OODI KARUNALLE
Karuna, merenlahden poukamassa,
maisemassa niin vihreässä, ihanassa.
Aamun hiljaisuus, vain linnun laulu soi,
kevät saapui, vaisto linnut kotiin toi.
Monet linnut, peipot sekä satakieli,
aamuin laulaa, riemust’ uhkuu ihmismieli.
Kaiken keskellä kirkko, ympärillä kirkkomaa,
voiko olla kauniimpaa, upeampaa?
Näin herää luonto keväästä kesään,
västäräkki muniin kuusi munaa pesään.
Niitä seuraan, katson miten “lapset” kasvaa,
isä, äiti ruokaa kantaa, minkä jaksaa.
Kirkkomaalla, vanhat rautaristit aidot,
niissä näkyy esi-isäin kädentaidot.
Maan poveen kätkettynä sukupolvea jo monta,
eläneenä aikaa ankeaa ja korutonta.
Heidät muistaa ehkä vanha puiston puu,
päivän aurinko, tähdet, sekä öinen kuu.
Puut vanhat suojaan kätkee kivikirkon harmaan,
sinne matkas’ joskus taittuu varmaan.
Näet miten laine hiljaa rantaan lyö
ja päivä iltaan taittuu - saapuu yö.
Hiljaa henkii seutu rauhaa,
vain myrsky-yönä aallot pauhaa.
Runo Inkeri Lallukan kirjasta Sieltä ja täältä.
Julkaistu 2003.

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

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

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

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

