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Karunan kyläyhdistys otti hyvää vauhtia kesän tapahtu-
miin jo viime syyskuussa, kun järjestimme Kalliorannassa 
maakunnallisen kyläpäivän juhlan. Siellä julkistettiin Karu-
nan jälkeen seuraava Vuoden kylä, Mynämäen Aseman-
seutu. Karuna kilvoitteli myös koko Suomen Vuoden kylä 
2014 -tittelistä, mutta siinä kilvassa voiton vei Iitin Vuolen-
kosken kylä.

Kalliorannan juhlaan valmisteltu ohjelma onnistui ja sai 
paljon näkyvyyttä. Keiton ja kahvien lomassa oli  puhet-
ta ja näytelmää, ja nähtiin naiskuoro Karunan Flikkojen 
komea ensiesiintyminen.  Juhlan ohjelma taltioitiin DVD-
levylle, johon lisättiin vielä 95-vuotiaan Sally Oksasen 
aiempi haastattelu sodan aikaisesta ilmavalvonnasta Maa-
lun tornissa. Tätä 58 minuutin Karuna-taltiointia saa ostaa 
minulta kympillä.

Tämän kesän uutuus kyläläisille on lattaritanssikurssi 
tanssilavalla heinäkuussa. Neljänä iltana kun veivaa kaksi 
tuntia kerrallaan, niin eiköhän sambat ja rumbat  jotenkin 
suju, tai ainakin yrittäminen käy hyvästä kuntoilusta.

Kyläyhdistys on vuokrannut 14 soutajan kirkkoveneen 
Rantolaan kyläläisten ja mökkiläisten iloksi juhannuksesta 
heinäkuun loppuun, ja sitä saa nyt vuokrata myös omalle 
yksityisporukalleen. Minulta saa lisätietoja. Asetan myös 
oman kajakkikaksikkoni melojien käyttöön. Kanootti on 
Urheilijoiden saunan rannassa, melat ja suojavaatteet saa 
noutaa Rantolan Puodista. 

Uutta on myös Virpi Hännisen ja Anne Rostenin organi-
soima takakonttikirppis heinäkuussa. Kuka vain voi tulla 
myymään omia tavaroitaan Kalliorannan kylätalon pihal-
le. Katso päivämäärä  menokalenterista.

Kesätansseissa 9. heinäkuuta tanssilavalla pannaan jalalla 
koreasti Anne Mattilan tahdissa. Kyläyhdistys, Urheilijat ja 
Yrittäjät yhdessä järjestävät. Toiset tanssit 16.7.

Mutta nyt tarvitaan lisää ideoita, Euroopan maaseudun 
kehittämisrahastolla nimittäin olisi rahaa jaossa. Pankaa-
pa kaikki luovuus liikkeelle, jotta osa siitä voitaisiin kotiut-
taa meidän Karunamme kehittämiseen! Silloin  huonoja 
ideoita ei olekaan. Soitelkaa, lähettäkää sähköpostia, ny-
käiskää hihasta!

Antti Rusi
kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Kertokaa ideoita!

Karunan Kynttilä
Julkaisija: Karunan kyläyhdistys ry.
Päätoimittaja: Arja Talonen arja.talonen@gmail.com 
Taitto: www.hiiop.com
Painosmäärä: 1200 kpl
Painopaikka: Eura Print Oy
ISSN-L 2323-2382, ISSN 2323-2382
Kannen kuva: Taimi Itälän albumi. Karunan kirkon edustalta.

Lehti ilmestyy kerran vuodessa toukokuun lopulla ja jae-
taan jokaiseen postilaatikolliseen talouteen Karunan alu-
eella. Sen voi noutaa myös Rantolan Puodista, tilitoimisto 
Tili-Tikan Karunan konttorista (avoinna ke, to, pe) ja Sau-

von Kädet –näyttelystä Rantolassa sekä Sauvon kirjastosta 
ja Sauvon kunnanvirastosta.

Kyläyhdistyksen osoite: Viertotie 25, 21590 Karuna
www.karuna.fi
Facebookissa www.facebook.com/karunankyla
Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Rusi 
anttirusi@gmail.com 0400 324 522

Tue sinäkin Kyläyhdistyksen toimintaa liittymällä jäsenek-
si! Jäsenmaksu on 7 e/henkilö ja tilinumero Liedon Säästö-
pankissa FI09 4309 0010 3602 53. Muista merkitä nimesi ja 
osoitteesi viestikenttään. Netissä voit myös merkitä itsesi 
postituslistalle, niin saat sähköpostiisi tietoja Karunasta.
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Jos sairastut
AJANVARAUKSET
Sauvon ja Paimion terveysasemille arkisin klo 8-15.30 
puh. 02 474 6202. Käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Vas-
taajaan jätetään viesti ja terveysasemalta soitetaan asiak-
kaalle.

SAUVON TERVEYSASEMA
Hakkistie 4, Sauvo. Muissa asioissa puh. 02 474 6400 
arkisin klo 10-14.30 (takaisinsoittojärjestelmä)
Kesällä suljettu 29.6.-31.8.15 jolloin

PAIMION TERVEYSASEMA
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. Muissa asioissa 

puh. 02 474 6383 arkisin klo 10-14.30 (takaisinsoittojärjestelmä).

PÄIVYSTYKSET
Arkisin klo 8-15.30 Paimion pääterveysasema  
puh. 02 474 6202.
Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin Turun seudun 
yhteis päivystys: T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku (ra-
kennus 18), puh. 02 3138 800.

HAMMASLÄÄKÄRIN ENSIAPUPÄIVYSTYS
Ajanvaraukset arkisin klo 8-10 puh. 02 474 6210
Arki-iltoina klo 15.30-18 ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin 
klo 9-11 puh. 02 313 1564

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
puh. 0500 228 095

Karunan pikkuteitä ajellessa sattuu silloin tällöin, että täy-
tyy painaa jarrua ja ihailla kaunista pihaa. Karunan Kyntti-
lä haluaisi näyttää näitä nättejä näkymiä muillekin. Niinpä 
julistamme nyt pihakilpailun.

Kaikenlaiset pihat ovat mukana, niin mökkiläisten kuin 
talviasukkaitten, niin torpan kuin talon, rivitalon tai maa-
tilan pihat, kesäkeittiön ympäristöt, pienet ja suuret, keit-
tiöpuutarhat tai kukkivat, luonnonmukaiset tai tarkoin 
hoidetut. Ainoa ehto, että ne sijaitsevat vanhan Karunan 
alueella.

Ota pihastasi tai sen kauneimmasta kohdasta valokuvia ja 
lähetä ne Kynttilän toimitukseen. Naapurikin voi vihjaista 

Kenellä Karunan kaunein piha?
nätistä pihasta, kunhan saa luvan omistajalta. Laita mu-
kaan nimi, tarkka osoite sekä puhelinnumero. Lähetä ku-
vat Unikeonkesteihin 18. heinäkuuta mennessä. Piharaati 
tutkii kuvat ja käy paikan päällä katsomassa kiintoisimpia. 
Raatiin kuuluvat Antti Rusi, Arja Talonen ja puutarhuri Kai-
sa Salonen.

Paras tai parhaat pihat paljastetaan ensi kevään Kynttilä-
lehdessä. Voittajille on luvassa pieniä Karuna-palkintoja.
Lähetä sähköiset kuvat osoitteeseen 
arja.talonen@gmail.com tai 050 366 2748 ja paperikuvat 
osoitteella Arja Talonen, Lindvikintie 221 b, 21590 Karuna. 
Jos on kysymistä, soita 050 366 2748.



Entinen T. Oksasen kauppa, Lemminen.

”Venäjän tsaarit pur
jehtivat lomamatkoil

laan Suomen ja 
Karunankin vesillä.” 
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Eräiden tietojen mukaan Karunan ensimmäinen kauppa 
oli perustettu Karunan kartanon ja kirkon läheisyyteen, ja 
sitä piti rovasti Ahoniuksen Elise-tytär vuoden 1873 kiep-
peillä. Toisten tietojen mukaan ensimmäinen kauppa olisi 
syntynyt vuoden 1870 paikkeilla ”Lidenillä”, nykyisin Tam-
misto. Kauppiaina olivat nimismies Syvellanin tyttäret, 
jotka olivat myös taitavia puutarhureita. Puhuttiin ”Liirin 
trekoolista”, josta sai ostaa marjoja, omenoita ja pääry-
nöitä. Puotirakennus paloi ja kaupanpito loppui, mutta 
”maantietä vielä sillä kohdalla reunustavat muhkeat tam-
met kertovat sisarusten luonnonrakkaudesta.”

Samoihin aikoihin kerrotaan Päisterpään Dirbäckin torpan 
kaupasta, jonka omisti Maria Josefina Sjöblom. Kun Ma-
ria avioitui tiilitehtaan isännöitsijä F.K. Dammertin kanssa, 
puhuttiin Dammertin kaupasta. Venäjän tsaarit purjehti-
vat lomamatkoillaan Suomen ja Karunankin vesillä. Heistä 
mahdollisesti Aleksanteri III:n kerrotaan hankkineen tästä 
kaupasta ”klänningverkkiä” eli hamekangasta seurueen-
sa naisille – mutta samaa tarinaa kerrotaan muutamasta 
muustakin kaupasta, eli mene ja tiedä!

Karunan kartanossa kippari Fjäder piti kauppaa 1885-91, 
jolloin kauppa siirtyi Viktoria Hellmanin haltuun ja hän siir-
si sen Kasklahteen. Mutta Viktorialla ja hänen kaupallaan 
oli surkea loppu: kauppa ryöstettiin ja ryöstäjä surmasi 
kauppiattaren. Yhtä kamala kohtalo oli neiti Beda Wenner-
strömillä (1862-1908), joka piti kauppaa ensin Kasklahden 
Ybyssä, sitten Ruskolassa. ”Lauantai-iltana kello seitsemän 
oli Beda juuri sulkenut porstuan oven ja puotihuoneen 
ikkunaluukun, kun tunkeutui puotiin ryöstäjä ja löi kaup-
piasta sokerikirveellä päähän ja vei kaupan kassan ja vielä 
lastasi tavaroita vesikelkkaan.” Murhaaja oli nähty, valles-
manni lähti perään ja tavoitti tämän aamun sarastaessa. 
Mies jäi kiinni, mutta Beda menehtyi.

Bedan Ruskolan puodista oli ylhäällä mäen päällä jäljellä 
vielä kivijalka, kun Rantolan meijerin juustomestari Aro-
nen osti paikan 1959. Hänen poikansa Olli ja vaimonsa 
Pirkko ovat asuneet alempana samalla tontilla  vuodesta 
1984. Olli on rakentanut vanhan kaupan kivijalalle varas-
ton.

Karunan vanhat kaupat

Pukbölessä oli Juho Petterssonin kauppa 1889-1906. Vie-
lä oli kauppoja Kärkkisissä, Torikassa ja Kasklahden Iso-
Tiivilässä. 1900-luvun alulta tiedetään kauppiaat Frans 
Vikblom Strömsbölessä, Juho Karlsson Smörvikissä, Emil 
Salmberg Tapolan Ylitalossa, Juho Finnberg Lemmisissä ja 
Aksel Karlsson Rantolassa.

Lemmisissä toimi kauppa saman suvun hallussa aina 
1880-luvulta vuoteen 1963 asti. Sen aloitti 1857 syntynyt 
August Johansson, joka myöhemmin suomensi nimensä 
Santa-nimeksi. Hän kuoli syksyllä 1927, minkä jälkeen Nii-
lo Launokorpi hoiti kauppaa yli talven Sannan Miina- ja 
Tilta-sisarten avustamana, kunnes Tuomo Oksanen pääsi 
armeijasta ja jatkoi kaupanpitoa nimellä T. Oksanen. Kaup-
pa toimi ensin Lemmisten Keskitalon pihapiirissä, kunnes 
Tuomo rakennutti uuden rapatun kaupparakennuksen 
1950-52. Oksasen kauppa sulki ovensa 1963.

Osuuskaupan synty
Haanniemessä syntyi osuuskauppa-ajatus hyvin onnis-
tuneiden ns. yhteisostojen pohjalta. Haanniemeläiset 
maksoivat pienen osuusmaksun, joilla varoilla höyrylaiva 
Mauritz Holmberg toi tavaraa Turusta Orgsaaren laituriin 
– taloustavaroita, jauhoja, sokeria, kangasta. Talvella kul-
jetuksista huolehtivat Haanniemen nuottakunnan miehet 
samalla kun veivät jäitä pitkin kalaa Turkuun.

Puotihuoneeksi vuokrattiin Haanniemen Lempperin ta-
lon vanhanväen tupa, ja Lempperin nuorin poika August 
Klenberg (myöh. Kaitavuori) piti puotia auki kerran viikos-
sa. Kyläläiset rupesivat myös lähettämään Turkuun munia, 
joiden menekki kasvoi, kanoja otettiin lisää ja lisää, nik-

Karunassa on jäljellä ainakin yhdeksän sellaista rakennusta, joissa on joskus toiminut kauppa. 
Näistä löytyy vielä muistitietoa. Mutta paljon aikaisemminkin on Karunassa puoteja pidetty. Jotkut 
vanhimmista tiedoista ovat epävarmoja tai ristiriitaisia ja joistain samoista tapahtumista kulkee 
hiukan erilaisia tarinaversiota, mutta kaikki ne piirtävät mielenkiintoista kuvaa Karunastamme.



Haanniemen Osuuskauppa osti 1919 Salmbergin puodin.

Entinen Haanniemn Osuuskauppa.

Entinen Aksel Kaikun kauppa, Rantola.

Entinen Ruskolan kauppa.

”Kaikki ovat maalatut kauniin 
sinisiksi, niin ovat ne toistensa 

näköiset kuin serkusten yhteiset 
lapset.”
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Vuonna 1937 perustettiin osuuskaupan myymälä myös 
Ruskolaan. Piirustukset tilattiin Gunnar Valtamolta Sau-
vosta ja talon urakoi karunalainen Anton Kaire. Myymä-
länhoitajaksi tuli Rantolan kaupan varastomies August 
Aku Rantanen.

Menestys jatkui, ja Gunnar Valtamo sai suunniteltavak-
seen seuraavan myymälän Torikkaan 1938, hoitajaksi valit-
tiin Ruskolan myymäläapulainen Ester Suovalli. ”Terhakka 
tyttö pärjää miesten rinnalla”, luonnehdittiin neitiä histo-
riikissa, ja myymälöiden sisustuksesta sanottiin: ”Kaikkiin 
myymälöihin on puuseppä Artur Airola Sauvosta tehnyt 
samanlaiset, uudet sisusteet. Kaikki ovat maalatut kauniin 
sinisiksi, niin ovat ne toistensa näköiset kuin serkusten yh-
teiset lapset.”

Vähitellen väkeä muutti taajamiin yhä enemmän, ja asiak-
kaat syrjäkylillä vähenivät. Ruskolan myymälä lakkautet-

karoitiin suurempia ja suurempia munankuljetuslaatikoi-
ta. Kaupankäynti sujui erinomaisesti, mikä johti Karunan 
Osuuskaupan perustamiseen 1914. August Kaitavuoresta 
tuli kaupan pitkäaikainen hoitaja. Alkuun hän piti kaup-
paa auki tiistaisin ja perjantaisin.

Tilat kävivät pian ahtaiksi, ja vuonna 1919 Osuuskauppa 
osti entisten kauppiaiden Lehtisen ja Salmbergin Haan-
niemen-puodin ja laajensi sen Karunan Osuuskaupan 
päämyymäläksi. Vuodesta 1978 alkaen talo on ollut Seppo 
ja Hilkka Lehmuksen koti.

Menestyksekäs osuuskauppa halusi sitten avata toisen 
myymälän Rantolaan, jossa oli ennestään sähkölaitos, 
meijeri, mylly ja saha. Paikallinen Kaikun kyläkauppa oli 
lopettanut toimintansa. Osuuskauppa aloitti 1922 Erland 
Virtasen hoidossa entiseltä kauppias Aksel Kaikulta vuok-
ratussa huoneessa. Kaikun alkuperäisessä hirsitalossa oli 
vain tupa ja kamari, mutta sittemmin taloa on laajennettu 
kolme kertaa. Kiinnitysrenkaat hevosia varten ovat jo hä-
vinneet, ja talo on nyt Tuomo Dravantin koti. 

Osuuskauppa pääsi jo vuoden kuluttua vuonna 1923 
muuttamaan Kaikun talosta rannemmas omaan rakennuk-
seen, joka tehtiin Ristniemen Alitalon vanhasta hirsiraken-
nuksesta. Talon suunnitteli sauvolainen rakennusmestari 
Vihtori Törmä. 



Entinen Masalinin kauppa, Rantola.
Entinen Muurisen kauppa, Haanniemi.

Entinen Torikan Osuuskauppa.

Rantolan Puoti ja Anne Rostén.

Masalinilla oli myös kauppa
auto. Hän oli hankkinut sodan 
jälkeen Englannista liittoutu

neiden vanhan sotaauton, 
tylppänokkaisen, jossa ohjaus 

oli oikealla.
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tiin 1964. Sen jälkeen talo on ollut asuinkäytössä, vuodesta 
1989 alkaen Saila Myllymäen ja Reijo Lempiäisen perheen 
koti. Kellarin kylmähuone muistuttaa vielä kaupan ajoista.

Karunan Osuuskauppa liitettiin vuonna 1965 Osuusliike 
Aittaan, ja myymälöistä tuli Aitan sivuliikkeitä. Torikan lii-
kettä hoitivat mm. Sainiot, ja viimeiset 18 vuotta Vilho ja 
Liisa Herne, aina vuoteen 1982, jolloin kauppa lopetettiin. 
Valikoimissa oli silloin vielä kaikkea ruoasta kodintekstii-
leihin, apulantaan ja bensaan, kertoo Liisa Herne. Nyt Ta-
lon omistaa nuori perhe Jere, Ilona ja vauva Lietzen, jotka 
remontoivat sitä tulevaksi kodikseen.

Rantola ja muut puodit
Rantolan vilkkaassa taajamassa yksityinen Uuno Masa-
linin K-kauppa muutti 1959 pajasta kaupaksi remontoi-
tuun taloon, ja myymälässä häärivät Elvi-rouva ja hänen 

sisarensa Ester Suovalli.  Masalinilla oli myös kauppa-auto. 
Hän oli hankkinut sodan jälkeen Englannista liittoutunei-
den vanhan sota-auton, tylppänokkaisen, jossa ohjaus oli 
oikealla. Siihen hän rakensi kovalevystä ja muista tarpeista 
myymälätilan. Sekä autossa että myymälässä Uuno tarjoili 
lapsille kovia punavalkoraitaisia karamelleja sillä aikaa kun 
äidit tekivät ostoksia.

Masalinien jälkeen tienhaaran keltaisesta talosta tuli Sant-
tu ja Marja Peltolalle koti.

Rantolan entistä osuuskauppaa pitää vuodesta 2007 
Anne Rostén, kaupan nimi on nyt Rantolan Puoti, ja siinä 
on  myös kahvila. Annen edeltäjä kauppiaana oli Maritta 
Katajainen, joka avasi Kievarin kaupan vierelle vanhaan 
kuivuriin vuonna 1998. Häntä ennen kauppiaina olivat 
mm. Marja ja Jorma Landén.

1960-luvulla toimivat vielä Martti Salon kauppa Rusko-
lassa (talo hävinnyt) ja Heikki Lempiäisen kauppa (enti-
nen Aitan myymälä) Halslahdessa. Viimeinen Halslahden 
kauppias oli Martti Ahlstén. Halslahden kauppa ja Oksa-
sen kauppa Lemmisissä ovat nyt yksityisasuntoina. 

Haanniemen Kullanmäentien tienhaarassa on yhä vih-
reä talo, johon perustivat kaupan Karjalan evakot Vilho 



Otto Salon kauppa Halsniemessä

Otto Salon kauppa, Halslahti, nykyasussa.

Otto Salon kauppa, Halslahti, vasemmalla ylhäällä pieni harmaa rakennus. Etu-
alan talo Uusitupa.

”Kauppias Salo, jolla oli 
aina päässään musta 

baskeri ja joka piti pie
nessä kaupassaan kahta 

elävää huuhkajaa.” 
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ja Hilma Muurinen sodan jälkeen. Kauppa toimi talon 
länsipäädyn huoneessa, perhe asui toisessa päässä. Poi-
ka Arvo Muurinen ja vaimonsa Kaarina jatkoivat kaup-
paa muistitiedon mukaan 60-luvulle, jolloin puoti kaatui 
kannattamattomana. Talo oli välillä kesämökkinä, kunnes 
uusikaupunkilainen Heikki Kavela osti sen 1980. Nyt se on 
Heikin ja Airi Kauton koti. Sotilasuralta eläköitynyt Heikki 
halusi kodin jostakin, missä ”voi kalastaa ja haistaa meri-
tuulia.”

Kauppias Otto Salo (puhuttiin talon nimen mukaan myös 
Piispalan Otosta) piti kauppaa sekä Halsniemessä Timo ja 
Mari Niemisen talon lähellä olevassa kauniissa huvilassa 
että myös Halslahdessa Jorma ja Heimo Niemisen talojen 
tuntumassa. Viimemainittu pikkuruinen harmaa puotipy-
tinki on sittemmin muuntunut keltaiseksi omakotitaloksi.

Pian 90-vuotias Elma Itälä Halslahdesta muistaa 30-luvulta 
nuoren kauppias Salon, jolla oli aina päässään musta bas-
keri ja joka piti pienessä kaupassaan kahta elävää huuhka-
jaa! Niitä tietysti käytiin ihmettelemässä. Kauppa oli auki 
iltaisinkin, ja nuorisoa kokoontui sinne. Elma tietää kaup-
piaan myöhemmin perustaneen perheen ja asuneen Piik-
kiön Tuorlassa. Yksi muistikuva Elmalla on ylitse muiden: 
kun Maanilan Ahti osti hänelle lahjaksi puoli kiloa toffeita!

Teksti Arja Talonen 
Kuvat Arja Talonen ja Anni Himberg

Lähteet: Sauvon historia osa II, 1996; Sauvon muse-
on Kaupan-näyttely 2003-2004; Karunan Osuuskaupan 
25-vuotishistoriikki vuodelta 1939; muistitietoa lukuisilta 
karunalaisilta.

Haluatko tietää mitä Karunan kulmilla 
tapahtuu? 
Parhaiten pysyt kartalla, kun käyt jät-
tämässä sähköpostiosoitteesi 
www.karuna.fi 
ja tykkäämässä 
www.facebook.com/karunankyla

Haluatko pysyä ajan 
tasalla tapahtumista?



KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo

puh. 02 473 0233 ja 

050 569 6145

Kuljetus Petri Nurminen

Puh. 0500 533 036

Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

Luomu-
 lampaanlihaa
Lampaantaljoja
Villalankoja

Nahka-ja 
 kelsituotteita
Polttopuita

Hyvää kesää toivoo 
Merirantalan väki
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Osallistu Vuoden 2015 Unikeko–äänestykseen! Voit äänes-
tää ehdokastasi Rantolan Puodissa täyttämällä äänestys-
paperin 11.7. mennessä, tai voit äänestää www.karuna.
fi–sivuilla. Laita perustelut, miksi oma ehdokas olisi paras 
valinta Vuoden Unikeoksi. Äänestämällä osallistut tuote-
palkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla 18.7. Nähdään 
silloin Rantolassa!

Kenestä Karunan 
Unikeko 2015

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



Markkinat tahdittaa Timo Rautala.

Lasten festarit Rantolan Puodin 

alapihalla, toritapahtumaa, 

ongintaa, kasvomaalausta, 

traktoriajelua, tikkakisa, 

lohikeittoa ja buffet. 

Klo 12 Vuoden Unikeon paljastus 

maitolaiturilla 

Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Pirjo Tuomi 

pirjos.tuomi@kolumbus.fi | 050 565 8013

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Unikeonmarkkinat

18.7.2015 klo 10-14

Karunan Rantolassa

99



”Tyypillinen asiakas on 
pienyrittäjä, mutta Karu

nassa on solmittu asia
kassopimuksia myös 

yksityishenkilöiden kanssa”
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Ulkomaankaupan tradenomi, Karunassa syntynyt Pirjo Pir-
re Virtanen tähtäsi Venäjän-kaupan ekspertiksi ja uumoili 
muuttavansa jonnekin Itä-Suomeen. Hän oli harjoitellut 
Englannissa ja asunut Venäjällä vuoden.
- Enkä yhtään ollut kirjanpitoihminen. Kunnes tapasin To-
nin.

Toni Tikka oli kirjanpitoihminen. Naantalilaismies oli opis-
kellut kauppaopistossa ja mennyt työharjoitteluun turku-
laiseen tilitoimistoon. Hyvin pian pomo huomasi, että Toni 
on erinomainen tilimies. Hän kannusti Tonia perustamaan 
oman toimiston ja myi hänelle osan asiakkaistaan. Kolmen 
vuoden kuluttua pomo eläköityi ja halusi myydä loputkin 
asiakkaansa Tonille. Tili-Tikka oli syntynyt. Johtaja opiskeli 
yrittämisensä rinnalla vielä lisää taloushallintoa Ammatti-
korkeakoulussa.

Yritys oli perustettu kesäkuussa 2001, heinäkuussa Toni 
tapasi Pirren. Ja niin siinä vähitellen kävi, että Pirrekin  lähti 
suorittamaan taloushallinnon perustutkinnon ja tuli Tonil-
le töihin. Toni, tuliko Pirrestä helpolla kirjanpitoihminen?
- Noo, mulla oli avoin mieli…
Nyt Pirjo Tikka on ”tarkka lapuissa”, saa äkkiä järjestykseen 
vaikka muovikassillisen sekalaisia kuitteja.

Tili-Tikan pääpaikka on edelleen Turun Puutarhakadulla, 
mutta Rantolaan entiseen pankin taloon on avattu sivu-
piste palvelemaan karunalaisia - ja muitakin; yksikin asia-

kas on Kotkassa, toinen Vantaalla.
- Vantaalaisyrittäjä oli netistä etsinyt sopivaa tilitoimistoa 
ja valinnut meidät. Fyysinen paikka ei nykyään rajoita, 
Toni tietää.

Tili-Tikan tyypillinen asiakas on pienyrittäjä, mutta Karu-
nassa on solmittu asiakassopimuksia myös yksityishenki-
löiden kanssa. Tarkistetaan, onko veroehdotus oikein tai 
maksetaan vanhuksen laskut, neuvotaan Kela-papereiden 
täyttämisessä, yrittäjäksi aikovaa autetaan liiketoiminta-

suunnitelman teossa. Pian on tulossa opiskelija-työhar-
joittelija lisäavuksi puoleksi vuodeksi.

Karunan konttori on auki keskiviikosta perjantaihin kel-
lo 9-16, Toni on paikalla aina perjantait, Pirjo keskiviikot 
ja torstait. Mutta aina paikalla on Suvi Virtanen Karunan 
Metsämäestä. Merkonomi, kuuden lapsen äiti halusi töi-
hin kuuden kotivuoden jälkeen, ja syksyllä hän haluaa 
aloittaa työn ohella taloushallinnon opinnot. Suvi ja mie-

Karunassa oma tilitoimisto

Tili-Tikan Toni Tikka, Pirjo Tikka (oik.) ja Suvi Virtanen.



Sauvon Sähkötarvike Oy

Kulmalantie 9, 21570 Sauvo | p. 050 66 486

sst@sauvonsahko.fi | www.sauvonsahko.fi

KAIKKI TALOTEKNIIKKA SAMAN KATON ALTA

Kankaanrannan puutarha
Laaja kesäkukkavalikoima

Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
www.kankaanrannanpuutarha.fi

AUTOHUOLTO L. PULKKI 
  *HUOLLOT
  *RENKAAT
  *KORJAUKSET
  *ILMASTOINTIHUOLLOT
  *HydRAULIIKKALETKUT

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

Timperintie 7
21570 SAUVO
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hensä Kimmo viljelevät maata ja ovat 22 vuotta yrittäjinä 
johtaneet Metsämäen Kuljetus Oy:tä. Heillä on myös taksi.

Tikat ovat tyytyväisiä päästyään asettumaan Karunaan, 
ja heitä on ilahduttanut hyvä vastaanotto ja kyläläisten 
avuliaisuus. Tilava talo tarjoaisi mahdollisuuksia monen-
laiseen toimintaan, ja ideoita palvelun laajentamiseen 
onkin syntynyt runsaasti. Voisi olla asuntojen ja veneiden 
välitystä, matkailijoiden palvelemista, pyörän tai soutu-
veneen vuokrausta. Voisi syntyä monipuolinen ”Karunan 
palvelupiste”.
- Nykyään ihmisillä ei ole enää kotitoimistoja kopioko-
neineen, kun kaikki tieto on älykännykässä. Meillä voisi 
kenties kopioida ja skannata, tulostaa Kela-kaavakkeita ja 
tehdä muita toimistohommia. Joku kysyi ”toimistohotel-

lia”, että voisi yhdessä huoneessa täällä tehdä töitään. On 
pyydetty vierailevaa parturia ja jalkahoitajaa, on kyselty 
turvalokeroita ja kassakaappia. Postia ja jopa uutta pank-
kia on ehdotettu, Pirjo luettelee.

Talon alakerrassa on kerhotilat saunoineen, jotka nekin 
voisivat palvella pienen remontin jälkeen.
- Joidenkin ideoiden toteutuminen riippuu rahoitukses-
ta, osa on sellaisia jotka edellyttäisivät jokapäiväistä au-
kioloa.  Emme sulje mitään ehdottomasti pois, on paljon 
selvitettävää, Toni miettii.
- Mutta yksi juttu on jo varma: kesällä talon taakse tulee 
autotallikirppis, vakuuttavat Pirjo ja Suvi yhdestä suusta.

Teksti ja kuva Arja Talonen



KAIVURITYÖTÄ 
Viidentonnin kumitelakoneella.

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

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

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!

 Mylvivän Sonnin kesän avajaiset la 6.6. klo 12-15.
 Laidunkierroksia kärrykyydillä, Pive Toivosen taide-  
 näyttelyn avajaiset, Puoti avoinna, grilli kuumana, 
 kahvitarjoilu, ym. Lisätietoja Puodilta. Tervetuloa!

    Juhannuksena palvelemme 17.6. ja 18.6. klo 13-18.

Salmensuu 
Laanilantie 70, Sauvo    
Puh. 050 595 6252   www.salmensuu.com
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Veikka Jätinvuori

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

Karunan korvessa 
säv. Uudelleen, uudelleen –valssi (Berit)  Sanat Alf Ölander

Karunaan, Karunaan tahtoisin vain,
Karunaan polte on mun rinnassain.
Aatoksen armaan sisältäin saan,
tänne mä varmaan jään ainiaan.

Merien aallokot täällä pauhaa,
upeita metsiä, luonnonrauhaa.
Kaikille meille selvää tää on,
Karuna oot sä korvaamaton.
Meillä on mitä vain mieleesi tuot,
viljavat pellot tai hyllyvät suot.
Mistään ei löydy tään kauniimpaa,
rakkahin, kallein isäimme maa.

Karunan Keisarin sanoitukset
Karunaan, Karunaan tahtoisin vain,
Karunaan polte on mun rinnassain.
Aatoksen armaan sisältäin saan,
tänne mä varmaan jään ainiaan.

Meiltä on viety pois pankit ja muut,
viekääpä vaikkapa pystystä puut.
Karunalaista tunne on tää,
meitä ei EU voi hävittää.
Karunan mullassa sukujuuret,
ylpeinä asustaa nää ihmiset.
Sisumme suuri, sammumaton,
kyläämme usko horjumaton.

Karunaan, Karunaan tahtoisin vain,
Karunaan polte on mun rinnassain.
Aatoksen armaan sisältäin saan,
tänne mä varmaan jään ainiaan.



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

 piirustukset ja valvonta
	sisustus- ja laatoitustyöt
 uudis- ja korjausrakentaminen

Puh. 040 837 2472    www.sauvonrp.fi

T a r j a n  A T K - p a l v e l u
Korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu. Tietokoneet.

Neuvonta käytössä ja laitehankinnoissa.
www.tarjanatk-palvelu.fi | Puh. 0500 691 473

Kotikäynnit tarvittaessa.

050 342 8099
02 473 2232

Viljontie 3, Sauvo

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

KAIVUULIIKE J.METSOLA
• Lumen 
  auraus, hiekoitus ja harjaus
• Maa-ainesten 
  murskaus ja seulonta
• Kaapeliauraukset
• Sukellustyöt
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Karunan Keisari on istuskellut keinutuolissaan ja muistel-
lut erilaisia ruokia, mutta vanhuuttaan hänelle kävi  niin, 
että ruokien kirjainjärjestys meni sekaisin. Ota kynä käteen 
ja selvitä ruokien alkuperä! Lähetä vastauksesi kesäkuun 
loppuun mennessä osoitteella: Alf Ölander, Päisterpään-
tie 80, 21590 Karuna. Oikein vastanneiden kesken arvottu 
palkinto luovutetaan voittajalle Karunan Unikeonmarkki-
noilla 18.7. 

1. Rohkea Sari
2. Pään liekki
3. Munkin kasukka
4. Ilkan iltasumu
5. Kasinorotta
6. Annin kosijasussu
7. Pikakelahallitus
8. Petsatut haivenet
9. Turkulaistakka
10. Rento taimi
11. Aatelin kiusa – yskä
12. Riitan ihmeauto – opel

Sanat sekaisin

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

Kaikenlaiset 
rakennuspeltityöt ja niihin 

liittyvät pohjustustyöt

Jo 30 vuotta!

Sauvon Tilikeskus Oy
Viljontie 1, 21570 SAUVO

Puh. 02 473 0870
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Viime vuoden merkittävin Karunaa koskeva investointi 
on ollut puhdasvesiverkon ja jätevesiverkon rakentami-
nen välille Kirkonkylä - Rantola - Haanniemi. Hanke on 
toteutettu yhteistyössä Karunan Vesihuolto-osuuskunnan 
kanssa. Kunnan roolina on ollut huolehtia runkoverkon 
rakentumisesta puhdasvesipuolella, ja osuuskunta on 
huolehtinut vastaavasti jätevesiverkoston rakentamisesta. 
Samassa yhteydessä kiinteistöt ovat voineet myös hank-
kia valokuidun. ”Vesittämishankkeen” ensimmäinen vaihe 
on saatu tätä kirjoittaessani lähes valmiiksi. Uusia liittyjiä 
puhdasvesipuolella on 37 ja jätevesipuolella 81 kiinteis-
töä. Hankkeen kakkosvaihetta Rantola – Päisterpää val-
mistellaan ja rakentamistöiden toivotaan käynnistyvän 
vielä kuluvan kevään aikana.

Kunnan vesihuollossa tapahtui viime vuodenvaihteessa 
merkittävä muutos. Kunta yhtiöitti vesihuoltonsa. Syntyi 
Sauvon Vesihuolto Oy, jolle kunnan vesihuoltoliiketoimin-
ta siirtyi. Uusi yhtiö on Sauvon kunnan kokonaan omista-
ma.

Maantiellä 181 tehdään kesäkuukausina Sauvon keskus-
taajaman kohdalla tienrakennustöitä. Saatamme Sauvon 
pääristeystä uuteen uskoon yhdessä Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen kanssa. Työt alkavat alkukesällä, ja valmis-
ta pitäisi olla syyskuussa 2015. Tavoitteena on risteyksen 

liikenneturvallisuuden parantaminen niin moottoriajo-
neuvo- kuin kevyenliikenteenkin osalta. Hankkeella on 
merkitystä myös Kulmala-Timperin yritysalueelle.

Uuden asuntoalueen, Kallenmäen, toteutus on alkanut. 
Asuntoalue rakentuu kahdessa osassa: ensimmäisessä 
vaiheessa toteutetaan Mäenalantien osuus, jolloin mark-
kinoille saadaan 18 uutta omakotitonttia. Tämän vaiheen 
pitäisi olla valmis kuluvan vuoden loppuun mennessä. 
Toisen vaiheen rakentamispäätös tehdään myöhemmin.

Kesä on monelle meistä lomailun mutta myös aktiivisen 
rakentamisen aikaa. Sauvon kunnanvirasto on suljettuna 
kesällä neljä viikkoa ajalla 29.6. – 26.7.2015 henkilökunnan 
lomien keskittämisen vuoksi.  Tämä kannattaa huomioida 
rakennuslupa-asioissa. Kesäsulun aikana ei myönnetä uu-
sia rakennuslupia, mutta rakennusvalvontapalvelut kat-
selmusten osalta ovat rakentajien käytettävissä.

Meillä on takana varsin leuto talvi. Saimme jo maaliskuus-
sa viettää ajankohtaan nähden hyvin lämpimiä päiviä. Toi-
vottavasti se tietää hyvää myös tulevan kesän säille.

Toivotan aurinkoista ja lämmintä kesää!

Seppo Allén, kunnanjohtaja

Terveisiä Sauvon kunnasta



Parturi-kampaamo

Viljontie 5, puh. 02 4730 620

Ála Pia
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.

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
    laurinikander@hotmail.com
    www.elisanet.fi/sauvonkonekaivuu 

Sauvon Konekaivuu Oy
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Lähde nostalgiselle laivaristeilylle
Karunan kyläyhdistys järjestää tänäkin kesänä suosituksi 
tulleen Nostalgiaristeilyn. Lauantaina 13.6. matkaamme 
Rantolan Kalliorannasta Teijon Mathildedaliin, missä nau-
timme lounaan Ruukin Krouvissa. Viihtyisä ravintola on 
historiallisen ruukin entisessä karkasimossa.

M/S Autere lähtee Kalliorannasta klo 10. Samaan aikaan  
lähtee myös bussi Mathildedaliin. Bussilla tulleet lounas-
tavat ensin, ja palaavat laivalla Karunaan. Laivalla tulleet 
lounastavat seuraavaksi, ja palaavat vuorostaan bussilla 
Karunaan. Krouvissa tarjotaan kalaa ja lihaa. Kotona Kal-
liorannassa ollaan ehkä neljän, viiden aikoihin.

Laivassa on olut- ja siiderioikeudet. Laivaan mahtuu 50 
matkustajaa molempiin suuntiin. Matkapaketti maksaa 
55e ja sisältää laivan, bussin ja lounaan.

Ilmoittautumiset 1.6. alkaen: info@rantolanpuoti.fi. Lippu-
jen lunastus 6.6. mennessä Rantolan Puodista.
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Koko mäki kuntoon. Tällä teemalla suunnittelee Karunan 
Urheilijat 150 000 euron ja kolmen vuoden projektia Kal-
liorannan rakennusten kunnostamiseksi, mukaan lukien 
autio ns. Lehtiön talo.

Toukokuussa on anottu Varsin Hyvä –rahaa 150 000 euroa, 
ja vastausta odotetaan loppukesällä. Jos rahaa saadaan, 
hommat alkavat jo syksyllä. Summaa ei saada puhtaana 
käteen, vaan osaksi on sijoitettava omaa rahaa, ja merkit-
tävä osa on tehtävä talkoilla. Talkootyötä on laskettu tar-
vittavan jopa 2000 tuntia.

- Rahaa tulee, uskoo Urheilijoiden puheenjohtaja Pekka 
Virtanen, joka on keskustellut hankkeesta kunnan ja mui-
den tahojen kanssa.
- Kunta omistaa Kalliorannan rakennukset ja on vuok-
rannut ne meille nyt vuoteen 2026 asti. Jos ryhdymme 
kunnostukseen, edellytämme vuokrasopimuksen piden-
tämistä vuoteen 2036.

Hanke sisältäisi kiireellisyysjärjestyksessä ensin tanssi-
lavan katon uusimisen, sitten Kalliorannan ulkoraken-
nuksen katon ja seinien korjaamisen ja päärakennuksen 
kohentamisen mm. sisämaalauksella. Kiintoisin kohta on 
valkeaksi rapatun ”Lehtiön talon” kunnostaminen. Kolmen 
huoneen ja keittiön talossa ei ole vesiä eikä sähköjä, ja se 
on tyhjillään rapistunut vuosikymmeniä.
- Keittiö kunnostetaan, yhteen kamariin tehdään WC ja 
suihku, muuhun käyttöön jäisi 2,5 huonetta. Talo tulisi 
yleishyödylliseen käyttöön yöpymistiloiksi, leireihin ym, 
Virtanen kertoo.
Eikö työmäärä hirvitä, Urheilijoiden sihteeri Leena Teräs-
vasara?
- Hirvittää! Pekalla 70 vuotta on poikki, mutta tahti sen kuin 
kiihtyy! Mutta vakavasti puhuen, meillä on kokemus Kal-
liorannan talon sekä rannan kunnostuksesta, noin 120 000 
euron projekti, ja se onnistui. Seuralla on parikymmentä 
aktiivista talkoolaista, heidän joukossaan eri alojen am-
mattilaisia. Varsin Hyvä –rahalla pystymme myös palkkaa-

maan ammattimiehiä 
jonkun verran, Leena 
sanoo. 
- Että Kalliorannan 
mäki kaikkineen py-
syy elossa ja yhteises-
sä käytössä, se on niin 
vahvasti kaikkien ka-
runalaisten yhteinen 
intressi. Siksi uskom-
me hankkeeseen, 
Leena lisää.

Karunan Urheilijat on 
perustettu vuonna 
1945. Sillä on noin 
250 jäsentä. 

Teksti ja kuva Arja Ta-
lonen

Karunan Urheilijoiden suurhanke

Mitä rahaa?

Maa- ja metsätalousministeriö kanavoi rahoja maaseudun ke-
hittämiseen (EU:n, valtion ja kuntien yhteisestä rahapotista) 
Varsin Hyvä ry:n kautta.

Varsin Hyvä –hankkeet lähtevät maaseudun asukkaiden omas-
ta aloitteesta ja anomuksesta paikallisesti, ja niiden täytyy hyö-
dyttää kaikkia alueen asukkaita ja toimijoita. Hakijana voi olla 
esim. yhdistys, järjestö, seurakunta tai kunta. Varoja myönne-

tään maaseudun elinvoimaisuutta lisäävään toimintaan, mm. 
yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin ja investointeihin. 

Varsin Hyvä ry:n hallitus käsittelee anomuksen. Hallituksen 
puheenjohtajana on Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussin-
mäki. Jos hallitus puoltaa anomusta, se toimitetaan Varsinais-
Suomen ELY-keskukselle lopullista viranomaispäätöstä varten.



Paikkakunnan palvelut www.sauvopalvelee.fi
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Kyläyhdistys on vuokrannut kuudeksi viikoksi komean 
kirkkoveneen kaikkien käyttöön. Sillä lähdetään yhdessä 
soutelemaan joka torstai-ilta kello kuusi juhannuksesta 
heinäkuun loppuun. Paikka on Rantolan suntin Kallioran-
nan tanssilavan alapuolelta. Ensimmäinen torstai 25.6., 
viimeinen 30.7. 

Veneessä on 7 airoparia, eli mukaan mahtuu 14 soutajaa 
kerrallaan. Vasta-alkajatkin voivat tulla, sillä perämies neu-
voo ja tahdittaa.

Kirkkovenettä voi myös vuokrata 50 euron hintaan omal-
le porukalleen. Vähintäin 8 soutajaa on oltava, jotta vene 
liikkuu, tietää kokenut soutaja Antti Rusi. Tarpeen vaaties-
sa mukaan tulee perämies ”firman puolesta”. Tiedustelut 
Antilta, puh. 0400 324 522.

Antin oma kanootti on myös lainattavissa. Kajakkikaksik-
koa pidetään Rantolassa Urheilijoiden saunalla, melat ja 
suojavaatteet saa Rantolan Puodista. HUOM! Pelastuslii-
vejä ei ole tarjolla! Voit käyttää omiasi.

Kaikki soutamisesta tai melonnasta kiinnostuneet, tul-
kaa torstaina 25.6. rantaan tanssilavan alapuolelle, 
niin sovimme tulevista vuoroista!!!

Souda kirkkoveneellä

Polttopuuta
Pellonreunojen ja tienvarsien 

vesakon raivaus

Johan Söderberg
0500 952 050

KONEURAKOINTIA
EERO LIIKKANEN
0500 778 313



Hevosalalla on ehkä totuttu teke
mään, ei niinkään suunnittelemaan. 

Haluan tehdä tätä suunnitelmalli
sesti. Paljon on vielä asioita, jotka 

haluan tehdä paremmin. 
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Liina ja hänen miehensä Jan-
ne Suvanto ostivat Hännilän 
tilan vuonna 2012. Sen jäl-
keen mäelle on noussut iso 
talli, kaksi pihattotarhaa ja 
iso ratsastuskenttä. Jannen 
iltaisen ajatuksen ansiosta 
Hännilän talosta remontoitiin 
majoitus- ja kokousrakennus. 
Liina pitää ratsastustunteja ja järjestää asiakkaiden toi-
vomia hevostapahtumia. Taksiluvastaan luopunut Janne 
toteuttaa omaa jyväjemmariunelmaansa kasvattamalla 
herneitä, perunaa, heinää ja viljaa ja toimimalla tilan yleis-
mies Jantusena. 
Hännilän tilan ovat rakentaneet Liinan isoisovanhemmat.
- Kun Hännilä tuli myyntiin, ajattelin, että nyt tai ei kos-
kaan. Minulle oli myös tärkeää, että tila pysyy suvun hal-
lussa.

Asiakkaan unelma
Eläinrakas Liina unelmoi lapsena koirasta ja myöhemmin 
omasta hevosesta, sitten omasta varsasta, viimein omasta 
tallista. 
Nyt Hännilän tilalla on 10 omaa hevosta ja kaksi asiak-
kaan hevosta. Hevoset asuvat pihattotarhoissa, kahdes-
sa laumassa. Pihattotarhassa hevoset saavat itse päättää, 
milloin ne hakeutuvat makuuhalliin suojaan. Hevosia ei 
tuoda yöksi karsinoihin. Vielä tärkeämpää Liinalle on se, 
että hevoset saavat elää laumassa, syödä, juoda, levätä 

ja leikkiä yhdessä ja omassa 
päivärytmissään. Heppu pai-
mentaa omassa laumassaan 
kolmea nuorta oripoikaa ja 
pitää samalla silmällä päälau-
massa eläviä tammojaan.

Hännilä ei ole oma unelmatal-
li, vaan asiakkaan unelma.
- Yritän tehdä tallista sellaisen paikan, missä asiakas tun-
tee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi ja missä hän saa 
elämyksiä.
Liina tutki restonomiopintojensa lopputyössä, millaisesta 
ratsastuspalvelusta asiakkaat unelmoivat. Selvisi, että he 

Lupaus hevoselle
- Lupasin Hepulle jo aikoja sitten, että vielä joskus rakennan tallin, jossa sen on hyvä olla. Onneksi 
Heppu eli niin kauan, että ehti tämän nähdä, Hännilän tilan yrittäjä Liina Aho muistelee 19-vuoti-
aan hevosensa selässä.

Hännilän tilan kasvattamia tuotteita myydään Kojussa sitä mukaa kun sato kyp-
syy. Koju siirtyi Hännilän pihaan ja toimii itsepalveluperiaatteella. Tavoitteena 
on avata se juhannusta edeltävällä viikolla.



Viereisellä sivulla.
19-vuotias suomenhevosruuna Heppu on ehtinyt 
hoitaa monta työtä. Kun Liina osti Hepun 5-vuo-
tiaana, sillä oli takanaan ravurin ura. Liina koulutti 
siitä taitavan kouluratsun. Nyt Heppu on Hännilän 
tilan tuntiratsu. 

<-- Aamori ja Mosse. Kaksivuotias Aamori on 
suomenhevonen ja Hännilän tilan oma kasvatti. 
Mosse on alle vuoden ikäinen orivarsa.

Ajankohtaista 
Äiti ja lapsi -leiri 6.-7.6. 
Hevostaitokouluttaja Piet Nibbelinkin 
avoin klinikka 19.-21.7. 
Lisätietoja: www.hannilantila.fi 
Facebook/ Hännilän tila
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etsivät tallilta luontoelämyksiä ja että elämykset rakentu-
vat yksityiskohdista. Mieleen painuvat tarinat oman rat-
sun omituisuuksista, paikan historia ja metsästä löytynyt 
harvinainen sieni. 
- Hevosalalla on ehkä totuttu tekemään, ei niinkään suun-
nittelemaan. Haluan tehdä tätä suunnitelmallisesti. Paljon 

on vielä asioita, jotka haluan tehdä paremmin. Nettisivuilla 
voisi esimerkiksi kertoa vielä tarkemmin tallista ja toimin-
tatavoistamme, niin että asiakkaiden odotukset täyttyisi-
vät paremmin. 
Nyt Liina unelmoi siitä, että joku päivä lainat saataisiin 
maksettua pois ja siitä, että asiakkaat uskaltaisivat esittää 
omia toiveitaan ja talli kehittyisi omalla painollaan asiak-
kaiden unelmatalliksi.

Ei mikään Strömsön mäki 
Hännilän mäellä sattuu ja tapahtuu. Viime kesänä maise-
ma mäellä muuttui joka päivä, kun ahkera pariskunta teki 
ympäripyöreitä päiviä. Huhtikuussa kentän laidalle nousi 
komea katsomo viikossa. 

Juurikaan mikään ei ole sujunut niin kuin Strömsössä. 
Tallin ulkolaudat saapuivat väärän värisinä. Kentän valot 
pimenivät keskellä sydäntalvea ja ratsastustunti pidettiin 
traktorin ja auton ajovalojen loisteessa. Kaikkia hevosia ei 
voinut asuttaa samaan laumaan, kun yksi ruuna ryhtyi te-
kemään tammojen kanssa liian läheistä tuttavuutta. Hep-

pu taas innostui tammoistaan niin, että sillä meni sekaisin 
sekä pää että jalat. Hetken Liina jo pelkäsi, että Heppu on 
tullut tiensä päähän. Mutta sellaista se hevosten kanssa 
on.
- Siihen olen tyytyväinen, että emme ole jääneet mitään 
vastoinkäymistä murehtimaan, vaan olemme menneet 
eteenpäin. Ja vuonohevosten täyspäisyys on ollut muka-
va yllätys.
- Vielä on paljon suunnitelmia toteuttamatta ja uusia ide-
oita syntyy koko ajan. Villejäkään ideoita ei saa lytätä, niis-
tä saattaa kehittyä jotain toimivaa. 

Teksti ja kuvat Teija Uurinmäki



Rakennuspalvelu Marko Perkkiö 
Silkkiläntie 128, 21570 Sauvo 
marko.perkkio@outlook.com 

P. 0400 473 403

karunankyla
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- Mikäs siinä, vastasi Teija Uurinmäki, 37, kun häntä pyy-
dettiin kyläyhdistyksen hallitukseen.
Tämä kuvaa hyvin naisen reipasta ja tekevää luonnetta. 
Kaarina-lehden päätoimittaja ehtii leipätyönsä lisäksi toi-
mia hiihdonopettajana Teijolla sekä ratsastaa ja hoitaa 
Alfons-hevostaan Hännilän tallilla ja ulkoiluttaa whippet-
vinttikoiraansa Maalun metsissä. Superliikunnallinen 
nainen on kuulemma kokeillut ”kaikkia liikunnan lajeja”.  
Puoliso Mikko Hakala, yrittäjä, on myös hiihdonopettaja, 
ja hiihtoreissulla he tapasivatkin. Amor siis toi Teijan Tuu-
sulasta Karunaan. Teija on syntyisin Etelä-Pohjanmaan 
Töysästä, harvinaisen sukunimen juuret ovat Soinissa. 

Kaarina-lehti on 30 vuotta vanha paikallislehti. Se tulee 
kerran viikossa tilaajille, kerran kuussa lehti jaetaan kaikille 
kaarinalaisille, ja 5-6 kertaa vuodessa tehdään suurnume-
ro Paraisille, Korppooseen ja muualle saaristoon.

Lopuksi paljastetaan salaisuus: Teija haluaa kasvaa hevos-
kuiskaajaksi! Hän opiskelee osatakseen lukea hevosta  ja 
kutsuakseen sitä yhteistyöhön kanssaan.  Hevosen kieli on 
tunteiden ja energian kieli, ja jos ihminen osaa hallita mie-
lensä ja kehonsa, yhteistyö eläimen kanssa sujuu ilman 
voimaa, raippaa, kannuksia tai muuta pakottamista.

Teija Uurinmäki valittiin hallitukseen kyläyhdistyksen 
maaliskuisessa vuosikokouksessa. Yhdistyksen puheen-
johtajaksi valittiin edelleen Antti Rusi, varapuheenjoh-
tajana toimii Anne Rostén, sihteeri on Leena Paaskunta, 
rahastonhoitaja Janne Suvanto. Muut hallituksen jäsenet 

Uusi kyläyhdistyksessä

ovat Petri Nurminen, Pirjo Tuomi, Virpi Hänninen, Annuk-
ka Söderberg, Riikka Tammisto ja Merja Kasper.

Teksti Arja Talonen Kuva Milli Heiniemi

Muistatko koiranomistaja, ettei hauvasi saa juosta vapaa-
na missä vain. Metsästyslaissa säädetään, että 1.3.-19.8. 
välisenä aikana koira on oltava kytkettynä tai välittömästi 
kytkettävissä. Muulloinkaan se ei saisi juosta vapaana toi-
sen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden 
haltijan lupaa. Muista myös, että jotkut pelkäävät koiraasi!

Koirat kuriin 



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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Pirkko Sillanpää, Strömsböle:
Myymäläauto viikon kohokohta
- Vanhempani ostivat tontin ja pystyttivät mökin Ströms-
böleen vuonna 1952. Olen viettänyt kesäni Karunassa 
5-vuotiaasta lähtien. Mökillä oltiin koko kesä, vanhempani 
kun olivat opettajia. Rajanaapureina olivat tutut paimi-
olaisperheet Airiot ja Aaltoset, joiden lasten kanssa lei-
kimme aina. Lentopalloa ja sulkapalloa, urheilukilpailuissa 
korkeushyppyä, keihästä, kuulaa, juoksua. Ongimme ja 
uimme, ulkona paistettiin räiskäleitä, aina oli tekemistä.

Me lapset vietimme vapaata elämää, mutta Aaltosen rou-
valla oli järjestys ja aikataulut. Kun Ahto Aaltonen istui il-
lalla mäessä juttelemassa isäni kanssa, puoli kahdeksalta 
hän katsoi kelloaan ja sanoi: ”Jaaha, se on viilin aika.” Toini-
rouva tarjosi viiliä iltapalaksi puoli kahdeksalta.

Viikon kohokohta oli myymäläauto. Masalinin auto py-
sähtyi lauantaisin Ölanderin talon pihaan. Tarkkaa aikaa 
ei koskaan tiennyt, joten menimme odottamaan jo tuntia, 
paria ennen, emme koskaan myöhästyneet. Kaikki istuivat 
talon seinustalla. Toini Aaltosella, joka saksan kielen opet-
tajana tunnettiin nimellä ”Toska”, oli oma jakkara mukana. 
Siinä odotellessa tulivat kylän asiat käsitellyiksi ja uutiset 
kuulluiksi. Joskus huonolla ilmalla Eitel tai Eeva Ölander, 
Alfin vanhemmat, pyysivät sisällekin odottelemaan, muis-
tan tuvan suuren hellan ja leivinuunin.

Kaikki muu ostettiin kauppa-autosta paitsi maito haettiin 
Ölandereilta. Kauppias Masalin nousi autosta, tarjosi pi-
parminttukaramelleja paperipussista, sitten alkoi myydä. 
Me lapset saimme Pommacia. Ne kauppa-autotunnelmat 
olivat niin mukavat, että ovat hauskoina muistoina jää-
neet mieleen.

Ulla ja Matti Ruohonen, Voilahti:
Nuoruus ja ajattelemattomuus
- Meidän rannalla on kolme sukumökkiä rinnakkain, mei-
dän pieni ja vaatimaton on rakennettu 1953. Sisälle ei 
mahdu paljon väkeä, mutta heinäkuun lopulla meillä vie-
tetään aina ulkosalla ”Kesäpäivää”, joka on saanut alkunsa 
lastemme synttäreistä. Silloin tulee paljon vieraita, ja ruo-
kaa tilataan Rosténin Annelta.

Tarina on tyttövuosiltani. Odottelin Smörvikissä käynyttä 
kauppa-autoa, kun risteyksestä pyyhälsi ohi paloauto ja 
sen perässä letka henkilöautoja. Minä nuori neiti suureen 
ääneen motkottamaan, että alytöntä tuolla tavalla seurata 
paloautoa, kyllä ovat karunalaiset uteliaita! Tukkivat tien 
ja haittaavat palomiesten työtä! Vierellä seissyt paikallinen 
emäntä Toini Sipilä loihe lausumaan: ”Niin, meillä on ta-
pana mennä auttamaan, kun tarvitaan apua.” Kyllä minä 
häpesin! Ei ollut tullut mieleen.

Matti täydentää tuoreemmalla tarinalla:
- Meillä ei ollut kunnon laituria. Vanha, huono laituri oli 
vain nostettu paikoilleen, mutta en ollut viitsinyt kiinnit-
tää sitä pulteilla. Mentiin koko perhe Rusien kanssa ve-
neellä Rantolan Kievariin, ja Rusit ajoivat meidät sitten 
takaisin. Kuinka ollakaan, astuimme koko perhe veneestä 
laiturin samalle reunalle vilkuttamaan. Laituri keikahti, ja 
seuraavaksi seisoimme kaikki kaulaa myöten pohjassa ja 
pidimme kännyköitä ylhäällä, paitsi Ulla, joka kävi syvem-
mällä, kun oli jostain syystä kyykistynyt tuntiessaan laitu-
rin pettävän. Siinä perhe yhdistyi, koki yhteistä! Reetta ja 
Antti yrittivät pidätellä nauruaan.

Matti ja Sirpa Mäkilä, Päisterpää:
Yöllinen tuijottaja
Mäkilät ostivat mökkinsä 1997 ja ovat urakalla remontoi-
neet ja parannelleet sitä. He ovatkin siellä ”melkein aina”, 
enemmän kuin talvikodissaan Liedossa. Usein mukana on 
joku neljästä lapsenlapsesta. Sirpa hoitaa laajoja kasvimai-

Kerro pieni tarina
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ta ja säilöö kaiken sadon, Matti tekee klapisouvia. Matti 
kertoo tarinan tuijottajasta.

- Oli valoisa alkukesän yö, kun heräsin kello 01.40 siihen, 
että joku kopistelee kuistin betonilattialla. Unenpöppe-
rössä ajattelin ensin, että lapsenlapset, kunnes tajusin hei-
dän lähteneen jo illalla ja kopinan kuuluvan ulkoa. Nostin 
makuuhuoneen rullaverhon, ja kas, lehmä suurine silmi-
neen tuijotti minua lasin toisella puolella!

Lähellämme on Helanderin maitotila, josta lehmä oli ka-
rannut. Ajoimme karkulaisen navettaan, ja kun se oli saatu 
sinne, suuntasimme kotiin. Mutta mitä: sama ammu seu-
rasi meitä ja kaksi muuta tuli sen perässä!

Alf Ölander, Strömsböle:
Nälkäinen kauppias
Alf ja Erja Ölander elävät Strömsbölessä Alfin suvun van-
halla tilalla. Se on ollut suvun hallussa 1700-luvulta lähti-
en, Alf on seitsemättä polvea. Alf tunnetaan myös nimellä 
Karunan Keisari. Keisarilta syntyy niin puutöitä kuin riime-
jä, laulunsanoja ja sana-arvoituksia, joita näette Karunan 
Kynttilän sivuilla.

- Kun olin pikkupoika, vanhempamme lähettivät minut 
ja siskoni asialle Halslahden kauppaan. Antoivat rahan 
ja käskivät ostaa kilon lenkkimakkaraa. Elettiin kai jotain 
60-luvun loppua tai 70-luvun alkua, ja kauppias oli muis-

taakseni Martti Ahlsten. Olisiko ollut Halslahden viimei-
nen kaupanpitäjä.

Makkara oli silloin irtomyynnissä, suurella parin kilon kie-
kuralla. Kun pyysimme Ahlstenilta kilon makkaraa, hän 
alkoi leikata lenkin päästä sellaisia sentin, parin siivuja ja 
söi ne suuhunsa yksi kerrallaan, aina välillä tarjosi meille 
siivun syötäväksi. Silloin tuli rouva Ahlsten puotiin ja pe-
lasti bisneksen. Otti veitsen miehensä kädestä ja leikkasi 
meille kilon pätkän.

Taisi kauppias olla vähän kaljaan menevä, ainakin näkyi 
kaljapulloja kaupan hyllyillä. Ja oluthan tunnetusti herät-
tää huikopalan tarvetta.

Reijo ja Raili Alho, Tapola:
Kun ei ollut kännyköitä
Reijo, 83, on syntynyt Tapolan kylässä, Raili, 77, asui Haan-
niemellä kaksivuotiaasta asti. Nyt he asuvat Turussa ja 
mökkeilevät ympärivuotisesti Kouvin lahden rannalla. 
Reijo kertoo:
- Tämä tapahtui vuonna 1954. Seurusteltiin, Raili oli 
16-vuotias. Minulla oli uusi Jawa 250 vuosimallia -53, ai-
noa moottoripyörä meidän kylällä. Pyöriä alkoi saada 
vuonna -51, Helkama myi. Rantolassa Heleniuksen Ante-
rolla oli myös Jawa ja Köyhässäkaupungissa Palmroosin 
Olofilla kardaanivetoinen BMV.

Lähdettiin pyörällä Merikarvialle tuttavan pariskunnan 
luo, Raili tarakalla. Päällä oli keltainen sadeasu, päässä 
nahkainen lentäjänlakki. Railin serkun mieheltä lainattiin 
Railille lentäjänlakki. Mitään kypäriä silloin ollut. Vasta 
1957 hankin nahkapusakan. Ja se maksoi paljon! 

Menomatka sujui, mutta paluumatkalla Jawa alkoi treika-
ta, sytytys meni niin myöhäiseksi, että ei vetänyt. Täytyi 
kävellä ja työntää. Sain hiukan reeratuksi vähäisillä työka-
luilla, veti vähän matkaa. Taas teki tenän, taas avasin, taas 
teki stopin. Kulku huononi koko ajan, työnsin suuria mä-
kiä ylös. Mietittiin, kuinka paljon Railin kotona mahdetaan 
hermoilla kun tyttöä ei kuulu. Ei ollut kännykkää millä soit-
taa! Joskus aamuyöllä lopulta oltiin Karunassa.
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Toinen tarina on kesältä -63. Olin tehnyt töissä neljä put-
kijalkajakkaraa, jotka piti saada mökille, mutta meillä oli 
vain moottoripyörä. Työkaverilla oli itäsaksalainen kaks-
tahtinen Trabant, ja hän lupasi auttaa. ”Kova pahvi”, sanot-
tiin silloin kovalevykoppaisesta Trabantista.

Läksimme työpäivän jälkeen viemään tuoleja Karunaan. 
Työkaveri halusi vähän rentoutua, joten minä ajoin paluu-
matkalla illalla.  Mutta Trapantti teki lakon Paimion suo-
ralla ennen nykyistä TB-huoltamoa ja vanhan Ykköstien 
tienhaaraa. Ei tullut sytytysvirtaa tulpan päähän. Olisin sen 
saanut korjattuakin, mutta oli pimeä, meillä ei taskulamp-
pua, ja vika niin pahassa paikassa, että sinne ei nähnyt mi-
tään. Istuttiin siinä ahtaassa koirankopissa odottamassa, 
että aurinko nousee. Minua huolestutti se, että Raili odotti 
poikaamme aika viimeisillään. Tänä päivänä tässä kohtaa 
tietysti tartuttaisiin kännykkään.

Kun aamu valkeni, sain vian korjattua, ja päästiin Turkuun.

Sampsa Peltola, Neitsaari:
Opetus
Sampsa Peltola ja Mirjami Jaakkola kahden pienen poi-
kansa kanssa hoitavat Neitsaaren tilaa, joka toimii myös 
matkailumaatilana. 
- Kymmenisen vuotta sitten vieraana oli perhe, jonka vajaa 
kymmenvuotias poika oli tosi vilpertti. Oli kielletty mene-
mästä pässin karsinaan, koska pässi, Supo nimeltään, oli 

hurja 70 kilon pötkäle. Pässille oli laitettu panta kaulaan, 
jotta siitä saisi kiinni jos se esimerkiksi karkaa. No, tämä 
poika teki juuri sitä mistä oli kielletty. Hän meni pässinkar-
sinaan ja alkoi repiä pässiä kaulapannasta. Siitäkös Supo 
riemastui, pökkäsi ja paiskasi vauhdilla pikkupojan turval-
leen kuralätäkköön. Semmoista kuraa ja lampaankakkaa 
sekaisin. Hiukan poikaa harmitti! 

Paha sai palkkansa ja poika sai opetuksen.

Teksti ja kuvat Arja Talonen
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Karunan vesihuolto-osuuskunnan viime vuonna aloitta-
ma rakennushanke on edennyt hyvin. I-vaihe on suunni-
tellusti saatu talven aikana lähes valmiiksi. Kevään aikana 
viimeiset varaukset tehneet osakkaat kytketään vesi-, jä-
tevesi- ja kuituverkkoon. Valmiiksi saatuun, hyvin toimin-
taan lähteneeseen järjestelmään onkin jo ollut muutamia 
jälkiliittyjiä, joita pyritään palvelemaan mahdollisuuksien 
mukaan.

Kevään aikana on tehty valmisteluja koko suunnitel-
lun verkoston rakentamisesta kerralla loppuun. Niinpä 
osuuskunnan hallitus päätti rakennustöiden aloituksesta 
osuuksille Rantola-Torikka-Halslahti-Timari-Päisterpää, 
Lindvikintien jatke, Orssaari ja Tiikarlantien suunta. Suun-
nitelluilla osuuksilla on tätä kirjoitettaessa noin 100 liitty-
jää. Hankkeen toteutuminen on tänä keväänä herättänyt 
kiinnostusta ja tuonut uusia liittyjiä. Rakennettujen kiin-
teistöjen ja tonttimaan omistajat saavat kerralla monta 
asiaa pysyvästi kuntoon ja arvonnousun tulevaisuutta 
varten.

Osuuskunta ja Sauvon Vesi ovat saamassa myös hyvän 
taustatuen, kun järjestelmään ollaan liittämässä myös Ke-
miönsaaren puolelle toteutettava kaava-alue.
Liittymän voi ottaa heti käyttöön tai sille voi tehdä vara-
uksen 10 vuodeksi maksamalla varausmaksun. Osuus-
kunnan järjestelmän mitoitus sallii lisäliittyjiä, mutta 

maksamalla varauksen varmistaa kapasiteetin tulevia tar-
peita varten. Hinnoista ja eri vaihtoehdoista löytyy tietoa 
Karunan www-sivuilta tai hallituksen jäseniltä. Linjaston 
suuntausta voidaan muuttaa maaston salliessa, ja talo-
haaroja voidaan lisätä toiveiden mukaan.

Rakentaminen aloitetaan useasta kohdasta runkoverkon 
alueella. Kiinteistöjen liitäntä verkkoon jo kuluvan kesän 
aikana on mahdollista, mikäli kaikki kaivamiseen liittyvät 
luvat satokauden aikana ratkeavat myönteisesti. Tähän 
mennessä maanomistajien suhtautuminen on ollut ra-
kentavaa, ja kaivuulinjoista on sovittu yhteisen hankkeen 
etenemiseksi.  Kiitos tästä nyt jo työn aikana.

Työntäyteinen kesä ja loppuvuosi on siis luvassa. Osuus-
kunta uskoo, että hanke tuo mukanaan parempaa ja puh-
taampaa ympäristöä meille kaikille karunalaisille.

Hannu Viitanen
Vesiosuuskunnan puheenjohtaja
Puh. 0400 233 900

Karunan Vesihuolto-osuuskunnan tuoreimmat kuulumiset www.karuna.fi sekä 
Karunan Facebookissa. 

Vesiosuuskunnan hanke etenee



Sauvon Grilli
Puh. 02 4730 848

Kaivinkonetöitä
Myytävänä kalliomursketta 

ja seulottua multaa

Max Söderberg
0500 338 640

KUORMA-AUTOILIJA 

JUKKA KAARILAHTI

 PUH. 0400 328 618
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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.�

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3

21570 Sauvo
Puh. 0400 222 255
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Syksyllä 2014 aloitti pienen tauon jälkeen taas Karunan 
oma 4H-kerho. Jäseniä on nyt 12, puolet on tyttöjä, puo-

let poikia – iältään 6-12 -vuotiaita. Kerho kokoontuu pää-
sääntöisesti Karunan Kalliorannassa keskiviikko-iltaisin.

4H on valtakunnallinen, sitoutu-
maton nuorisojärjestö. 4H-harras-
tuksessa lapsi ja nuori kasvaa kohti 
vastuullista ja yritteliästä aikuisuut-
ta. Kerhossa opitaan erilaisia asioi-
ta itse tekemällä. 4H  lyhenteenä 
tarkoittaa kansainvälisesti head, 
hands, heart and health ja vapaasti 
suomennettuna harkinta, harjaan-
nus, hyvyys ja hyvinvointi. Näistä 
sanoista muodostuu myös kerhon 
arvomaailma.

Vetäjänä kerhossa toimii Marita 
Sederholm, muotoilija, sisustus-
suunnittelija, Rantolassa sijaitsevan 
pikkuisen Putiikki Lillanin pitäjä ym.
- Innostus kerhon ohjaajaksi lähti 
siitä, että kyseistä kerhotoimintaa 
ei Karunassa vähään aikaan ollut 
ohjaajapulan ja osallistujien vähyy-
den vuoksi. Tiedustelin omille 9- ja 
12-vuotiaille pojilleni ko. harrastus-
mahdollisuutta toiminnanjohtaja 
Ulla Peuralta. Juttelumme perus-
teella päätin itse herätellä kerhon 
uudelleen henkiin, Marita kertoo.

Jäseniä on nyt taas mukavasti. Puu-
hat eivät ole vuosien mittaan paljon 
muuttuneet siitä, kun vetäjä itse on 
lapsuudessaan 4H:ta käynyt.
- Vuoden aikana olemme ehtineet 
käydä sieniretkellä, on leivottu mo-
nenmoista, on painettu kangasta, 
askarreltu kortteja ja origameja, 
luisteltu, pelailtu, rakennettu lin-
nunpönttöjä jne. Lapset saavat ko-
keilla erilaisia, vuodenaikoihin 
liittyviä puuhia. Pienistä arkisista 
asioista oppii aina jotakin uutta, ja 
ennen kaikkea yhdessä tekeminen 
on hauskaa.

* Vapaita paikkoja voi tiedustel-
la ensi syksylle, Marita Sederholm 
045 868 4420

       
Kuvat:
Korttiaskertelua Kalliorannassa.

Hännilässä tutustumassa hevosiin.

Eväitä syömässä syksyn sieniretkellä.

4H-kerhossa oppii monenlaista



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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Kaikkihan sen tietävät, että miehen päivä ei ala kunnolla il-
man naiselta saatua korvapuustia.  Mitä aikaisemmin, sitä 
paremmin saa päivän käyntiin. Jos sitä ei puoleen päivään 
mennessä saa, päivä on aika lailla pystyssä. Tästä syystä 
heti aamutuimaan kannattaa poiketa Puodissa aamu-
kaffeella, ennen kuin himoitut puustit ovat loppu. Hyviä 
korvikkeita kyllä on tarjolla, mutta kunnon korvapuusti se 
miehen kaidalla tiellä pitää.

Sanotaan, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolel-
la, ja vieraissa kannattaa ehdottomasti myös silloin tällöin 
käydä. Korvapuusteja ja muuta hyvää on tarjolla mitä eri-
näisimmissä ja mukavimmissa paikoissa ympäri Karunaa 
ja lähialueita, niitä löytyy suoramyyntipisteistä, tienvarsi-
en levähdyspaikoista, maalaistalojen pihoilta jne. Kun taas 
tänä kesänä kierrät maita ja mantuja, pysähdy niin mones-
sa kesäkahvilassa kun vain aikasi riittää ja vatsasi kahvia 
kestää.

Jatka Rantolasta eteenpäin, olet Halslahden Keskitalon 
upeassa navettaan tehdyssä tilamyymälä-kahvilassa. Hie-
not näkymät yli luomuisten marja- ja parsaviljelmien suo-
raan auringossa hohtavalle Halslahden selälle. Niin täällä 
kuin monessa muussakin vastaavassa paikassa on myyn-
nissä paikallisten tuottajien tuotteita ja suurella työllä 
myytäväksi asti poimittuja monen sortin marjoja.

Rungonsalmen sillan yli vieraisiin ja oikealle, ja saavut 
muutaman kilometrin päästä keskelle ei mitään Mjösun-
diin. Löydät itsesi yhtäkkiä vanhasta isosta navetasta, 
nykyisin noin 400 mullin ja hiehon juhlapaikasta. Siellä 
saat märehtiä pötsin täyteen vaikka vasikoimis-juhlassa, 
päivisin saat kaikkea perinteistä paikallista hyvää kaffeen 
kanssa. Erikoinen paikka, joka ilmestyy kuin tyhjästä sen 
enempää itseään mainostamatta.

Jatka matkaa Angelniemen läpi ja pysähdy ehdottomasti 
puolimatkassa reittiä puutarhakahvilaan. Heinäkuun alus-
ta alkavan väriloiston näkee jopa vähän puna-vihersokea-
kin. Viimeistään siellä tulee pihalla istuessa ajatelleeksi, 
miten kaunis Suomen kesä on ja kuinka paljon siitä voi-
kaan nauttia, kun vaan malttaa hetkeksi pysähtyä ja asiaa 
miettiä. 

Missä tänä kesänä kuljetkin, seuraa tienvarsien kesäkah-
vilamainoksia. Huomaat niitä olevan todella paljon, ja 
kaikki ne on tarkoitettu meille jokaiselle. Tapaa uusia ih-
misiä, heitä kesäistä mitäänsanomatonta smooltookkia 
heidän kanssaan. Jostain syystä et edes leimaudu höynäh-
täneeksi toisin kuin talvisin 6:n bussissa, jos sattumalta 
hetkellisessä mielenhäiriössä aamulla satut tervehtimään 
kanssamatkustajaa. 

Nautitaan kiireettä Suomen kesästä, otetaan rennosti ja 
pysähdytään näihin paikkoihin kupposelle, vaikka plörön 
kera, jos kuski on mukana ja rosteri-matti shortsien reisi-
taskussa. Käytetään kesäkahvilapalveluita, näin mahdol-
listamme sen, että myös seuraavana vuonna toivottavasti 
saamme nauttia samoista palveluista. 

Hyvää ja kaunista kesää kaikille kahvittelijoille ja plörötte-
lijöille, korvapuustilla tai ilman!

Teksti ja kuva PAlho
osa-aika-alkuasukas

Halslahden tilamyymälä ja kesäkahvila, Halslahdentie 45, 045-868 4420. 
www.halsahdenluomu.fi Kahvila auki juhannuksen jälkeen joka päivä klo 10-18. 
Parsaa jo toukokuussa.

Kesäkulttuuria parhaimmillaan



ILOISTA PALVELUA YMPäri vuoden

KP-ravintolat.fi

TIIRANTA
SÄRKISALO

KALKHOLMEN, KEMIÖ

Nyt on aika satsata itseensä ja aloittaa säästäminen. Oman Talouden Tuokio 
on maksuton talouden jumppatunti, jossa tavoitteet alkavat muuttua todeksi.

Varaa oma aikasi osoitteessa säästöpankki.fi/liedonsp

* Puhelu 8,35 snt/puh. + 6 snt/min.,matkapuhelimesta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min. 

LIEDON SÄÄSTÖPANKKI Asematie 1, Paimio. P. 010 4309 400 *
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PAIMION HAMMAS-
LÄÄKÄRIPALVELU

toivottaa hyvää kesää!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio

Aikavaraukset 02 4732 300

Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590 KARUNA

puh. 050 535 6092 

Kananmunia ja hunajaa

Majoitus & maatilamatkailu
Neitsaarentie 113 | 21590 KARUNA

Puh. 050 535 8697
www.neitsaari.com

www.facebook.com/karunankyla
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AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
-renkaat
-vikakoodien luenta
-pakokaasumittaukset

Meiltä myös kaivuutyöt 12 ja 5 tonnisilla telakoneilla.

LAUTKANKAREENTIE 5, 21570 SAUVO. 
PUH. 050 66 480 | FAX. 02 4730 150
AUTOKORJAAMO.ENGBLOM@KOLUMBUS.FI 

-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

       anita Karunaa ja tiedät mistä kylänraitilla puhutaan

Hevos- ja 
matkailutila 
Karunassa

P. 050 331 8642  www.hannilantila.fi

 majoitusta  ratsastusta

 täyshoitopaikkoja aktiivipihatossa

 kursseja, leirejä, tapahtumia

 vihannesten suoramyynti Koju nyt Hännilässä

 Bemer- hoidot, myynti, vuokraus

Käy tykkäämässä, niin pysyt kärryillä
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Perinteinen Juhannusaatto 
Karunan Kalliorannassa 
perjantaina 19.6.2015 klo 20

Esiintyjänä

Anniina Mattila 
ja Avenue-orkesteri 

Olutterassi, kioski ja kokko. 
Vain käteismaksut.
Liput 17 euroa. 

Lisätietoja  
Karunan 
Urheilijoiden 
Facebookissa.

Järjestää Karunan Urheilijat

Kuva: Jukka Rapo

KESÄKUU
 Karunan kaunein piha –kilpailu alkaa.

 1.6. Kahvakuulaa Kalliorannassa klo 17.30. Lisätietoa 
www.karuna.fi

 2.6. – 28.7. Peli-illat pojille Kalliorannan kentällä joka 
tiistai klo 18, vetäjänä Mika Sederholm. Jalkapalloa, pesä-
palloa ym.

 4.6. Onkikilpailut Rantolan sillanpielessä klo 18, ilmoitt. 
klo 17.30. Sarjat alle ja yli 18-v. Osall.maksu 3 e/5 e. 4H jär-
jestää.

 7.6. Messu klo 10.30 Karunan kirkossa

 7.6. klo 17 Musiikki-piknik perheille Kalliorannassa. 
Omat eväät ja makkarat mukaan, saunakin lämpimänä, 
musiikista vastaa Mettäradio. Srk, kyläyhdistys ja urheilijat.

 7.6. klo 18 Kimppalenkki kävellen Kalliorannasta. Jat-
kuu samaan aikaan joka sunnuntai-ilta läpi kesän ja läpi 
vuoden.

Kylänraitilla tapahtuu
 9.6. Kahvakuulaa Kalliorannassa klo 17.30. Lisätietoa 
www.karuna.fi

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

 13.6. Nostalgia-laivaristeily Kalliorannasta klo 10 Mat-
hildedaliin. Tied. ja ilmoitt. Rantolan Puotiin: info@ranto-
lanpuoti.fi 

 13.6. Putiikki Lillan suloisine lahjatuotteineen aukeaa 
taas Rantolan rannan kivinavetassa. Marita Sederholm.

 13.6.-9.8. sekä 15.-16.8. Sauvon Kädet 30-vuotis-JUH-
LANÄYTTELY Rantolan Meijerissä, vierailevana taiteilijana 
Kaj Stenvall. Karunantie 1214. Ti-pe klo 12-18, la-su 11-15, 
muulloin sopimuksesta (0500 47 66 49/Sarparanta). 

 13.6. illalla Rantolan Kievarissa, Karunantie 1205, Nais-
ten Ilta, johon miehetkin tervetulleita. Naisille ruusu ja 
miesstrippari ym. hauskaa! 



Karunan kirkossa messu klo 10.30
kesäkuukausien 1. sunnuntaina, juhannuksena 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
— 23.7. veteraanien kirkkoilta —
— 6.8. eläkeliiton kirkkoilta —

— 6.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä messu —

Karunan kirkko tiekirkkona 10.6.–20.8. avoinna hartautta ja tutustumista
varten maanantaista perjantaihin klo 10–15

Su 28.6. klo 18 konsertti — Petri Laaksonen
Ke 1.7. klo 18 pihaseurat

Ke 8.7. klo 19 Kemiönsaaren musiikkijuhlat

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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 19.6. klo 19 Karunan kirkossa Juhannuksen sanajuma-
lanpalvelus, sen jälkeen kokkojuhla

 19.6. Juhannustanssit Kalliorannassa klo 20 alkaen. 
Anniina Mattila ja Avenue-orkesteri. Olutterassi, kioski ja 
kokko. Vain käteismaksut! Karunan Urheilijat. 

 20.6. Juhannuspäivän messu Karunan kirkossa klo 
10.30

 20.6. illalla Rantolan Kievarissa live-ilta, tanssittajana 
Raimo Junnikkala

 22.6. klo 18 Kesäjumppa 1/4. Maanantaisin tanssilaval-
la (4 kertaa), sopii kaikille. Marianne Himberg ohjaa. Karu-
nan Urheilijat.

 22.6.-1.8. Kirkkovene (max 14 soutajalle) vuokrattuna 
Rantolassa.  Soudetaan yhdessä joka torstai klo 18 Kallio-
rannasta. Varattavissa myös yksityiskäyttöön, tied. Antti 
Rusi 0400 324 522.

 25.6. Kirkkovenesoutu 1/6 Rantolan Kalliorannasta klo 
18. Sopii vasta-alkajillekin. 

 25.6. Karunan kirkossa ensimmäinen kesäillan kirkko 
klo 19

 27.6. Rantolan Kievarissa Karaoke-ilta

 28.6. klo 18 Petri Laaksosen konsertti Karunan kirkossa

 29.6. klo 18 Kesäjumppa tanssilavalla 2/4

 30.6. Perhepäivä srk:n mökillä Lindvikin Vikannokas-
sa klo 10-15. Uintia ja musisointia. Ilmoitt. 16.6. menn. 
ulla.peura@4h.fi, 050 526 9078 tai hannele.airola@evl.fi, 
044 773 5885

HEINÄKUU
 1.7. klo 18 Pihaseurat Karunan kirkon pihalla

 2.7. Kirkkovenesoutu 2/6 Kalliorannasta klo 18. Sopii 
kaikille.

 2.7. Karunan kirkossa kesäillan kirkko klo 19

 3.7. Lasten leikkitreffit 1/5 Kalliorannan leikkipuistossa 
klo 10-12. Aina perjantaisin. Kahvia aikuisille. Urheilijat, ky-
läyhdistys ja srk.

 4.7. Rantolan Kievarissa Kasaribileet. Asu mielellään 
teeman mukaan!
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 5.7. Karunan kirkossa messu klo 10.30

 5.7. Takakonttikirppis Kalliorannan parkkipaikalla. Kai-
kille avoin. Lisätietoja karuna.fi-sivulta ja facebookista.

 6.7. klo 18 Kesäjumppa 3/4 tanssilavalla

 8.7. klo 19 Kemiön Musiikkijuhlien kamarimusiikkikon-
sertti Karunan kirkossa; Mozart, Sallinen ym.

 9.7. Kirkkovenesoutu 3/6 Kalliorannasta klo 18. Sopii 
kaikille.

 9.7. Karunan kirkossa kesäillan kirkko klo 19

 9.7. Kesätanssit Kalliorannan lavalla klo 19-24, Anne 
Mattila yhtyeineen. Kyläyhdistys, yrittäjät ja urheilijat.

 10.7. Lasten leikkitreffit 2/5 Kalliorannan leikkipuistos-
sa klo 10-12.

 11.7. Rantolan Kievarissa Karaoke-ilta

 13.7. klo 18 Kesäjumppa 4/4, viimeinen kerta, tanssila-
valla

 14.7. klo 18 Perheiden saunailta ja letunpaistoa Marja-
niemen leirikeskuksessa Ruonassa. Srk.

 16.7. Kirkkovenesoutu 4/6 Kalliorannasta klo 18. Sopii 
kaikille.

 16.7. Karunan kirkossa kesäillan kirkko klo 19

 16.7. Kesätanssit Kalliorannan lavalla. Orkesterina Do-
mino. Karunan Urheilijat. Vain käteismaksut!

 17.7. Lasten leikkitreffit 3/5 Kalliorannan leikkipuistos-
sa klo 10-12.

 18.7.  Lasten festarit Rantolan Puodin alapihalla klo 10-
12.

 18.7. Unikeonmarkkinat klo 10-14 Rantolassa, Unikeko 
mereen klo 12. Juhlaa ja myyntiä. Vuokraa toripaikka: Pirjo 
Tuomi 050-5658013

 18.7. Rantolan Kievarissa Lattaribileet. Lisäinfoa: 
www.rantolanpuoti.fi

 20.-23.7. klo 18-20 Lattaritanssikurssi tanssilavalla, 4 il-
taa. Vetäjänä Assi Rusi, tied. 050 379 8967.

 23.7. Kirkkovenesoutu 5/6 Kalliorannasta klo 18. Sopii 
kaikille.

 23.7. Karunan kirkossa veteraanien kirkkoilta klo 19

 24.7. Lasten leikkitreffit 4/5 Kalliorannan leikkipuistos-
sa klo 10-12.

 25.7. Rantolan Kievarissa tapahtuu. Lisäinfoa: 
   www.rantolanpuoti.fi

 28.7. klo 18 Viimeinen peli-ilta pojille Kalliorannan ken-
tällä. Mika Sederholm.

 30.7. Kirkkovenesoutu 6/6 Kalliorannasta klo 18. Sopii 
kaikille.

 30.7. Karunan kirkossa kesäillan kirkko klo 19

 31.7. Lasten leikkitreffit 5/5 Kalliorannan leikkipuistos-
sa klo 10-12.

ELOKUU 
 1.8. Sauvon Elopäivät klo 10 – 15 Sauvon torilla ja Mu-
seomäellä

 1.8. Rantolan Kievarissa tapahtuu. Lisäinfoa: www.ran-
tolanpuoti.fi

 2.8. Karunan kirkossa klo 10.30 kesän viimeinen messu

Takakonttikirppistä, lattari ja kasari
bileitä, kahvakuulaa ja 

kirkkovenesoutua. 
Niistä on Karunan kesä tehty. 



· 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

TA K S I  
1-8 hlöä

040 519 6449
Myös invakyydit

Ville Kuopila
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Sauvon taksiasema lopetti toimintansa keväällä ja sen 
lankanumero poistui käytöstä. Nyt taksin saa soitta-
malla suoraan taksikuskeille.  Kimmo Virtasen taksi on 
Karunassa, muut Sauvon puolella:

Virtanen Kimmo 0400 532 236
Kaskinen Timo   0500 743 606
Laaksonen Mauri   0400 228 667
Laine Reima    0400 120 810
Saarinen Marika 050 9101 630 
Sauvon Palvelutaksi 040 519 6449

Näin saat taksin

 6.8. Karunan kirkossa Eläkeliiton kirkkoilta klo 19

 8.8. Rantolan Kievarissa yksityistilaisuus.

 15.-16.8. Sauvon Kädet –kesänäyttely Rantolan Meije-
rissä viimeisen kerran, klo 11-15.

SYYSKUU
 1.9. alkaen itämaista tanssia Peimari-Areenalla Sauvos-
sa tiistaisin klo 17.25-18.55. Yht. 12 kertaa.

 Kuntojumppa jatkuu lokakuussa sunnuntaisin Kallio-
rannassa

 Poikien peli-illat jatkuvat lokakuussa tiistaisin klo 18 
Kalliorannassa

 Pingis- ja biljardi-illat jatkuvat keskiviikkoisin klo 18-20 
Kalliorannassa

 Avantouinti lokakuusta alkaen perjantaisin Karunan Ur-
heilijoiden saunalla

 Kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden yhteinen puu-
rojuhla joulukuussa

Kalliorannassa matonpesupaikka ja mattomankeli. Käytä 
vettä säästäen!

Katso www.karuna.fi –sivuilta Karunan lähiruoan tuotta-
jat!
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Karuna-tuotteiden hinnasto
Karuna-pöytäkynttilä 5 e
Karuna-keittiöpyyhe 18e
Lahjapakkaus: Karuna-essu, patalappu ja -kinnas 26 e
Karuna-heijastin Emma Hagman 5 e
Karuna-tulitikkupuntti 3 e
Karunan vaakuna -tarrat, 2 kokoa 1-5 e 
Karuna-kortti 2013 2 e
Kirjekuoret C6 20 kpl 2,20 e
Kirjekuoret C4 20 kpl 5 e
Ikkunakirjekuori 10 kpl 5 e
Karuna T–paidat, hajakokoja  15 e
Laudeliina                                       18 e
Iso kylpypyyhe                                   25 e
Karuna-käsipyyhe    16 e
Karunalainen puunkantoteline, sis. puut   10 e
Karuna isännänviiri   48 e
Leena Sarparannan Karuna-grafiikantyö 200 e
Karunan Lotat -kirja 1 e
Taisto Taurenin kirja ”Rantola sunti molemmin puoli”  1 e
Hauska UUTUUS:   Karuna-lautapeli 20 e

Tuotteita voi ostaa Rantolan Puodista. 
Tuotekuvia on Karunan www-sivulla ja
www.facebook.com/karunankyla.

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

HAUSKA 
UUTUUS! 
Karuna-

lautapeli
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WWW.SAUVONYRITTAJAT.FI

www.karuna.fi

Liput ennakkoon 15€, ovelta 18€. 
Lippuja myynnissä täällä: Hakkis herkku, Kalle´s Backa 55, 
Kankaanrannan Puutarha, K-Extra Mansikka, OP konttori 
Sauvossa ja Rantolan Puoti Karunassa.

Anne Mattila
orkestereineen

Kesätanssit 
9.7.2015 klo 19-24
Karunan Kalliorannassa

Sauvon Yrittäjät

20 vuotta



Sauvon 
Elopäivät 
1.8.2015

Karuna on 
        suosittu hääpaikka

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


