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Korona ja Karuna
Näin huhtikuussa, Karunan Kynttilä -lehteä tehtäessä, ovat kaikki tiedotusvälineet olleet täynnä koronavirukseen ja sen vaikutuksiin liittyviä uutisia. Pääkirjoituksen aiheeksi tulikin näkemäni koronaan ja yhdistystoimintaan liittyvä otsikko: ”Epävarmuuden aika iski yhdistyksiin”.
Kun laittaa Googleen hakusanoiksi ”epävarmuuden aika”, huomaa nopeasti, että epävarmuutta tulevaisuuden suhteen on
esiintynyt aina. Siinä mielessä koronassakaan ei ole mitään
uutta. Tästäkin Karunassa tietenkin selvitään, kuten kaikesta
muustakin. Viruksen leviäminen on Karunassa myös hyvin epätodennäköistä, sillä sosiaalinen eristäytyminen ja välimatkan
pito toisiin ihmisiin onnistuu karunalaisilta luonnostaan. Niinpä
on varmaa, että Karunassa elämä jatkuu ja kyläyhdistys toimii
tänäkin vuonna.
Unifest ja Unikeonmarkkinat on valitettavasti koronan takia tältä kesältä peruttu. Suunnitelmat olivat suuret, ja toivottavasti

Hyvää kesää!

pääsemme toteuttamaan ne ensi vuonna. Kyläyhdistys pyrkii
kuitenkin loppukesästä järjestämään pienimuotoisen koko
perheen tapahtuman. Aikaa ja paikkaa ei vielä tässä vaiheessa
pystytä ilmoittamaan, mutta seuratkaa päivityksiä yhdistyksen
kotisivuilta.
Ottakaa rennosti ja nauttikaa Karunan kesästä. Käykää uimassa,
peskää mattoja ja tehkää retkiä. Eväsretki Maalun näkötornille
tai makkaran paisto Kalliorannan laavulla ovat aina hyviä valintoja. Luonto on aina auki!
Aprillipäivänä somessa kiersi päivitys, jonka mukaan koronan takia Karuna suljetaan ulkopuolisilta ainakin heinäkuun loppuun
asti, ellei jopa ikuisesti. Onneksi näin ei kuitenkaan käynyt, vaan
Karuna ja kyläyhdistys toivottavat kesäasukkaat ja vieraat tervetulleiksi kuten aina.
M/S Finnsunilla 24.4.2020
Juha Vähä-Kurki
Puheenjohtaja ja päällikkö

Törne Risto

Toivottaa Merirantala Oy
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
Kansikuva Arja Talonen
Lehti ilmestyy kerran vuodessa toukokuun lopussa ja jaetaan jokaiseen
postilaatikolliseen talouteen Karunan alueella. Muut voivat noutaa sen Rantolan Puodista, Sauvon kirjastosta ja Kankaanrannan puutarhalta Sauvossa.
Kyläyhdistyksen osoite: Rantolanraitti 2, 21590 Karuna
www.karuna.fi
Facebookissa www.facebook.com/karunankyla

Leppäniementie 23 A, 21590 KARUNA
Puh. 040 540 0519

Hirsi- ja rakennustöitä

Karunan Kallioranta
Vietä häät, syntymäpäivät, ym.
juhlasi luonnonkauniilla Karunan
Kalliorannalla. Käytössäsi on n.
150 hengen tilat ja tanssilava.
Varaukset 045 186 3838 tai kallioranta@outlook.com

Leikkimielinen

Karuna-Triathlon
Unikeonpäivänä 27.7.2020 klo 17
Karunan Urheilijoiden saunalla
osoitteessa Nuoristotalontie 3, Karuna.

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Vähä-Kurki
vastatuuli@gmail.com
0400 522 783
Tue sinäkin Kyläyhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi! Jäsenmaksu on
7 e/henkilö ja tilinumero Liedon Säästöpankissa FI09 4309 0010 3602 53.
Muista merkitä nimesi ja osoitteesi viestikenttään.
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Tervetuloa urheilemaan
Karunan kauniisiin maisemiin!

Matkat
uinti 300 m,
pyöräily 15 km ja
juoksu 6 km.
Osallistumismaksu
20€. Sisältyy
sauna, mehu ja
makkara.

Lääketieteen tohtori, dosentti Ritva Tammivaara, 80, on ikänsä ollut kesäkarunalainen.
Kliiniseen fysiologiaan ja keuhkosairauksiin erikoistunut ja unilääketieteen erikoispätevyyden
saanut Ritva tekee edelleen töitä Trinitas-lääkärikeskuksessa Turussa. Hän kertoo nyt
lapsuutensa Karunasta.

Lapsuuteni Karuna
Teksti Ritva Tammivaara

Vähä-Tiivilän vanha päärakennus.

Olen syntynyt 25. heinäkuuta 1939 eli 3 kk ja 7 pv ennen tal-

visodan syttymistä. Lääkärikapteeni isäni määrättiin lokakuussa
ylimääräisiin sotaharjoituksiin ja 30.11. syttyi sota.
Isäni oli 30-luvun alussa ostanut Karunan Kasklahden kylästä
Kirula-nimisen 10 hehtaarin rantatilan, jossa oli pieni punainen
mökki. Isää kiinnosti ruokatalous, ja hän mm. perusti omenatarhan johon tuli 100 omenapuuta.
Perheessämme oli äitini Lempi Tammivaaran os. Koskijoki ja isäni Erkki Tammivaaran ohella kotiapulainen Hilda Kariluoto, siitä
lähtien kun olin 2 vuoden ikäinen. Hän oli minulle kuin toinen
äiti. Oma äitini oli kielten opettaja. Arjen askareista vastasi Hiltu. Hiltun ehdotuksesta Kirulan vaatimattomaan karjasuojaan
otettiin kesäksi lehmä tai kaksi, ja maitoa vietiin Rantolan meijeriinkin. Syksyllä ne joko teurastettiin tai pääsivät naapurien navettaan. Olimme siis hyvin omavaraisia, mutta käytiin sentään
Rantolan osuuskaupassakin. Kauppaa piti Masalinin perhe Suovallin sisarusten ollessa myyjinä ja siirtyessä jatkamaan sekatavarakauppaa Karunantien ja Haanniemen tien risteykseen.
1930-luvun lopussa isä hankki Kasklahdesta Vähä-Tiivilän 70
hehtaarin tilan, mutta vuoden 1946 pika-asutuslain perusteella

hänkin joutui luovuttamaan maata. Osasta Vähä-Tiivilän maita
muodostui August ja Laina Anttalaisen tila ja perhe rakensi mökin metsän laitaan. Se on nykyinen Hännilän hevostila. Toisen
puoliskon maista sekä päärakennuksen ja ulkorakennukset isäni
myi evakkona Koivistolta tulleille Felix ja Aino Juvalle. He olivat
saaneet kalastuselinkeinonsa menetyksestä Karjalassa korvaukseksi ns. valtion kultaisia obligaatioita, joilla maksoivat.
Päätalon lisäksi ylempänä rinteessä oli ja on vieläkin vihreä rakennus, johon jäimme vuokralle isän myytyä maat, koska Kirulan
mökkiin oli asutettu Heinon siirtolaisperhe ja sen jälkeen 8-henkinen inkeriläinen Kontratjevin perhe. Muut talot Kasklahdessa
olivat naapurimme Eskola, Iso-Tiivilän pitkä punainen rakennus
ja kauempana kuusiaidan sisällä Kampars.
Vähä-Tiivilän vanha päärakennus purettiin Aino Juvan kuoltua ja
tilalla on nyt tiilitalo. Vanhan talon aikaan toisella puolella tietä
oli navetta ja kahden reiän istuttava ulkohuussi, josta oli näköala
tielle. Voimme tyttöjen kanssa turista ja katsella ulos mitä tiellä
tapahtui. Äitini otti nimittäin ollessani 7-8 vuoden ikäinen kaksi suomenruotsalaista turkulaistyttöä meille kesällä. Keskustelu
muulla kuin ruotsinkielellä oli täydellisesti kielletty kunnes ymmärsin mitä puhuttiin ja aloin osallistua keskusteluun. Äiti ha3

lusi saada minut ”kielikylvyllä” oppimaan ruotsia, ruotsinkielen
opettaja kun oli.
Vähä-Tiivilän pihalla seisoo yhä isäni rakennuttama pieni sauna,
johon hirret tulivat omasta metsästä, katon tiilet lyötiin tiettävästi Ybyllä. Lähes kaikki uudisrakentaminen oli Neuvostoliitolle maksettavien sotakorvausten vuoksi kielletty. Niin tarkkoja olivat kieltomääräykset, että isäni sai Turun hovioikeuden
päätöksellä hovioikeudenneuvos von Hellensiltä sakot vuonna
1944, vaikka kyseinen sauna oli ainoa paikka jossa voi peseytyä
karjakeittiön ohella. Peseytyminen karjakeittiössä ei ollut kovin
hygieenistä, varsinkin kun oman perheen ohella osa Karunaan
sijoitetuista venäläisistä vangeista kävi Vähä-Tiivilässä niin syömässä kuin peseytymässä. Yksi heidän tehtävistään oli kaivaa
lapiolla iso joen uoma halki laajan peltoaukean Kasklahden ja
Rantolan välissä. Muistan, että kun olin noin nelivuotias, yksi punatukkainen hyväntuulinen vanki nosti minut olkapäilleen. Hän
aivan ilmeisesti iloitsi lapsen kanssa leikkimisestä, ehkä kaipasi
omia lapsiaan.

Ritva Tammivaara noin 3-vuotiaana.
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Kirulan pientilalle oli talvisodan jälkeen sijoitettuna Arvi Heinon siirtolaisperhe, josta jatkosotaan lähti vanhin poika Ahti
Heino. Hän sai urhoollisuudestaan taistelussa, jossa itsekin haavoittui, Mannerheim-ristin. Tervehdyttyään ja palattuaan Harjavallan parantolasta rintamalle Ahti Heino menehtyi seuraavana
aamuna oman tykistötulen seurauksena.

Heinojen jälkeen Kirulan mökkiin tuli 8 hengen Kontratjevin inkeriläisperhe. Perheen isä oli Rantolan meijerissä juuston kääntäjänä. Meijeriä pitivät silloin sveitsiläiset Stuckin veljekset, joista
kumpikaan ei kunnolla oppinut suomen kieltä.
Perhe hävisi äkillisesti muistaakseni talvella 1953, kun radiossa
oli ilmoitettu Neuvostoliiton vaativan inkeriläisiä luovutettavaksi takaisin. Perheen isä Aleksi Kontratjev soitti äidilleni Turkuun
– siihen aikaan kahden keskuksen välityksellä – ja terveyssyistä pyysi äitiäni ostamaan heidän lehmänsä ja veneensä, johon
äitini suostui. Seuraavana päivänä hän tuli kotiovellemme Tur-

kuun hakemaan rahat ja kertoi, että perhe on kolmessa erässä
lähdössä junalla Tornioon ja jääteitse yli Ruotsiin. He olivatkin
onnistuneet pääsemään Haaparantaan, jossa olivat jonkin aikaa
leirillä, mistä heidät sijoitettiin Boråsiin, jossa oli työtä mm. puuvillatehtaissa.

Kirulan

mökin edessä oli korkean verkkoaidan ympäröimä
puutarha ja siellä 100 omenapuuta. Kasvatimme myös perunat,
juurekset ja marjat. Sotavuosina kovat pakkaset tuhosivat osan
omenapuista. Äitini, Hiltu ja minä perkasimme vihannesten ja
omenapuiden ympäristöä rikkaruohoista ja erityisesti juolavehnästä, joka oli sitkeä hävitettävä ainakin käsin. Mitään koneita
ei silloin ollut. Autoa ei ollut kellään koko kylässä. Meillä oli yksi
aikuisten polkupyörä.
Ei ollut kumipyöräisiä kärryjäkään, joten syksyisin pakkasimme
omenat varovaisesti puisiin koreihin ja kannoimme ne kylän korkeimmalla paikalla sijaitsevalle linja-autopysäkille. Meillä saattoi
olla jopa 15 koria kuljetettavaksi Rusin linja-autolla sunnuntaiiltana Turkuun. Uudenmaantullissa jäimme pois, kannoimme
korit raitiovaunupysäkille, nostimme ne vaunun takaosaan ja
Stålarmin pysäkillä ulos. Siitä vielä 200 metriä kotimme kellariin.
Siellä niitä säilytettiin lajista riippuen jopa jouluun asti. Jos sato
oli runsas, Hiltu kävi myymässä niitä maalaistenpaikalla Turun
torilla.

Ritva Tammivaara ja Leila Liikkanen Tuuruun kivellä noin 1953.

L

illy ja Leila Liikkanen olivat hyviä ystäviäni ja uimakavereitani. He saivat perkaushommista keskipäivällä pari tuntia vapaata
niin kuin minäkin. Laiskana ei saanut kummassakaan perheessä
olla, aina piti tehdä jotain hyödyllistä. Saatoimme Lillyn (myöh.
Sirkiä) kanssa uida yli lahden Kärkkisten puolelle, turvana Leila
souti vieressä joko lahden yli tai Tuuruun rantaan, jossa oli vielä
paremmat uinti- ja varsinkin sukellusmahdollisuudet kahdelta
kiveltä. Toiselle pääsi kävellen, toinen kivi oli pienen uimamatkan päässä, mutta sieltä pystyi sukeltamaan korkeammalta. Rannassa ei siihen aikaan ollut asutusta, pari hevosta vain laitumella. Ne kuuluivat Tuuruulle, joka tasakattoinen laatikkotalo näkyi
vain mereltä. Vielä rohkeampi uimari oli Lillyn ystävä Tahvosen
Maija Karunan kartanosta. Hän saattoi uida kirkon rannasta ulkopuolella olevalle saarelle ja takaisin useamman kilometrin
matkan ilman mitään varmistuksia.

I

säni ei ehtinyt koskaan asua vihreässä talossa. Sen vuokrasopimus oli tehty kesäkuussa 1946 ja isä kuoli lokakuussa. Sotavuosien rasitukset, tuberkuloosilääkärin työ Paimion parantolassa ja vastuu Paimion, Sauvon ja Karunan terveydenhuollosta
kuormittivat häntä. Myös Inkeriläissairaalan johtaminen oli Lääkintöhallituksesta määrätty hänelle vuonna 1943 vastoin hänen
tahtoaan. Hän oli jo aikonut siirtyä yksityislääkäriksi Turkuun
vuoden 1946 lopussa, mutta hän kuoli äkillisesti kesken vastaanoton potilaan läsnä ollessa Paimion parantolassa 31.10.1946.
Isä työskenteli joukkosidontapaikalla Muolaassa JR14:n lääkärinä, jossa Paimion, Sauvon ja Karunan miehet joutuivat pahimpiin taisteluihin. Oli raskasta nähdä tuttuja miehiä, mm. Iso-Tii-

Soita ja pyydä tarjous!

040 573 4730

Onerva Juva ja Bryyno Sirkkilä noin 1950. Heidän häänsä vietettiin Vähä-Tiivilässä.
vilästä, haavoittuneina ja kaatuneina. Lilly Sirkiä on myöhemmin
kertonut isänsä Tuure Liikkasen palvelleen samalla joukkosidontapaikalla. Yhteiset sotakokemukset tekivät miehistä ”veljiä”.
Välirauhan aikaan tai jos isä oli rintamalta lomalla, saattoi pihallemme juosta piiskattu hevonen, kärryssä verta vuotava potilas,
joka oli puita pilkkoessaan lyönyt sääriluunsa halki. Ruskolasta

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo
puh. 02 473 0233 ja 050 569 6145
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”

Kirulan mökin edessä oli korkean
verkkoaidan ympäröimä puutarha
ja siellä 100 omenapuuta.

Kirulan mökki.
eversti Erween poikaa oli käärme purrut, ja Tuuruun tilalta muistan tuodun Ritva- nimisen tytön, joka oli astunut lasinpalaseen
ja jalka vuosi verta.
Isäni kirjasi sodan karua arkea päiväkirjoihinsa. ”Sotilaat niin
huonossa kunnossa, että taistelukunto on 0”. ”Kuivamuonaa ja
ahkioita ei riittävästi.” ”Täit kiusana”. Taistelutilanne oli niin vaikea, että sodan lopettaminen hinnalla millä hyvänsä oli välttämätöntä ja niinpä rauha solmittiin 13.3.1940 klo 11.50. Viimeinen JR14 sotilas kaatui klo 10.45.

R

akennuskiellon poistuttua maastamme äitini suunnitteli ja
rakennutti ns. valkoisen talon Kirulan metsäiselle mäelle v. 195152. Piirustukset teki arkkitehti Woldemar Kuurma, jolla oli kesämökki naapurissamme Savelan vuokratontilla. Rakentamista
johti Olof Palmroth Köyhästäkaupungista, joka silloin rakensi
5-6 hirsitaloa yhtaikaisesti ympäri pitäjää. Koska taloon haluttiin hyvä kellari, kalliota piti runsaasti räjäyttää, sen seurauksena
pengertää. Olavi Tiivilä Iso-Tiivilästä oli taitava ja vahva kivenjärkäleiden siirtäjä ja pengertäjä. Äidin aikaansaannosta pidettiin
niin suurena saavutuksena, että opettajatoveritkin Turusta tulivat sitä suurella joukolla ihailemaan. Minä viihdyin Karunassa
niin hyvin, että lähdin Turusta ensimmäisellä bussilla 31.toukokuuta illalla heti koulun päätyttyä ja saatoin tulla takaisin viimeisellä bussilla ennen koulunalkua elokuun viimeisenä iltana.

Jo isäni vannotti äidilleni että ”Karunaa ei saa myydä”, ja tätä olen
minäkin noudattanut. Olen joka kesä ollut Karunassa, kuukauden verran Uppsalassa asuessammekin, sinäkin kesänä, kun poikamme Heinrich (Heinz) Carl Erkki oli syntynyt 10.5.1966.
Erikoistuin kliiniseen fysiologiaan, väittelin Uppsalassa 22.9.1972
ja sain dosentuurin. Palasin Turkuun ja erikoistuin keuhkosairauksiin Turun yliopiston keuhkosairauksien klinikassa Paimion
sairaalassa. Vuonna 1984 kiinnostuin uniapneasta ja aloin ajaa
sen diagnostiikan ja hoidon saamista tasavertaiseksi muiden
sairauksien kanssa. 2016 ilmestyneeseen kirjaan ”Keuhkosairauksien uusi historia” kirjoitin artikkelit Paimion sairaalasta sekä
uniapneasta. Kirjaa saa Sauvon ja Paimion kirjastoistakin ja myös
e-kirjana.

Alkukesällä 1957 kävin 17-vuotiaana Turun yliopiston lääketie-

teellisen tiedekunnan 6 viikon karsintakurssin ja tulin hyväksytyksi aloittamaan opinnot syksyllä. Samana kesänä kävin autokoulun ja sain ajokortin heti 18 vuotta täytettyäni. Sen jälkeen
ostettiin Renault Dauphine, jota piti jonottaa ja hakea se Helsingistä ajamalla matka 30 km tunnissa Turkuun. Aiemmin olin
joskus saanut kyydin Karunaan Lenkkerien Volkswagen kuplalla
vuoden 1953 jälkeen kun he ensimmäisinä onnistuivat saamaan
luvan auton ostoon.
Ritva Tammivaara avomiehensä Touko Virran kanssa.
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UUTUUS

Väri: Aronia, matta Korkeus: 1650 - 2250 mm

AIDA
pönttöuuni

Moderni pönttöuuni
aidosta tiilestä.
Muista myös perinteinen
Aino mallimme.
alkaen

2650

SAUVON NUOHOUSTOIMI
- lakisääteiset nuohoukset
- kattiloiden puhdistukset
- sisäpiippujen asennukset
- ilmanvaihtokanavien huollot ja puhdistukset
- piipun korjaukset ja hattujen asennukset

Laakso Seppo
0400 531 840

Kankaanrannan puutarha

€
+asennus 870€
+ rahti

verkkokauppamme palvelee 24/7

TIILERI.FI/VERKKOKAUPPA

KYSY ASENNUSPALVELUA
TAKOILLE JA ASENNUKSILLE
TIILERI RAHOITUS yhteistyössä

FUNKKIS

OXFORD
600
kiertoilmatakka
hissiluukulla

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

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme

alkaen

6420

€
Sisältää tarvikkeet ja
asennuksen.
+ rahti

acebookissa

Kuljetus Petri Nurminen Oy
Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

JOTUL

F373
ADVANCE
alkaen

2250

€
+ asennus +rahti

Väri: musta

Puh. 0500 533 036
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Autio mökki
heräsi eloon
Teksti ja kuvat Arja Talonen
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V

oiko vuokrayksiössä asuva nuoripari mennä ja ostaa kesämökin?
Tätä pohtivat turkulaiset Irina Niemimäki ja Esa Nikula noin
15 vuotta sitten, kun aivan sattumalta osuivat vanhan mökin
pihaan Karunan Ruskolassa. 1800-luvun lopulla rakennettu hirsimökki oli ollut muutaman vuoden tyhjillään vanhojen asukkaiden kuoltua. Nuoripari ihastui paikkaan ja päätti tehdä rohkean
liikkeen.
Paljon on tapahtunut sen jälkeen. On syntynyt kaksi tytärtä, Isla
on nyt 14, Halla 9. Rauhalan punainen tupa on korjattu kauniiksi, ullakolle on tehty tytöille huoneet. Heinittynyt piha on raivattu satoa tuottavaksi puutarhaksi, Esa on rakentanut maasaunan.
Kerran kesässä perhe järjestää sukulaisille suuret kesäjuhlat, ja
silloin vieraatkin pääsevät ihmettelemään erikoista saunaa ja
nauttimaan sen kosteista löylyistä.
Esa on rakennusalan yrittäjä, Irina työskentelee Turun kaupungin kulttuurikoordinaattorina, järjestää kulttuurin ja vapaa-ajan
tapahtumia ja toimintaa.
- Me molemmat tykkäämme tehdä, aina Rauhalassa on jokin
projekti meneillään, Irina nauraa. Nyt Esa korjaa vanhaa pihasaunaa.
Rauhalassa näkyy tarinoita menneestä elämästä. Pihapiirissä
on vielä kanala, täällä ovat myös lampaat ja hevoset laiduntaneet. Pihalla on myös vanhasta junavaunusta tehty vierasmökki.
Edesmennyt isäntä oli Turun asemalla tunnistanut junavaunun
samaksi jolla hän oli matkannut rintamalta kotiin. Hän sai ostetuksi vaunun ja teki siitä pihalle vierashuoneen.

”

Me molemmat tykkäämme
tehdä, aina Rauhalassa on jokin
projekti meneillään.

Irina on kaivanut esille pihan vanhoja kasveja ja istuttanut uusia.
Upea puutarha kukkii läpi kesän ja tuottaa runsaasti satoa. Kasvimaan juureksia ja yrttejä riittää talveksikin, on vihannekset, marjat, kirsikat, päärynät. Omenaa ja luumua tulee paljon, samoin
viiniköynnös tuottaa runsaasti rypäleitä – kunhan istuttamisen
jälkeen ensin keräsi voimia muutaman vuoden.
-Sekin sattui mukavasti, että yllättäen rajanaapurina olikin tuttu
perhe. Nyt sieltä löytyy tytöille kaveri pihaleikkeihin, trampoliinille ja muihin temppuihin. Esa on tehnyt lapsille majan puuhun,
ja ”askartelupajaksi” nimetyssä leikkimökissä tytöt värkkäävät
kaikenlaisia taideteoksia, Irina kertoo.
Metsän halki vievää oikopolkua pitkin tytöt kulkevat Rantolaan
uimaan ja jätskiostoksille. Halla soittaa usein tuvassa sähköpianoa, mutta juuri nyt hän ottaa valtaisat vauhdit pihakoivun oksan keinussa!
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-Nautimme elämästä Karunassa. Onneksi uskalsimme ostaa paikan. Turusta on lyhyt matka, kylä ja naapurusto ovat ihanat, Rantola ja kaikki kyläyhdistyksen toiminnat ovat korvaamattomia,
Irina sanoo.
Jatkuvien työprojektiensa välissä he joskus viettävät retkipäivän.
Silloin perhe pakkautuu Kalliorannan laiturissa odottavaan vanhaan veneeseen. ”Hippu” suuntaa hitaasti putputtaen vaikkapa
Paraisille, ja illalla se putputtaa Rauhalan asukkaat yhtä vakaasti
takaisin Karunaan.

Kuva yllä. Leikkimökki on Hallan ja Islan taidegalleria.
Kuva vasemalla. Esa on rakentanut erikoisen maasaunan.
Kuva vasemmalla alhaalla. Irinan kasvimaalta riittää syötävää
talveksikin.
Kuva oikealla alla. Irina vaalii pihalta löytämiään vanhoja
perennoja ja on lisännyt uusia.
Kuva oikealla alhaalla. Verannalla on viihtyisä lukunurkkaus.
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net
0-15

PTEEKKI
30 Västanfjärd

Tule sillan yli ja kohtaa sydämellinen sekä asiantunteva henkilökunta.

KEMIÖN APTEEKKI
Engelsbyntie 9, 25700 Kemiö
puh. 02 421 054
kimito.apotek@apteekit.net
www.kimitoapotek.fi
www.facebook.com/kimitoapotek

AVOINNA ARKISIN 9-18, LA 10-15

PALVELUPISTEET
Knallis närbutik, Västanfjärd
Holmströms Lanthandel, Hiittinen

Hännilän Tila
Hyvän olon hevostila metsän sylissä

ratsastusleirejä koko kesän
pienille hevostelijoille suositut lasten päiväleirit
aikuisille rauhoittavat ja rennot hevosmummoilupäivät
sekä leirit
ratsastustunteja ja metsäretkiä
ratsastusjousiammuntaa
kursseja ja teemapäiviä
laadukasta majoitusta kotoisessa majoitustalossamme
tilan omat perunat, herneet ja muut kausivihannekset
itsepalveluna Kojusta

Hännilän Tila
Hakalantie 70, Karuna
050 331 8642 / Liina Aho
0400 823369 / Janne Suvanto
www.hannilantila.fi

Lempeää ja rennon iloista heppailua,
laadukkaissa toimivissa tiloissa
Seuraa Facessa ja Instassa, niin pysyt satulassa!
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Eemil Helander (vas.) ja Niilo Johansson.

Postipoika
Teksti Jorma Kallonen

Olen syntynyt postin takahuoneessa kotona – siis postinhoitajan poika. Isäni hoiti postia tuon
iltapäivän, äitiyslomia ei tunnettu. Myöhemmin olin itse hetken postiljoonina.

Perheeni muutti Kasklahden koululta Karunan kirkolle, Seura-

kuntakotiin vuonna 1947. Äitini avioitui pian karjalaisen isäni
kanssa. Äidillä oli tuolloin kaksi pientä tyttöä edellisestä lyhyeksi
jääneestä sota-ajan avioliitosta. Silloinen Karunan postiaseman
hoitaja Rödlin kuoli yllättäin ja äidilleni tarjoutui tilaisuus ottaa
postinhoitajan virka hoitaakseen. Aluksi tilapäisenä – myöhemmin vakinaisena.

S

itten oli minun vuoroni tulla maailmaan. Postin kannalta tuosta ajasta on vain pari valokuvaa, sen ajan postinkulusta minulla ei ole tarkempaa tietoa. Posti ja perheeni muuttivat kirkolta
keskeisemmälle paikalle Rantolaan Osuuskassan taloon 1952.
Osuuskassa, posti ja pieni asuntomme olivat ensimmäisessä
kerroksessa, pankinjohtaja Erkki Helelä perheineen asui yläpuolellamme.

Perheeseemme ilmestyi lisää uusia jäseniä, poika ja tyttö. Nuo-

rimman siskoni syntymän muistan, kun kätilö Elli Kajaani tuli
polkupyörällä kotiimme auttamaan häntä maailmaan. Pieni
asunto ilmeisesti ajoi meidät taas muuttamaan, ja uusi asunto
löytyi läheltä vanhasta pajasta (myöh. U. Masalinin K-kauppa),
joka päivitettiin postille ja perheellemme sopivaksi. Muistikuvissa on syksy 1955, jolloin lähdin kävelemään Ruskolan kansakoulun ensimmäiselle luokalle.
Vihdoin koitti aika, jolloin saimme oman kodin vuonna 1956.
Naapurimme Santeri Alitalo suostui myymään pienen palan
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pellonkulmastaan, aivan postin vierestä, tien toiselta puolen.
Suuri perheemme (2+6) pääsisi pian omaan tilavampaan kotiin. Postille tehtiin omat erilliset tilat ja sisäänkäynti arkkitehti
Kuurman piirustusten mukaan. Muistan valtavan savikuopan,
johon talo alkoi muodostua. Koko kyläyhteisö oli mukana rakennustapahtumassamme. Saimme valtavasti avustuksina tukkeja, nauloja ym. rakennustarvikkeita. Tontin laidalle kerääntyneitä tukkeja sahattiin ja höylättiin Keijo Sundbergin sahalla.
Kutterinpurut tuotiin eristeeksi kotiin. Haapaiset kattopäreet
valmistettiin Ybyn pärehöylällä. Myöhemmin siellä lyötiin myös
kattotiilet.
Oli mieliinpainuvaa nukkua keskeneräisen talon vintillä kesäöitä
siskonpedillä. Saimme postilta vuokrarahaa postin tiloista. Äidille oli aina ollut helpotus, että työpaikka oli oven takana, lastenhoito helpottui. Toisaalta postinhoitajan työ ei ollut kokopäiväistä, eli palkka oli vaatimaton. Isä työskenteli kävelymatkan päässä
Rantolan Osuuskaupassa.
Postiin oli oma sisäänkäynti, ulkoseinässä iso valomainos, pihalla puomi hevosille. Postitiski ja lasi rajasi asiakkaiden tilan
henkilökunnasta, joskin koko jakohuone oli samassa avoimessa
tilassa. Postilla oli oma puhelin, jota voimme rajoitetusti käyttää – toinen, maksullinen, yleisön käyttöön. Karunassa oli kolme
maalaiskirjeenkantajaa eli postiljoonia, äitini oli postinhoitaja.
Postin rinnalla toimi myös Postisäästöpankki, joka hoiti mm.
kaikki valtion rahaliikenteen, eläkkeet, avustukset, verot jne.

Kirjeposti ja päivälehdet saapuivat Rantolaan T. Rusin koulu-

kyydin paluumatkalla Sauvosta aamulla klo 8.30. Lähtevä posti
lähti klo 13 linja-autolla Sauvoon. Postin mukana oli usein kirjattuja lähetyksiä omassa nahkalaukussa, joka kuitattiin kirjaan.
Kirjeposti ja paketit tulivat postisäkeissä, yleensä 3-5 säkillistä.
Lehdet olivat omissa nipuissaan, jokaisessa lehdessä osoitelappu päällä. Postiljoonit jakoivat yhdessä saapuneen erän. Oman
reitin postit laitettiin omaan jakohyllyyn postilaatikoittain ja toiseen linjaan kuuluvat naapurin pöydälle.

Postiljoonit toivat myös lähtevää postia reittiensä varrelta. Lo-

3. Suurin reitti oli Päisterpään reitti. Postinkantajana oli Eemil
Helander. Eemilillä oli harmaat kiharat hiukset. Hän oli hieman
itsepäinen, kova puhumaan ja tupakoimaan. Hän ajeli raskaalla
EMW-moottoripyörällä. Talvella oikein lumisina päivinä hän kulki hevosella ja reellä. Heppa oli postin pihalla hevospuomissa
peitto päällä sen ajan että postit saatiin jaetuksi, yleensä aamukahdeksasta kello 10 – 11 asti. Kaikki jakajat lähtivät reiteilleen
samaan aikaan. Eemilin jäädessä eläkkeelle hänen poikansa
Allan jatkoi jonkin aikaa. Myöhemmin reittiä alkoi ajaa Veikko
Virtanen, tunnettu myös Karunan kirkon suntiona. Veikko oli
huumormiehii, aina pieni pilke silmäkulmassa.

puksi jaettu posti laitettiin reitin mukaiseen järjestykseen suuriin nahkalaukkuihin. Paketit pyörään päällimmäisiksi.

R

antolan kylän postit noudettiin postista. Rajana oli meri itään
ja Yby länteen.
1. Jakoalue Kasklahdesta etelään, Köyhäkaupunki–Tapola–
Smörvik–Haanniemi -reittiä hoiti Niilo Johansson Lindvikistä
omalla pienellä NSU-moottoripyörällään. Hänellä oli jokin erikoinen vanha työsopimus, johon kuului komea virkapuku koppalakkeineen, joita hän aina käytti. Muilla postiljooneilla niitä ei
ollut. Niilo oli rauhallinen ja tunnollinen maalaiskirjeenkantaja,
siviilissä myös kalastaja. Saimme joskus häneltä tuoreita, aamuvarhaisella pyydettyjä kaloja. Niilon eläköidyttyä reittiä hoiti
Juha Hellström henkilöautolla. Hän on myöskin kalastaja.
2. Ruskolan reittiä ajoi Tunturi-mopollaan Niilo Halonen. Niilo
oli porukan nuorin ja pienin, huomaavainen, ahkera ja hiljainen
poikamies Pikku-Karjalasta. Jakoalue Ruskola–Pikku-Karjala–
Steninge–Tiikarla–Tuomaala aina Sauvon rajalle asti.

”

Kävin Sauvon postissa johtaja
Kaijasillan luona tekemässä
postivalan. Tätä valaa äidiltäni ei
koskaan vaadittu, koska hän oli
tehnyt Lotta-valan.

P

äisterpään jako alkoi heti Rantolan lossin takaa lautturi Aaltosen kohdalta, jossa posti heitettiin käärönä pihalle. Matka jatkui
Kärkkisiin. Seuraavaksi Savisalo–Lemminen–Torikka–Knuutnie-

Niilo Johansson (vas.), Eemil Helander ja postinhoitaja Paula Kallonen.
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viettivät kesälomiaan. Kävin Sauvon postissa johtaja Kaijasillan
luona tekemässä postivalan. Tätä valaa äidiltäni ei koskaan vaadittu, koska hän oli tehnyt Lotta-valan. Asensin mopoon tuulilasin ja jalkasuojan, jotka olivat tarpeen huonolla kelillä. Taakse
laitettiin telineet kolmelle suurelle postilaukulle. Oli jännittävää
kierrellä koko pitäjä laidasta laitaan ja tavata ihmisiä. Toisinaan
postilaatikolla jo odoteltiin postiljoonia.

P

arin vuoden päästä, kun sain kouluni Sauvossa käytyä, tuli tilaisuus ajaa kolmosreittiä vähän pidempään. Se oli varsinainen
kokemus, enemmän kuin voisi kuvitella. Kesätöissä oli ollut pääsääntöisesti kelvolliset ajokelit. Toista oli talvella. Mentävä oli
joka säässä, ja sairaslomaa ei tunnettu. Postin piti kulkea joka
päivä. Kyllä postinkantajaa myös arvostettiin, kiitettiin. Oikein
pahalla kelillä ei ollut harvinaista, että pyydettiin sisälle lämmittelemään ja tarjottiin pullakahvit. Postipoika sai joskus myös
pikkutehtäviä. Kaupasta noudettiin jotakin tarpeellista. Jouluna
postia kulki kaksinverroin enemmän.

M

ieleeni ei ole jäänyt valituksia siitä että posti olisi viivästynyt
tai jaettu väärään osoitteeseen. Kansa ymmärsi ja antoi anteeksi.
Karunan seurakuntakoti oli Kallosen perheen koti 1947-52.
mi–Halslahti–Strömsböle–Päisterpää. Rajana idässä oli taas meri
Kemiön suuntaan. Paluumatkalla oikaistiin Maalun kautta.

Vuosia myöhemmin, täytettyäni 15 olin hankkinut itselleni har-

vennusrahoilla oman uuden mopedin (Pappa-Tunturi -64). Sain
tehdä kesätöitä kaikilla postireiteillä, kun vakituiset postiljoonit

M

iten on tänään? Posti kulkee autolla eikä edes joka päivä.
Päivälehdet jaetaan omalla varhaisjakelulla. Tunnen kuitenkin
myötätuntoa nykyistä omaa postiljooniani kohtaan. Olen myös
postiljoonien paras asiakas. Meille tulee kotiin paljon postia ja
lehtiä, joten heillä riittää töitä. Mikäs onkaan hauskempaa kuin
löytää postilaatikosta jotakin yllättävää, mukavaa luettavaa,
vaikka ystävien terveisiä.

Salmensuu Hereford Lihapuoti
Meiltä saat oman tilan jauhelijat, mureat luuttomat ja luulliset kokolihat, myös
erikoisemmat palat ja maukkaan lihaiset makkarat.

LihaLuukku -itsepalvelukioski avoinna joka päivä.
Lihapuoti palvelee aina perjantai-iltapäivisin klo 16–18
(kesä-elokuu 13–18) ja sopimuksen mukaan.

Juhannukset aukiolojat 17.6. ja 18.6. klo 13–18.
Puodin väki lomailee 19.6.–2.7.
Laanilantie 70, 21570 Sauvo
P. 050 595 6252 Mari P. 0500 785 543 Antti | P. 050 563 0850 Tero
www.salmensuu.com
salmensuuntila
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olemme
luomua!

Kyläyhdistyksen hallitus
Juha Vähä-Kurki puheenjohtaja
Riikka Tammisto varapuheenjohtaja
Joonas Hänninen sihteeri, tiedottaja
Ismo Tukia rahastonhoitaja
Merja Kokkonen
Anne Vuorio
Jukka Vuorio
Mika Alitalo
Tommi Rusi

Uusi kasvo

Karunan kyläyhdistyksen hallituksessa on Tommi
Rusi, 51, yrittäjä ja T. Rusi Oy:n toimitusjohtaja.
Tommi asuu vaimonsa Mirkan ja taloa vahtivan skotlanninterrieri Martin kanssa Rantolansuntin rannalla, Assi-tytär asuu jo omillaan. Rantolasta on helppo
lähteä veneilemään silloin kun aikaa on. Tommi ei
vedä tiukkaa rajaa työn ja vapaa-ajan välille, sen verran askaretta piisaa suvun perinteikkäässä firmassa.
Rusi Oy:llä on noin 50 työntekijää sekä parikymmentä säiliöautoa, jotka kuljettavat polttonesteitä. Tommi on myös Suomen Ammattiliikenne ry:n puheenjohtaja, touhuaa Sauvon Yrittäjissä ja on Motorboat
Club Karunan puheenjohtaja.
- Kyläyhdistyksen tehtävä ja merkitys on yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen. Hyvän tekeminen. Yhdessä aikaansaatujen juttujen ei tarvitse olla ihmeellisiä
asioita, esimerkiksi uudenvuoden ilotulitus oli kiva
juttu karunalaisille, Tommi sanoo.
- Olen eteenpäin katsova, en jahkaa enkä katso perävaloihin. Olen innostuva, olen nopea päättäjä ja
vaistoan aika hyvin, miten asiat menevät. Ehkä voin
kyläyhdistyksessä tukea päätöksenteossa, ja kenties
laajasta kontaktiverkostosta on jotain iloa.

Tommi Rusi.

SAUVON APTEEKKI
Apteekkipalveluja 100 vuotta
● reseptien uusinnat
● lääkityksen tarkistuspalvelu
● kotiinkuljetuspalvelu
● noutopiste avoinna joka päivä klo 21.00 asti
● www.apteekkipiste.fi, verkkoapteekki
Timperintie 1, 21570 Sauvo | Puh. 02 4730 400
Palvelemme arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 10-13
www.sauvonapteekki.fi
www.apteekkipiste.fi

LAKIASIAINTOIMISTO PIA HOLM OY
Varatuomari Pia Holm
Viljontie 1, 21570 Sauvo
P. 040 748 2770
pia.holm@piaholm.fi | www.piaholm.fi
Rikos- ja riita-asiat; edunvalvontavaltuutukset, perunkirjoitukset,
perinnönjaot, testamentit, avioehdot, ositukset,
lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasiat; kauppakirjat;
oikeudellinen neuvonta, koulutus ja konsultointi.
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Kupiluodon nimi
Ilmari Kosonen on enonkoskelainen metsänhoitaja, joka harrastaa nimitutkimusta. Suomalaisia paikannimiä ei ole kovin kauaa tutkittu, eikä niille aina löydy lopullista vedenpitävää selitystä. Monille nimille
onkin rinnakkaisia selityksiä. Kososen selitykset ovat usein hyvin kriittisiä virallisia kielentutkijoita kohtaan.
Tällaisen selvityksen hän lähetti Karunan Kynttilää varten Kupiluodon nimestä

Teksti Ilmari Kosonen. Kuva Anni Himberg

Karunaan kuulunut saari Koppholm eli vuodesta 1937 alkaen
Kupiluoto on 2,3 km pitkä saari. Nykyään sinne on tieyhteys, ja
siellä on asutuksen lisäksi kesämökkejä ja Turun Helluntaiseurakunnan leirikeskus.
Kielentutkijat ovat yrittäneet avata nimen Kopp-/ Kupi- osan
merkitystä. Ritva Liisa Pitkänen esitti v. 1985 nimen olleen alun
perin suomenkielinen ja liitti nimen Turun Kupittaan kaupunginosan nimeen, jolle taas on esitetty eri selityksensä. Ruotsinkielinen Lars Huldén piti v. 2001 nimeä epäselvänä, mutta arveli
sen liittyvän Kristiinankaupungin ensimmäiseen nimeen Koppö, jota on selitetty syntyneen henkilönimestä Jakob.
Nuo arvelut nimen alkuperästä ovat kuitenkin virheitä. Norjan
paikannimien selityksissä yli sata vuotta sitten, Värmlannin paikannimien selityksissä jo v. 1942 ja sitten Svenskt Ortnamslexikonissa v. 2003 esitetään, että paikannimissä oleva ruotsin sana
kopp tarkoittaa ’pyöreätä kohoumaa, kukkulaa’.
Kupiluodon saarella onkin toinen toisensa vieressä näkyviä vuorikukkuloita. Peruskartalla toisen saarelta mainitun talon nimikin on Vuorela.
Myös Paraisilla ja Ahvenanmaan Kumlingessa on pyöreiden
vuorten saaret nimeltä Koppholm. Tuo sana kopp on toisinaan
saanut suomalaistettuna ääntämismuodon Kupi-. Itsekin katselen täällä kotipaikkakunnallani Enonkoskella järven toisella

www.
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puolella olevaa Kupinmäkeä, jonka nimen ovat aikoinaan antaneet paikan ruotsinkieliset maanomistajat.
Turun Kupittaan nimi on tullut siitä, että ruotsinkieliset sanoivat
Aurajoen varren vuorentörmiä nimityksellä kop(p). Siitä suomalaiset äänsivät Kupp ja kutsuivat niiden takaista maata nimityksellä Kupintaka, joka lyheni muotoon Kupittaa.
Kun rannikkoseuduilla on pyöreiden huippujen vuoria, ruotsinkieliset antoivat niille nimen Kopparberg(en). Huippu on kopp ja
sen monikko on tullut Koppar- nimiin.
Kun suomenkieliset luulivat sanan Koppar- tarkoittavan kuparia, on nimet suomennettu virheellisesti nimiksi Kuparivuori.
Näin ovat tulleet kaikki 15 Kupari-alkuista vuorten ym. nimeä
Suomessa, mielestäni virheellisiä kaikki. Sastamalassa vieläpä
Kupparivuori! Kielentutkijat ovat yrittäneet selittää nimiä ’kallioiden metallinhohtoisella värillä’. Mutta mistään metalliväristä ei
paikkojen nimissä eikä maastoissa ole kysymys. On kysymys vain
’pyöreistä kohoumista’.
Hyvin tunnettu kop(p)-osan sisältävä paikannimi on kaupunkinimi Kuopio - jo rautakautisten skandinaavikauppiaiden Puijon kukkulan perusteella antama nimi.
Kupiluodon läntinen, asumaton kalliomaa on nimeltään Ryssäntankomäki.

acebook.com/karunankyla

Veikka Jätinvuori

KAIVURITYÖTÄ

POLTTOPUUTA

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

Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

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

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

P. 0400 473 403

 piirustukset ja valvonta
 sisustus- ja laatoitustyöt
 uudis- ja korjausrakentaminen

Puh. 040 837 2472  www.sauvonrp.fi

Tarjan ATK-palvelu
Korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu. Tietokoneet.
Neuvonta käytössä ja laitehankinnoissa.

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

PAIKALLISTA ELÄMÄÄ.
– Paperilla ja diginä –
Tutustu ja ihastu! >>
Tilaajapalvelu 02 770 2626 | www.tilaajapalvelija.fi/tutustu
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Sauvon kunnan tervehdys
Tulevasta kesästä tulee erityinen. Keväällä tätä kirjoittaessani, ei
vielä kukaan tiedä missä laajuudessa ja muodoissa kesän tapahtumat ja tilaisuudet tulevat toteutumaan.
Tänä kesänä onkin hyvä suunnata katse oman lähiympäristön
tarjontaan. Karunan vehreä luonto merenrantoineen ja rantakallioineen antaa oivallisen mahdollisuuden akkujen lataamiseen. Mitäpä jos lisäät pyöräilyä, lenkkeilyä sekä uintia ja annat
autonkin levähtää. Myös useat tilapuodit tarjoavat kesäruokailuun korkeatasoisia raaka-aineita. Kesäfiilis tulee nyt läheltä.
Sauvolainen taide ja kulttuuri eri muodoissaan on korkeatasoista, laajasti tunnettua ja arvostettua. Vaikka Sauvon Käsien
näyttely Karunan Meijerissä ja Kesäteatterin musikaali Oliver
Twist siirtyvät vuodella eteenpäin, on kuitenkin kyse vain lyhyestä ajanjaksosta. Sauvon kotiseutumuseon toimintaa pyritään
ylläpitämään supistetummalla ohjelmalla. Syksyllä toivottavasti
kaikki on toisin ja pääsemme taas nauttimaan paikalliskulttuurista.

Sauvon kirjasto on yleensä ollut auki koko kesän. Kirjaston kulttuurikupposet on suunniteltu pidettäviksi tänä vuonna heinäkuussa keskiviikkoisin klo 12-13. Kulttuurikupposet on kesäinen
keskustelu- ja kulttuurikotvanen kahvikupin ääressä. Aiempina
kesinä ohjelmistossa on ollut tanssia, runonlausuntaa, jumppahetkeä, pihakonserttia ym. sekä keskustelua ajankohtaisista
asioista. Heinäkuun ohjelmasta voitaneen mainita heinäkuun
viimeisellä viikolla järjestettävä Anu Kerosen pihakonsertti.
Toteutuvista tapahtumista ilmoitetaan mm. kunnan verkkosivuilla www.sauvo.fi ja Sauvon kirjasto- ja kulttuuripalvelujen
facebook-sivuilla. Seuraa siis ilmoittelua.
Toivotan kaikille hyvää ja aktiivista kesää!
Päivi Inkinen, kirjastonjohtaja

www.karuna.fi
K-MARKET SAUVO
TÄYDENPALVELUN KYLÄKAUPPA!
Runsaan päivittäistavaravalikoiman lisäksi meiltä löydät palvelutiskistä kalat, lihat, savukalat, kaupassa
jauhetut jauhelihat ja monet muut herkut. Meiltä myös kaasut, sekä hiilet grilleihin ja paljon muuta.
Kaupan päälle hyvä palvelu, sekä iloinen mieli!
Meiltä voit tilata ruokakassit valmiiksi kerättynä, jonottamatta.
Tilaukset 050 441 0724 tai leo.silfver@k-market.com
Palvelu pelaa ma-la 7-21, sekä su 10-21, palvelutiski ma-la 10-18 osoitteessa Timperintie 1, Sauvo

OMAN KYLÄN KAUPPA

Tervetuloa!
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Karunan palvelu Ky:n polttoaineiden
kylmäasema avautuu keväällä 2020.
Voit tankata seteli- ja korttiautomaatista ympäri
vuorokauden osoitteessa Karunantie 1195, Karuna.
Toimitamme myös 98-bensaa ja dieseliä
Rantolan venesatamaan.
1.6. alkaen
polkupyörien ja
soutuveneiden
vuokrausta!

KARUNAN
PALVELU KY

Tilaukset numerosta 050 322 8488.

Kylmäasema
Karunantie 1195, Karuna
Karunan palvelu Ky
050 322 8488
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Teksti ja kuvat Arja Talonen

Karunan
kansainvälisin
mies?
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Risto Vainion, 72, ensimmäinen työ oli sokerijuurikkaan harventaminen Haanniemen Långan talon pellolla. Isä Keijo Vainio
isännöi taloa, ja kesätyössä ahersivat myös Riston sisarukset Eira,
Matti ja Marketta.
Talvella Risto kävi Haanniemen kansakoulua, opettajina Yrjö ja
Helena Riikonen, luokkatovereina mm. Rantalan Seppo ja Kotron Pentti. Neljännen luokan jälkeen oli lähdettävä keskikouluun
Sauvoon ja sen jälkeen lukiota varten koulukortteeriin Turkuun.
Siitä alkoi pojan tie maailmalle. Ensin Helsinkiin Teknilliseen korkeakouluun, sitten töihin ympäri maailmaa. Viimeiset 30 vuotta
hän on asunut Pietarissa ja Moskovassa. Vaimo löytyi kuitenkin
kotikylältä.
- Haanniemellä oli Luoteron mökki ja siellä Aino. Saimme kaksi
tytärtä, Riikan ja Lauran. Mutta Aino kuoli syöpään 44-vuotiaana, vuodessa diagnoosista. Olin silloin juuri saanut työpaikan Venäjältä Pauligin Venäjän aluejohtajana, ja mennyt edeltä
Pietariin. Otin 13- ja 15-vuotiaat tyttäret sinne. Se oli raskasta
aikaa. Tytöt alkoivat käydä englanninkielistä koulua. Riikka halusi kevätlukukauden jälkeen palata Turkuun käymään koulunsa
loppuun. Sitten hän palasi ja opiskeli journalistiksi Pietarin yliopistossa, mutta hänestä tuli taiteilija. Kuraattorina hän myös
järjestää taidenäyttelyitä. Hän puhuu viittä kieltä, mikä auttaa
järjestämisessä. Laura jäi Pietariin, meni sitten vaihto-oppilaaksi
USA:aan, ja sen jälkeen opiskeli tietotekniikkaa.
Paulig käski työntekijänsä etsiä Pietarista huoneiston, johon
mahtuu kutsumaan asiakkaita ja jossa voi edustaa. Risto löysi
sopivan huoneiston 200 vuotta vanhasta talosta Pietarin keskustasta. Myöhemmin hän lunasti sen itselleen, ja nyt se on hänen perheensä koti.
- Parvekkeemme edessä virtaa Fontanka-joki, pääkatu Nevski
Prospekt näkyy. Tiedän talon historian tarkalleen, mikä johtuu
onnellisesta sattumasta. Eräs herra Levenstern kerran pyysi
kyytiä kokouksesta kaupungin laidalta keskustaan. Kysyi, mihin
olen menossa. Kun sanoin Fontanka 26, Levenstern totesi sukulaistensa ennen vallankumousta asuneen siinä! Hän oli paroni,
jonka esivanhemmat olivat omistaneet talon. Hän kertoi talon
historiasta kaiken, mm. että Aurora Karamzin on huoneissamme
kulkenut.
Risto on ollut monen firman palveluksessa ja asunut monissa
maissa.
- Lohja Oy:llä olin projektiviennin johtajana. Lohja myi rakennusteknologiaa kaikkialle. Rakensimme mm. 17 rakennusainetehdasta ympäri maailmaa, eniten Irakiin ja Saudeihin. Olen viettänyt paljon aikaa Irakissa, Saudi-Arabiassa, pienissä sosialistisissa
maissa ja myös Länsi-Euroopan eri maissa. Moskovan ja Bagdadin tunnen niin hyvin että niissä osaan kulkea ilman karttaa.
Kuubasta Risto kertoo kamalimman ruokakokemuksensa. Isännät olivat panneet parasta pöytään. Oli pieni juomalasi jonka
päällä oli asetti. Lasi kuhisi matoja jotka olisivat tulleet ulos ilman asettia. Sitten tarjoilijat yhtä aikaa jokaisen ruokailijan takaa nostivat asetin pois ja kaatoivat lasiin hienoa rommia.
- Ensin madot tulivat ihan hulluiksi, sitten vähitellen hiljenivät
vähän, ja siinä vaiheessa lasillinen kuului kumota kurkusta alas.
Päätin, että pystyn, jos muutkin pystyvät. Sinne meni kuubalaisilta ja minulta – muilta suomalaisilta ei!
Alkuvuosina Risto oli töissään teknisenä asiantuntijana, mutta
opiskeltuaan myös johtamista ja opittuaan lisää kieliä – hän puhuu ruotsia, saksaa, englantia ja venäjää - hänestä tuli vähitellen
kansainvälisen markkinoinnin mies. Se sisältää paljon juridiikkaa.

- Tekniset dokumentit ovat helpot, tehdään tekninen mappi ja
siinä se. Mutta sen jälkeen tulee juridiikka, se rangaistusmappi,
millaiset sanktiot mihinkin laitetaan. Se on paljon tärkeämpi.
Suomalainen on usein liian sinisilmäinen, uskoo että suullinen
sopimus pitää. Ydinreaktori on 17 vuotta myöhässä. Missä sanktiot?
2000-luvulla Risto oli kuusi vuotta Ikean palveluksessa tuotteiden hankintapuolella Pietarissa.
- Osasin silloin jo aika hyvin venäjää, mutta Ikea komensi kielikurssille. Koko sen ajan kävin kaksi kertaa viikossa Lilijan opissa,
hän opetti Pietarin yliopistossa venäjää. Lilija pani minut koville,
asetti tavoitteeksi, että saisin kielitaidostani virallisen dokumentin, jolla voisi esimerkiksi hakea virkoja. Testi oli vaikea, mutta
selvitin sen. Lilija on sivistynyt, kiva ihminen. Meistä tuli ystävät.
Soitan hänelle edelleen silloin tällöin, että otetaanpas taas pari
oppituntia.
Kun Neuvostoliitto loppui vuonna 1991, Risto oli Finn-Stroin palveluksessa Moskovassa ja näki vallanvaihdon läheltä, turhankin
läheltä. Metrossa jaettiin lappuja, joissa arvosteltiin rankasti järjestelmää.
- Ihmettelin, että miten uskaltavat ja mitähän tästä seuraa. Asuin
hotellissa, joka oli 200 metrin päässä piiritetystä ”Valkoisesta talosta”, jossa myös Boris Jeltsin oli piiritettynä. Sitten näin CNN:n
uutisissa sanottavan, että nyt siellä aletaan ampua. Näin pyssyjen suuliekit, asuin hotellin 13:nnessa kerroksessa. Valokuvasin
sitä menoa monena iltana.

”

Riston mukaan suomalainen ja
venäläinen sielu ovat aika
lähellä toisiaan. Olemme
molemmat tunteellisia.

Levottomuuksien alettua kävi myös niin, että Risto jäi autollaan
jumiin erään sillan taakse, kun tankkijono sulki tien. Tankit olivat
menossa valloittamaan Valkoista taloa.
- Ajoin luiskaa pitkin sillan alle, siellä vauhdilla pusikosta läpi, ja
pääsin toiselta puolelta ylös. Vastassa oli tankki, tien sulki tankin
pitkä piippu. Karjaisin venäjäksi ”Piippu ylös, sotilas!”, ja sotilas
nosti piipun pois tieltäni. Luuli minua kaiketi joksikin herraksi tai
upseeriksi. Niin selvisin siitäkin pälkähästä.
Finn-Stroin aikana, Neuvostoliiton viimeisinä vuosina, Risto tapasi nykyisen vaimonsa Marian, Mashan. Maria on suomen ja
englannin kielten maisteri, ja hän oli Finn-Stroin pääkielenkääntäjä.
- Masha osaa suomen kieliopin paremmin kuin minä, mutta kotona puhumme vain venäjää. Masha on minua 20 vuotta nuorempi. Saimme tyttären, Gabrielan, joka on nyt 9-vuotias. Mashassa on vain yksi huono puoli: hän on reservin kapteeni, minä
olen reservin luutnantti. Hänen tehtävänsä olisi sodan aikana
kuulustella suomalaisia sotavankeja!
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Riston mukaan suomalainen ja venäläinen sielu
ovat aika lähellä toisiaan. Olemme molemmat
tunteellisia. Suomalaisen tunteet välittyvät esimerkiksi tangossa, jossa on usein vähän traagisia elementtejä. Mutta sosiaalisuudessa on suuri
ero: venäläinen tulee mielellään juttelemaan,
haluaa yhteyttä, mutta suomalainen ei halua
tutustua.
- Minä olen jo eläkkeellä, mutta Masha on neljän suomalaisen yrityksen maajohtaja Venäjällä.
Hän käy Suomessa noin kerran kuussa, minä
vain kerran vuodessa. Silloin suuntaan mökille
Karunan Orssaareen. Kiva tunne tulee viimeistään kun käännyn Sauvon tienhaarasta ja näen
tutut mäet, talot ja pellot. Silloin rentoudun
henkisesti.
- Mökillä koko perhe tapaa. Lauran perhe, miehensä Mikko ja tyttärensä Emma Espoosta
käyvät siellä viikonloppuisinkin, muut kesälomalla. Riikka asuu Roomassa lastensa Ainon ja
Miquelin kanssa. Riikan ensimmäinen mies oli
venezuelalainen ja perheen kotikieli oli suomi
ja espanja, nyt se on enimmäkseen italia. Miquel puhuu myös vähän venäjää, isoisä kertoo.
Risto pitää suurkaupungeista kuten esimerkiksi
Roomasta, mutta maaseuduksi hänelle kelpaa
vain Karuna.

Risto ja Roomassa asuvat lapsenlapset Aino ja Miquel Alf Ölanderin juttusilla.

- Annapa lapio tai muu työkalu jonkun roomalaisen käteen, niin ei siitä mitään tule, käsi on täynnä peukaloita. Maaseudun ihminen on paljon kätevämpi, osaa tehdä, ja osaa ratkaista asioita. Se on hyvä perintö Karunasta.

TerveysHelpin avulla
etälääkäripalvelut ovat
aina ulottuvillasi.
TerveysHelppi ottaa terveysasiasi haltuun
kokonaisvaltaisesti. Asiakkaanamme saat
yhteyden terveydenhoidon ammattilaisiin,
korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon –
joko välittömästi etälääkärille tai eteenpäin
perinteiselle vastaanotolle. Jos sinulla on
LähiTapiolan henkilövakuutus, palvelumme on jo
käytössäsi.
Tutustu palveluun tarkemmin ja lataa
TerveysHelppi-applikaatio puhelimeesi:
lahitapiola.fi/terveyshelppi

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi:
Mehiläinen Oy ja Terveysvakuutus:
LähiTapiola Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola
alueyhtiöt.
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Kaikki talotekniikan palvelut
sujuvasti samasta paikasta!
Uusia palveluitamme:
Sähkösuunnitelmat, -asennukset ja -huollot
vuodesta 1963

● Aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmien
myynti ja asennus
● Maalämpöjärjestelmien myynti ja asennus

LVI-suunnitelmat, -asennukset ja -huollot
vuodesta 2004

● Nobö Energy Control sähköä säästävä
lämmityksen etäohjaus kotiin tai mökille

Ota yhteyttä
y
ja pyydä tarjous!

Antin
Ajoneuvohuolto
Puh. 050 436 9939

Avoinna sopimuksen mukaan
rengasmyynti ja säilytys
ilmastointihuollot autoihin
ja maatalouskoneisiin
(myös kotikäynnit)

IT-tukipalvelut, laitemyynti ja videovalvonta
vuodesta 2010

Puh. 050 66 486 | Yrittäjäntie 9, SAUVO | www.sauvonsähkö.ﬁ

Ruonantie 86, 21570 Sauvo
Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, KARUNA

puh. 050 535 6092

Kananmunia ja hunajaa

PUTKIAIVOT
tehoa tuotantoon TM

Helposti koottavat ja muunneltavat venekatokset kaikille veneille. Tilaa nyt kestävä
venekatos vaikka paikalleen
asennettuna!

www.venekatos.fi
Puh. 020 761 4660, putkiaivot@putkiaivot.fi
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Karunan Urheilijoiden kesä
Karunan Urheilijat ry:n toiminta painottuu liikuntaan joka ylläpitää toimintakykyä ja kuntoa. Tavoitteena on myös antaa intoa
omaehtoiseen liikuntaan. Tätä kirjoitettaessa ohjatun liikunnan
järjestäminen on koronan takia kiellettyä, mutta kesä tulee ja
liikkuminen on tärkeää joka tapauksessa. Karunan luonnossa on
paljon mielenkiintoisia paikkoja, joissa voi käydä uimassa, kalastaa, retkeillä, patikoida tai pyöräillä.
Kesäksi suunnittelemme kaikesta huolimatta ohjelmaa, mutta
tarkkoja päivämääriä ja tietoja tapahtumista emme pysty antamaan.

nostaviin kohteisiin, kuten pirunpellolle, näkötorniin, luolaan.
Kalliorannan tanssilavalla, osoite Nuorisotalontie 3, järjestetään
maksullisena toimintana lavatanssijumppaa ja joogaa. Hinta on
sama kuin viime vuonna eli 5 euroa/kerta. Mitään ilmoittautumista tai sitoutumista ei tarvita, vaan tulet kun huvittaa.

Unikeonpäivänä 27.7.2020 on tarkoitus järjestää TRIATHLONKISAT. Matkat ja reitit ovat samat kuin viime vuonna, eivät siis virallisia triathlonmatkoja. Kisa sopii kuitenkin hyvin harjoitteluksi
oikeisiin triathlon-kisoihin, tai voit vertailla oma kuntosi kehitystä, mikäli olet aikaisemminkin osallistunut kisaan. Uinti on noin
300 metriä, pyöräily noin 15 km ja juoksuosuus noin 6 km.
Voit suorittaa koko setin yksin tai koota 3 hengen joukkueen,
joista yksi ui, yksi pyöräilee ja yksi juoksee.

Ilmoittelemme kesän tapahtumista Kunnallislehden Seurat toimivat -palstalla ja Karuna.fi nettisivuilla, joten seuratkaa niitä ja
tulkaa mukaan.

Ilmoittautuminen kisaan ennen lähtöä paikan päällä Urheilijoiden saunalla, Nuorisotalontie 5. Lähtö klo 17.00. 20 euron osallistumismaksuun sisältyy mehutarjoilu, makkara ja sauna. Kisa
on leikkimielinen, ajat kuitenkin otetaan jokaisen osallistujan
omaksi tiedoksi ja iloksi.
Tulokset julkaistaan Karuna.fi / Karunan Urheilijat –sivulla.
Pyrimme järjestämään ohjattuja patikointiretkiä Karunan kiin24

Lapsille järjestetään leikki- ja peli-iltoja Kalliorannan pallokentällä. Lentopalloporukka kokoontuu pelaamaan jääkiekkokaukaloon keskiviikko-iltaisin. Uudet ja entiset pelaajat tervetulleita,
into riittää, erityistaitoja ei tarvita.

Aurinkoista ja liikunnallista kesää kaikille!
Leena Teräsvasara, Karunan Urheilijoiden sihteeri

Rantolan Puoti ja Rantolan B&B
Rantolan Puodin kahvila tarjoaa kursailematonta ja raikasta ruokaa, joka valmistetaan huolella puhtaista
ja mahdollisimman paljon paikallisista raaka-aineista. Myös kaikki leivonnaiset ovat täällä valmistettuja.
Viihtyisässä kahvilassa on mukava rentoutua hyvässä seurassa ja nauttia vaikka herkullisia
hampurilaisiamme sekä viiniä tai paikallista olutta.
Vuodesta 1923 toimineen puodin puolelta löytyy paikallisia tuotteita, käsitöitä ja päivittäistavaroita.
Majoitustilat sijaitsevat 1950 rakennetussa kodissa puodin yhteydessä. Vieraskäytössä on kolme
makuuhuonetta ja yleiset tilat saunoineen – kesällä myös kesäkeittiö ja -huone.
Uimaranta on noin 300 metrin päässä.

Katso aukiolojat nettisivuiltamme tai Facebookista.

Karunantie 1205, 21590 KARUNA | P. 040 738 8853
www.rantolanpuoti.fi

Myytävänä kalliomursketta ja sepeliä,
suoritetaan maanrakennustyöt,
kuorma-autotyöt.

Karunan Venepalvelu Oy
044 0221 590
Sauvon Grilli ja Elintarvikekioski
Avoinna
Ma-La 10.00-22.00
Su
12.00-22.00
puh. 02 4730 848

SUOMALAINEN
VOITTAA AINA.
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Sauvon museossa ”kalastetaan ja suolataan”
Teksti Hanna Kiviranta

Lindvikin suolaamon laiturikiskoilla vas. August Livala, hänen tyttärensä ja vävynsä Impi ja Emil Hellström poikansa Juhan kanssa,
veneessä Holmin lapsista Sirpa, Harry ja?
Sauvon kotiseutumuseon kesänäyttelyn toteutuminen näyttää
tätä kirjoitettessa vielä epäselvältä, mutta eristyksissä olevat eläkeläiset ja vähän nuoremmatkin työstävät kuitenkin näyttelyä
eteenpäin keräämällä aineistoa ja kirjoittamalla tekstejä. Meriaiheista näyttelyä ei saada varmaankaan lopulliseen kuntoon tänä
keväänä, vaan täydennämme näyttelyä seuraavana vuonna.
Sauvon ja Karunan alueella kalastus on keskittynyt pääasiallisesti
Karunaan, jossa kala-apajat ovat olleet parempia. Nuottakalastusta on harjoitettu vain Karunan alueella ja siellä on ollut useita nuottakuntia. Kalastus on ollut sitä tärkeämpi elannon antaja
mitä kauemmas historiassa mennään.
1500-luvulla kala on ollut jo tärkeä myyntitavara, ja sauvolaiset
kalastajat veivät suolakalaa Tukholmaan asti. Varsinaisten kalastajien edeltäjinä toimivat kruunun kalastajat, ja mm. Turun linnan
kalastaja kalasteli Peimarin lahdella. Näistä asioista voit tulla itse
lukemaan lisää Sauvon museoon
Museon kuistilla esittelemme vielä viime kesäistä hevosnäyttelyä.
Miinan mökkikin on esittelykunnossa.
Teemme tulevaa näyttelyä ”Merelt ja rannoilt” koronatilanteen
vuoksi kaksi vuotta, joten odotamme lähdeaineiston ja haastattelujen perusteella näyttelystä tavallista mielenkiintoisempaa kesällä 2021. Tässä jo pientä maistipalaa tulevasta.

muutkin kalastajat tuoda saaliinsa. Silakat lastattiin veneessä ensin nelikkoihin, joiden avulla kalamäärät mitattiin tilitystä varten.
Nelikot tyhjennettiin rannassa odottaville perkaajille, joita oli saaliin määrästä riippuen 10-20, naisia ja lapsia. Tämän jälkeen silakat
huuhdeltiin ja kuljetettiin lopuksi ratakiskoja muistuttavaa rataa
pitkin suolaamoon. Suolaamoissa kalat kaadettiin ensin isoihin tiinuihin tai ammeisiin ja sekaan niin runsaasti karkeaa suolaa, että
osa suolasta jäi sulamatta. Viikon kuluttua suolaantuneet silakat
ladottiin tiukasti pienempiin säilytystiinuihin ja painettiin tiiviiksi.
Näissä tiinuissa suolakalat lähtivät laivalla tai autoilla myyntiin.
Kalarannassa oli usein turkiseläinten tarhausta, sillä turkiseläimet
pystyvät parhaiten hyödyntämään kalan perkeet. Lindvikin rannan kalanperkeet kuljetettiin turkistarhalle Piikkiöön.
Myös kanat ja siat pystyivät syömään perkeitä, mutta tätä pyrittiin
välttämään, etteivät liha ja munat tulleet liikaa kalan makuisiksi.
Fosforipitoisia perkeitä käytettiin myös lannoitteena puutarhassa.
Haastateltavina olivat Reijo Alho, 88, sekä August Livalan lapsenlapsi Juha Hellström Lindvikin rannasta.

Karunassa oli viisi kalansuolaamoa

Silakkaa oli tietysti totuttu suolaamaan jokaisessa nuottakunnan
rannassa, mutta suuria suolaamoita oli 5. Vanhin oli Svartholmassa Kontion suolaamo, joka toimi vuoteen 1949. Suurin suolaamoista oli Lindvikissä, August Livalan kotirannassa. Suolaamo oli
perustettu jo v. 1926, mutta 30-luvun alussa Turun Kala osti sen,
koska tuolloin tuli runsaita kalansaaliita ja vanha rakennus kävi
ahtaaksi. Uusi suolaamo takasi kalastajille varman vastaanottopaikan myös hyvinä kalavuosina. Turun Kalan suolaamoon saivat
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Juha Hellström (vas.) ja Reijo Alho Lindvikin vanhalla kalasuolaamolla. Kuva Hanna Kiviranta.

Taksi
Timo Kaskinen

Taksi 1+4 henkilölle ja 1+8
henkilölle, invakuljetukset
ja Kelan kuljetuspalvelu.
0500 743 606, 0500 120 114
kaskinen.timo@gmail.com

Kahvila - Pitopalvelu

HAKKISHERKKU OY

Timperintie 3-3, SAUVO www.hakkisherkku.fi

Elämän makuisia Juhlahetkiä Suurella Sydämellä
Tilausravintola

KAIMALAN KARHULAMPI
Kaimalantie 140, PAIMIO www.hakkisherkku.fi

Marica Laaksonen p. 045-6772252 marica@hakkisherkku.fi

VENEESI PARHAAKSI
• korjaukset
• teak -kansilaatat
• lisävarustelut
• kone- ja
laiteasennukset
• sisustukset
• talvisäilytys
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Kilauta Jarnolle

HS-BOATS OY

0500 522 573

Puh. 0400 123 515 • www.hsboats.fi

Sisustusalan erikoisliike

Vastatuuli Oy

www.kauneuspistesuvituuli.fi

PELTISEPÄNLIIKE
J. POHJALUOTO OY

Vistantie 15, PAIMIO
040 736 3676

Varaa aika

Kasvo- ja jalkahoidot, sekä ripsienpidennykset

HANNAN HUUSHOLLI

044 256 1670

Järvenkyläntie 40, 21570 Sauvo

Jo 35 vuotta!

Kaikenlaiset rakennuspeltityöt ja niihin liittyvät pohjustustyöt

Vahtistentie 4, 21570 Sauvo, puh. 0400 823 690

Kattotyöt kattavasti
kaikkialle Karunaan

Kalevalaista jäsenkorjausta
Marita Suominen
0400 558 002
Parturi-kampaamo

Ála Pia
Viljontie 5, puh. 040 562 8324
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Mää ja kesäviaras
osa 3

Entisel Strömsbölen tilal, nykysel Keisarimpakal, tehtii mun
tiatojen mukka Karuna ensmäine porakaivo vuanna 1963. Täst
innostunein kaks kekseliäst pikkupoikka pari vuat myähemmi
päätti tehdä omat porakaivot. Tyävälineet oli vaa vähä hepposemmat ku sen aikaset junttakoneet. Meil oli kummallaki omat
vasarat ja vanhoi vääntynei nauloi. Ja mentti ja istutti tos makasiinin kupeel ja ruvetti hakkama kallio reikki. Kesäviaraa hermot
ei kestäny ku pari tuntti, mut mää muistan, ku mää hakkasi yhre
kokonaise lauantaipäivä ja kyl tuli tulostaki. Päivän tyän jälkke
oli suurimpiirtei kaks sentti syvä reikä umpikallios. Mut sit se innostus loppus siihe.

Sauvon iho- ja jalkahoitola
Dunja Hermans

0400 822 441
www.dunjanhoitola.com
dunja.hermans@elisanet.fi

Isäukko pruukas siihe aikka haalata vanhoi autoromui pihal. Siin
se sit pikkuhiljaa purkas niit ja teki jonkunäköst kauppa autopurkaamo Lehtise Eskon kans. Kai se siit jonku markan sai ain
sillontällön. Mul o viäläki tallel niit autoje nimiplakaatei tual
verstaa eteises. Oli Wolseleyt, Rooveri ja yks Stuudepakkeri. Sit
oli semmone vihree Rooveri vuaros tos makasiini edes ja pikkupojil välähti. Juastiin tuppa ukkolt kysymä, et saadaak mee
hajottaa ne ikkunat siit. Pappa ymmärsi asia vähä eri taval ku
mee. Hän luuli, et me kerranki tehdää jotta hyädyllist ja irrotetta
ne nätisti ja anto luva. Siit mee sit riamumieli ja sankoi joukoi
juastii ulos ja kivitettii kaikki lasit tuusannuskaks. Ei meit kylläkä
kehuttu jälkkempäi, mut meijän pualustukseks täytyy sanno, et
me kerätti joka ainoa lasinkappale, ku nee oli meijän timanttei.
Tual torkhuanee lattian alla on viäläki yks peltine kahvipurkki
täynnä niit. Et jos joku tahtoo leikki aarteenetsijää, ni mää voin
kertto koordinaatit, jos vaa prosenteist sovitaa.

10-HINAUS
OY
0400 603101

paikallinen hinausliike Paimiosta
vakuutusyhtiöiden hyväksymä ja korjaamoiden yhteistyökumppani
käynnistyspalvelu 12/24V
hinaukset mopoista kevyt kuorma-autoihin
sijaisauto tarvittaessa vaurioituneen tilalle
tavoitat meidät kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä

Joskus 60-luvun pualesvälis oli tual Kemiön seudul suuret sotaharjotukset ja niit solttupoikii telttaili meijänki mettäs. Mee
tiätysti kesäviaraan kans kuljettii siäl edestakasi kattomas, mitä
ne tekivä ja mul oli siihe aikka semmone verryttelypuku, mis oli
tos käsivarres vähän samannäköset kruusaukset ku alikessun
natsat. Oli se pikkupojal hianoo, ku ne solttupojat vähän pääst
otti asennon mun tykö ja huusiva koval äänel ”Herra alikersantti,
kärsiskös puhutella?”. Mut kaikki hiano loppuu aikanas. Ja sit, ku
ne sotilaat oli menny, nii kui se oli see kesäviaras, mikä löysi sen
puukon siält teltta-alueelt.
Karunan Keisari

KARHUVALTIO RECORDS
&

Karhuvaltio logo korjattu 2.pdf
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PEIMARIN
RAKENNUSPALVELU oy

PAIMIO

Meiltä tuotteet rakentamiseen ja remontointiin:
kattotuolit, puutavara, eristeet, vesikatteet, LVI, tiilet, ovet,
ikkunat, sähkötuotteet, sisustustuotteet, kiukaat, takat,
uunit, työvälineet, piha- ja puutarhatuotteet, jätevesiratkaisut.

Teemme sen minkä lupaamme!

Meiltä saat hyvää palvelua sekä tavarat työmaallesi edullisen
kuljetuspalvelumme kautta. Tule tutustumaan tai pyydä tarjous!

K-Rauta Paimio
Vistantie 8, 21530 Paimio
Puh. 010 505 2500
avoinna arkisin klo 8-18 ja la klo 8.30-14
www.k-rauta.fi/paimio

Anton Ahvenlampi 0400 203 245
Ville Perälä 044 208 7885

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3
21570 Sauvo
Puh. 0400 222 255

TUOTTEET JA PALVELUT:
Puutarhatuotteet
· laaja valikoima kukista grilleihin

Rauta ja rakentaminen
· Rakennustarvikkeet
· Sisustus ja remontointitarvikkeet
· Työkalut ja pientarvikkeet

Eläintuotteet
· Hevostarvikkeet, perusvalikoima niin
hevoselle kuin ratsastajallekin.
· Koiran- ja kissanruoat, kuiva- ja raakaruoat
· Perusvalikoima hoitotarvikkeita

Maatalouden tuotantotarvikkeet,
viljakauppa
· Lannoitteet, kalkki, kasvinsuojelu- ja
säilöntäaineet, siemenet, rehut, polttoöljy

Maataloustyökoneet
· laaja valikoima

WWW.SSOMAATALOUS.FI
S-RAUTA-MAATALOUS KEMIÖ
Engelsbyntie 10
25700 Kemiö
Puh. 044 3205 635

AVOINNA
ma–pe klo 8-17
la klo 9-14

TERVETULOA!
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Vuokraa juhlateltta
Karunan kyläyhdistykseltä saa vuokrata kahta juhlatelttaa, sinistä 4 x 8 m,
ja valkoista 4 x 6 m. Hinta 200 e yhdestä teltasta ja 300 e kahdesta. Sovi
yhteyshenkilö Merjan kanssa ja nouda Rantolan Puodilta. Vuokraaja vastaa
teltan kuljetuksesta ja pystyttämisestä. Kyläyhdistyksen jäsenille alennusta
50 e/teltta.
Yhteyshenkilö Merja Kokkonen 0400 520 273.

SALMIN PUUTARHA

PARHAISIIN
MAKUHETKIIN
OMALT RAITILT
SAUVON
PUOTIPUKSUILT

KESÄKUKKIEN TAIMIA
* Orvokit, pelargoniat ym.
* Myös uutuudet ja erikoisuudet
AMPPELIKASVEJA
* Runsas valikoima
Sari ja Reijo Salmi
Järvenkyläntie 40, 21570 Sauvo

0400 142 950

Sauvon Puotipuksut Oy Mattilantie 249 | 21570 Sauvo
Päivi Malmberg 0400 981 042 | Heidi Salviander-Wahe 040 164 0619
puotipuksutsauvo@gmail.com

www.salminpuutarha.fi
Avoinna 20.4.-15.7.
ma-pe 9-20, la 9-18, su 10-20

Kaiken se kestää.
NYT UV-SUOJATTU!

Virtasen 4 Öljyn
Laatumaali
Se kirkkaasti parempi öljymaali!

Peruskonseptiltaan tässä yli 50-vuotiaassa pellavaöljymaalien
testivoittajassa yhdistyvät kaikki ominaisuudet joita jokainen
rakentaja, talonomistaja ja maalari ulkomaaliltaan kaipaa:
• 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

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

Lähimmät jälleenmyyjäsi: Maali-Osma, Paimio; Kemiön Väri ja Autotarvike, Kemiö; Perniön Väri ja Tapetti,
Perniö, Dalsbruk Byggtjänst, Dalsbruk. Katso myös sivuiltamme www.virtasenmaalitehdas.fi
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KARUNAMAR
Veneiden ja pienkoneiden
sähkötyöt ja korjaukset
Timanttiporaukset ja piikkaustyöt

040 509 3586 J. Kokkonen

Kuorma-autokuljetukset
Kimmo Virtanen

P. 0500 534 449

tomaatit
kurkut
paprikat
Sauvon-Kemiöntie 814, Sauvo
0503374094

WWW.TOMAATIT.FI

Kamparsin Luomutilan
TilaPuoti ja Kesäkahvila
palvelee kesällä joka päivä
klo 9-18 / sopimuksen mukaan.
Luomu varhaisperunaa ja -vihanneksia,
Luomujäätelöä ja muita lähialueen luomutuotteita.

Seuraa meitä facebookissa
Kamparsin Luomutila
Paavolantie 6, Karuna (uimarannan yläpuolella)
Puh. 0500 778 313 / Eero ja Jaana
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KAIVUULIIKE J.METSOLA
Maarakennus- ja kaivuutyöt
Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset
•
•

•
•

Hinaukset

Paalutukset

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

P. 0400 522 473 • www.purkutyotturku.fi

Tapahtuma- ja tilausravintola

    

       
tilaisuudet ammattitaidolla toteutettuna.
          
periaatteella tarjoilut, tila ja ohjelmat.

Turunmaan korjausrakentamisosuuskunta
Åbolands byggnadsvårdsandelslag

Korjaa perinteitä
kunnioittaen
050 538 7048
osuuskunta@parnet.fi
www.kotivaki.fi

Sauvontie 55, 21570 SAUVO
P. 040 551 4387 / Rami Tapper
      
    
 

OP lähelläsi!
OP Lounais-Suomi palvelee

· laivasisustukset
· metallirakenteet
· lasirakenteet
· alihankintatyöt

Korpelantie 229
21570 Sauvo
Puh. 02 477 2900
www.huuhkaoy.com
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Sauvossa keskiviikkoisin klo 9.30-16.00 sekä
Paimiossa ma 9.30-17.00, ti-pe 9.30-16.00
(kassa auki ma 9-17, ti-pe 9.30-12)
Varaa sinulle sopivin aika: op.ﬁ/lounais-suomi tai
soita 010 257 6111.
Ter vetuloa asioimaan silloin kun sinulle parhaiten sopii –
verkkoneuvottelussa vaikka suoraan kotisohvalta!
Ter vetuloa asioimaan meillä!
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Kylänraitilla tapahtuu 2020
HUOM! KORONASTA JOHTUEN, TARKISTA
TOTEUTUUKO TAPAHTUMA!
KESÄKUU

 Kesäkuusta alkaen Rantolan Puoti auki joka päivä, mutta 		
koronan vaatiman ajan take away -systeemillä: burgereita,
sämpylöitä, pullaa ja salaatteja Puodilta noutaen. Seuraa 		
Rantolan Puodin facebook-sivua.
 ma-ke 1.-3.6. Lasten ensimmäinen päiväleiri Hännilän
hevostilalla, Hakalantie 70, Karuna. Lasten, naisten,
mummojen, pilates- ym hevosleirejä Karunan Hännilässä
pitkin kesää. Katso www.hannilantila.fi tai kysy Liinalta
p. 050 331 8642.
 to 4.6. klo 18 4H:n järjestämät onkikilpailut Rantolan
pengersillalla. Aikuisten ja lasten sarja, pienin ja suurin kala
voittaa. Mehua, kahvia, pullaa. Ilmoittaudu klo 17.30.
 pe 5.6. Rantolan Kievari aukeaa viikonlopuiksi.
Juhannuksesta alkaen joka päivä auki: la klo 12 alk., muina
päivinä klo 14. Jos korona jatkuu, pizzoja myydään ulos take
away -systeemillä. Seuraa Rantolan Kievarin facebook-sivua.
Tied. maarit@smaikku.fi

 su 7.6. klo 13 messu Karunan kirkossa
 ti 9.6. klo 18 Sauvon museon ”Merelt ja rannoilt” -näyttelyn
avajaiset VIRTUAALISESTI, katso www.sauvonmuseo.fi.
Näyttely kertoo paljon Karunasta. 1.7. alkaen museo auki
ke-su klo 12-16, Vahtistentie 3.
 ke 10.6.-10.8. Karunan kirkko tiekirkkona avoinna
tutustumista ja hiljentymistä varten ma-pe klo 10-15
(ei 19.6.)
 pe 19.6. klo 19 Juhannusaaton jumalanpalvelus Karunan
kirkossa ja kokkojuhla välittömästi sen jälkeen
 to 25.6. klo 19 Sanan ja sävelen ilta Karunan kirkossa.
Voilahden kesäasukkaat Hannu, Maija ja Marzi Nyman
esiintyvät. Sen jälkeen seurakuntakodissa Leena Törmän
ikoninäyttely ja kahvitarjoilu.
 to 25.6. klo 18 Burgeri-ilta Rantolan Puodilla.
Tied. 040 738 8853 tai info@rantolanpuoti.fi
 pe 26.6. klo 18 Tentsilemäen Töpinät, Grelsböle,
Päisterpääntie 156.

TAPAHTUMATALO
SAUVON
KESKUSTASSA!

PELLE
MILJOONA
& ROCKERS
LA 3.10.
BAR MANSIKKA / VILJONTIE 6 / SAUVO / www.barmansikka.fi
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Aukioloajat löydä
Facebookista!

ja
Alapihan parkki
laituri käytössä,
tervetuloa!

Pysy ajantasalla
tapahtumista
facebook.com/
RantolanKievari

Rantolan Kievari, Karunantie 1205, 21590 KARUNA. Puh. 050 412 4666
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HEINÄKUU

 to 30.7. klo 19 Konsertti Karunan kirkossa, selloduo Varonen
ja perhekvartetti

 la 4.7. klo 13-15 MinByn marmeladipäivä, Voilahdentie 196,
Karuna. Marmeladikaramellien maistelua ja myyntiä.

ELOKUU

 su 5.7. klo 13 messu Karunan kirkossa

 su 2.8. klo 13 messu Karunan kirkossa

 la 11.7. Jaanan kirppis, Karunantie 1197, Rantola

 to 6.8. klo 19 Pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä kesäillan
kirkko Karunan kirkossa. Vaellus Sauvosta alkaa klo 13.

 to 2.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa

 su 12.7. klo 15 Sauvon museolla Meri taiteessa -päivä.
Maalauksia, runoja; paikallisia taiteilijoita toivotaan paikalle
 ke 15.7. klo 15 Sauvon museomäellä laulellaan yhdessä
meriaiheisia lauluja
 to 16.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa

 la 1.8. Sauvon Elopäivät Sauvon torilla

 pe-la 7.-8.8. Sunttifest eli maalaisfestarit Rantolan Kievarilla,
Karunantie 1205. Musaa, ruokaa, juomaa. Pe tämän päivän
musaa, la kasari- ja ysärihittejä. Myös yrityspaketteja ja
VIP-lippuja. Seuraa Rantolan Kievarin facebook-sivua.

 to 23.7. klo 18 Burgeri-ilta Rantolan Puodilla

 su 30.8. klo 12-16 Sauvon Museolla Ossi Tammisto kertoo
Kaarle-herttuan maihinnoususta Karunan Kärkniemen
maille 1600-luvulla

 to 23.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa

SYYSKUU

 ma 27.7. klo 17 leikkimieliset Triathlon-kisat Karunan
Urheilijoiden saunalta, Nuorisotalontie 5. Uinti, pyöräily, 		
juoksu. Miehille ja naisille, yksilöittäin tai joukkueena.
Ilmoittaudu paikan päällä.

 to 3.9. klo 18 Karunan kirkossa yhteislaulua: veisataan
toivevirsiä Eeva Moilasen johdolla. Voit kertoa toiveesi
paikan päällä!

www.karuna.fi

Sauvon
Elopäivät
1.8.2020
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Latokirppis, Karunan oma tavaratalo
Jo kaksikymmentä vuotta on Karunalla ollut oma tavaratalo, johon tullaan kauempaakin tekemään löytöjä. Tavaraa on tarjolla onnittelukorteista ruohonleikkuriin, villasukista mattoihin ja
kattilasta grilliin. On siellä myyty mopoja, maatalouskoneita ja
jopa autokin. Kaikkea löytyy ja tosi edulliseen hintaan. Tavara on
enimmäkseen käytettyä, mutta hyväkuntoista. Ja mikä parasta,
myyntipaikat ovat ilmaisia. Latokirppiksen pitäjät Marja ja Jorma
Landén ovat lupsakoita kauppiaita, jotka eivät halua tehdä kirppiksellään voittoa, vaan viihtyvät ihmisten parissa kierrätyksen
aatetta kunnioittaen.
En muista milloin kävin latokirppiksellä ensimmäistä kertaa,
mutta nyt se on ollut perinne jo ainakin vuodesta 2003. Joka
kerralla olen löytänyt sieltä jotain hyödyllistä mökille, kotiin tai
töihin. Kun kesä alkaa, alkaa myös kuumeinen odotus: avaako
latokirppis taas heinäkuussa ovensa. Niinpä tänäkin kesänä
saamme sitä jännittää, sillä ehkä tuo kaksikymmentä vuotta oli
Marjalle ja Jormalle jo kylliksi. Mikäli näin on, haluan kaikkien asiakkaiden ja myyjien puolesta kiittää heitä hienosta kirpputorista, josta on taatusti ollut iloa ja hyötyä monille. Mikäli Landénit
jäävät jo ansaitulle eläkkeelle kirpputoristaan, toivon että löytyy
samanhenkinen jatkaja maineikkaalle latokirppikselle. Mutta jos
he jaksavat vielä jatkaa, toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleeksi jo 21. kertaa.
Tarja Vähä-Mäkilä, Karunan mökkiläinen

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
Tämän ilmoituksen suunnitelmaa noudatetaan sitten, kun corona-viruksen aiheuttamista
poikkeusoloista on palattu niin normaaleihin oloihin, että toiminta on mahdollista.
Etenkin alkukesän suunnitelmat saattavat jäädä toteutumatta.

Jumalanpalvelus Karunan kirkossa
messu klo 13 su 7.6., su 5.7. ja su 2.8.

talvikauden juhla-aikojen (joulu, hiljainen viikko) jumalanpalvelusajat seurakunnan
ilmoituksissa

juhannusaattona 19.6. klo 19 sanajumalanpalvelus,
kokkojuhla välittömästi sen jälkeen
Kirkkoilta 25.6.– 6.8. torstaisin klo 19
— 25.6. Sanan ja sävelen ilta —

— 9. ja 30.7. konsertti —
— 6.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä viikkomessu —

Karunan kirkko tiekirkkona 10.6.–10.8. työpäivinä

avoinna hartautta ja tutustumista varten ma–pe klo 10–15 (ei 19.6.)

Tervetuloa!
www.paimionseurakunta.fi

facebook.com/sauvo.karuna
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AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

-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

Polttopuuta

Pellonreunojen ja tienvarsien
vesakon raivaus. Seulottua multaa

Johan Söderberg
0500 952 050
johan@steninge.fi

Kalliomursketta luotettavasti paikalle
toimitettuna tai itse noutaen

Korpelan Murske Oy
Sauvo
Myynti: puh. 040 578 9930, 040 829 3355

AUTOHUOLTO L. PULKKI

*HUOLLOT
*RENKAAT
*KORJAUKSET
*ILMASTOINTIHUOLLOT
*HYDRAULIIKKALETKUT

Timperintie 7
21570 SAUVO

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

Clewer-pienpuhdistamot

HUOLETON JA
TURVALLINEN
JÄTEVESIRATKAISU
Hinta
asennettuna

16.500

(sis.alv)

Tehourakointi
I. Salmela Oy
Mika 0400 527 333
Iiro 045 637 2751
www.tehourakointi.com
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Liput ennakkoon 15€, Bar Mansikka, K-Market ja Kankaanrannan Puutarha Sauvossa sekä
Rantolan Puoti Karunassa.
Kuljetus Sauvo-Kallioranta-Sauvo.
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