARSINAIS-SUOMEN 

VUODEN KYLÄÄN 

KARUNAAN!

WWW.SAUVONYRITTAJAT.FI

LIPUT ENNAKKOON 15€, OVELTA 18€. 
ENNAKKOMYYNTI: HAKKIS HERKKU, 
K-EXTRA MANSIKKA, OP KONTTORI 
SAUVOSSA JA RANTOLAN PUOTI KARUNASSA.

aikalisä  sekä

Virve rosti & toyboys

Kesätanssit 16.7.2014
Karunan Kalliorannassa klo 19-24



Sauvon 
Elopäivät 
2.8.2014

Karuna on 
        suosittu hääpaikka

Varaa oma juhlahetkesi 045 186 3838 tai kallioranta@outlook.com


