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Tervehdys karunalaiset!
Vastavalittuna puheenjohtajana olen tutustunut kyläyhdistyksen toimintaan ja lukenut läpi menneiden vuosien
pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia. Voin vain ihailla sitä
pyyteetöntä talkoohenkeä jolla kyläyhdistysaktiivit ovat
20 vuoden kuluessa vieneet läpi erilaisia tapahtumia ja
projekteja. Siitä suuri kiitos heille!
Toimivalla kyläyhdistyksellä on tärkeä rooli Karunan
markkinoinnissa ja positiivisen mielikuvan luomisessa.
Kylämme kohtaa nykyaikana samoja haasteita kuin lukemattomat muutkin samankaltaiset paikkakunnat ympäri
Suomea. Ikääntyvä väestö, alati kallistuvat elinkustannukset ja hupeneva asukasluku ovat tuttuja ongelmia monessa kylässä. Kymmenen Karunassa viettämäni vuoden
aikana olen harmikseni huomannut, kuinka aamuisin
Maaluntieltä koulubussiin nousevien lasten lukumäärä
on pienentynyt vuosi vuodelta. Sauvon kunta on yrittänyt
markkinoida kuntaa uusille asukkaille mutta ei ole siinä
juurikaan onnistunut. Kyläyhdistys toimii, järjestää tapahtumia ja samalla markkinoi Karunaa ja ylläpitää kylän

hyvää yhteishenkeä. Touhua riittää aikuisille ja lapsille läpi
vuoden. Karunaan on helppo tulla, tontteja on ja rakentajia löytyy läheltä. Lapsiperheille Karuna on turvallinen ja
hyvä paikka elää.
Haastankin kaikki karunalaiset, aina ja joka paikassa, estoitta kehumaan Karunaa loistavana asuinpaikkana.
Talvi on ohi ja kesäasukkaiden saapuessa mökeilleen Karunan elämä piristyy. Kyläyhdistys on taas valmistautunut
järjestämään erilaisia tapahtumia mökkiläisten ja vakituisten asukkaiden iloksi. Suurimpana ponnistuksena mainittakoon 20. heinäkuuta, Unikeonmarkkinoiden yhteydessä
ja yhteistyössä Karunan Urheilijoiden kanssa järjestettävä
Unifest. Esiintyjäkaarti ei varmasti jätä ketään kylmäksi.
Laittakaahan päivämäärä muistiin sillä pyrimme järjestämään tapahtuman johon ette varmasti pety.
Juha Vähä-Kurki
kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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Hirsi- ja rakennustöitä

Oopperaohjaaja remonttimiehenä
							Karunan pappilassa

Teksti ja kuvat Arja Talonen

Vilppu Kiljunen oli yhdeksänvuotias, kun hänen vanhempansa
Veikko ja Ulla Kiljunen ostivat tyhjilleen jääneen Karunan pappilan vuonna 1970.
- Muistan, että poimin villiintyneestä puutarhasta raakoja viinimarjoja ja neppailin niitä tyhjän salin lattialla, kertoo Vilppu
Kiljunen.
Helsinkiläiset Kiljuset olivat nähneet seurakunnan myynti-ilmoituksen Helsingin Sanomissa, lähtivät katsomaan pappilaa ja
ihastuivat. Vaikka talo oli autio ja rappeutunut, peltikatto ruosteessa, puutarha pusikoitunut ja pihatuvan lattian läpi kasvoi

”Äiti haki pappilasta lapsuuden miljöötä,
hänen isänsä oli ollut vuokraviljelijä
pappiloissa ja kartanoissa. Isä kai haki
kompensaatiota lapsuudessaan
menettämälleen vauraudelle hänen
oman isänsä tehtyä vararikon. Veikko
kaipasi porvarillista vaurautta ja kauniita
huonekaluja.”
koivu. Mutta talon runko oli kunnossa, ja sen historia puhutteli
vahvasti Kiljusia. Samoihin aikoihin Veikko Kiljunen johti Sauvon
kirkon restaurointia.
Kiljuset aloittivat heti pappilan kunnostamisen ja entisöivät
puutarhan vuodelta 1936 säilyneen puutarhasuunnitelman mu-

kaan. Kiviportaat kaivettiin esiin maan alta, tehtiin hiekkakäytäviä, rakennettiin keittiöpuutarha.
Vuonna 2001 kuollut Veikko Kiljunen oli taidemaalari, graafikko ja konservaattori, joka työskenteli Museoviraston tutkijana ja
konservaattorina. Pappilan aitassa hänellä oli oma ateljee. Vaimo Ulla Kiljunen, myös taidekonservaattori, elää Helsingissä ja
on 87-vuotias.
- Äiti haki pappilasta lapsuuden miljöötä, hänen isänsä oli ollut
vuokraviljelijä pappiloissa ja kartanoissa. Isä kai haki kompensaatiota lapsuudessaan menettämälleen vauraudelle hänen
oman isänsä tehtyä vararikon. Veikko kaipasi porvarillista vaurautta ja kauniita huonekaluja.

V

eikon isä Robert Kiljunen oli syntynyt rutiköyhiin oloihin,
mutta rikastui puutavarakaupalla. Kun ensimmäinen vaimo Alexandra oli kuollut 13:nnen lapsen synnytykseen, Robert haki lehti-ilmoituksella taloudenhoitajaa. Löytyi salaperäinen nainen,
Ida Sukki, Veikon tuleva äiti, jolla oli kokemusta taloudenhoidosta aina Jokioisten pappilaa myöten, ja joka oli ollut vankilassa
”kenkäin, kalossien ja pöytäliinan varastamisesta”! Veikon ollessa yksivuotias koko katras muutti 1928 Viipuriin, missä elämä oli
aluksi erittäin vaurasta. Mutta sitten tuli 30-luvun alun lama ja
konkurssi. Robert halvaantui, perhe köyhtyi ja pakkomuutettiin
lopulta Kouvolaan, elämä oli surkeaa ja katkeraa. Isä Robert kuoli
1935, ja jo muutaman vuoden kuluttua Veikko alkoi käydä töissä
tienatakseen lisäansioita perheelle.
- Lisäksi isä oli alle parikymppisenä sairastunut keuhkotautiin ja
kävi kuoleman likellä useita kertoja. Olen saanut isän päiväkirjat.
Semmoisia tarinoita, että niistä saisi oopperan!
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Veikko ja Ulla Kiljunen olivat innostuneita erityisesti Italian kulttuurista ja asuivat joitakin aikoja Italiassa, sillä Veikko myös opiskeli ja työskenteli Italiassa.
- Jos Helsingissä olisi ollut italialainen koulu, he olisivat panneet
minut sinne, mutta kun ei ollut, laittoivat paremman puutteessa
ranskalaiseen kouluun, Vilppu kertoo.
Ranskan ja ruotsin lisäksi oopperaohjaaja puhuu englantia, saksaa, venäjää ja italiaa. Mutta nyt kuuluu vain suomalaisia ärräpäitä, kun hän ryömii hikisenä ja likaisena pappilan kivijalassa,
koska on apupoikana Teemu Mäkiselle. Pappilassa tehdään putkiremonttia, edellinen on tehty vuonna 1952.
- Tämän jälkeen täällä on vielä noin 263 remonttikohdetta…
Seurustelen täällä isäni kanssa, haukun ja kiitän… Mutta nautin
konkreettisesta työstä, kun ammattini on hetkeen sidottu, esitys
katoaa. Puutarha on alkanut kiinnostaa minua yhä enemmän,
teen hedelmätarhaa, haluaisin istuttaa viikunapuunkin. Puuhakas pikku Vilja, 3, jolle minä isoisänä olen äijä, kastelee puutarhaa pienellä kannullaan. Kesällä syntyi Viljalle pikkuveli Jens.
Vilpun vaimo Kaija Steiner työskentelee Museoviraston konservointikeskuksen yli-intendenttinä. Kiljusilla on kaksi lasta,
Noora ja Klaus. Kaikki viihtyvät Karunassa.

V

ilppu Kiljusen henkilöhistoria on hengästyttävä. Hän on
opiskellut Helsingin yliopistossa musiikki- ja teatteritiedettä ja
filosofiaa, opiskellut viulunsoittoa Helsingin konservatoriossa
1974-82, tanssia Reijo Kelan ja Tamara Rasmussenin johdolla,
ja 80-82 Oopperan balettikoulussa Aku Ahjolinnan johdolla
ja pantomiimia Pariisissa Marcel Marceaun johdolla. Hän val-

mistui Teatterikorkeasta ohjaajaksi ja teatteritaiteen maisteriksi
30-vuotiaana ja suoritti oopperaohjauksen jatko-opintoja Moskovan Gitis-oppilaitoksessa.

K

iljunen on ollut Pieni Suomi -teatterin taiteellisena johtajana, ohjaajatyön lehtorina Teatterikorkeassa, tuntiopettajana
Turun Taideakatemiassa. Esiintynyt elokuvissa ja tanssijana.
Ohjannut oopperoita niin Kansallisoopperassa, Savonlinnassa,
Vaasassa ja Tampereella kuin Pietarin Marinskijissa, Moskovan
Bolshoissa, Tukholman Kukinkaallisessa oopperassa ja muilla
maailman suurilla näyttämöillä.
- En enää tee karriääriä, olenhan saanut niin paljon tehdä. Mutta
uudet oopperat kiinnostavat aina, kantaesitykset, kyntämätön
pelto, johon iskeä aura! Parhaillaan työstän mm. Tarton Vanemuiseen kantaesitystä Viron kansalliskirjailijan Erik Tammsaaren
teoksen pohjalta, kahta suomalaista kantaesitystä sekä Yleisradiolle suurta, moniosaista radiodraamaa Knausgårdin Taisteluni-sarjan pohjalta. Se on kuin tekisi elokuvaa, ja olen tästä työstä
erityisen ylpeä.
- Oopperat ovat pitkiä projekteja, työstäminen alkaa 2-3 vuotta
ennen ensi-iltaa. Olen freelancer, enkä helposti kieltäydy töistä,
vaikka nykyisin voin valikoida niitä. Pahimmillaan teen oopperassa 18-20-tuntisia päiviä, mutta vastavuoroisesti pystyn sitten
tekemään putkiremppaa Karunassa. Olen saanut elää fantastisen elämän.
Karuna on tärkeä paikka Vilppu Kiljuselle.
- Olen ollut täällä lapsesta asti, kaiket kesät, talvellakin. Karuna
ja pappila ovat minulle arvokkaita; meren läheisyys, kylä ja sen
ihmiset ovat kaikki läheisiä ja rakkaita.

Vasen kuva ylärivissä. Salista löytyy Vilppu Kiljusen isän Veikko Kiljusen itsestään
maalaama omakuva.
Oikea kuva ylärivissä. Salin erikoista kakluunia ympäröivät vanhat maalaukset.
Tulipesän edessä kipinäsuojus.
Vasemmalla alhalla. Vanhaa papin kansiliaa. Siellä ovat monet karunalaiset käyneet.
Viereisen sivun kuva pappilan vanhoista portaista, jotka Veikko ja Ulla Kiljunen
kunnostivat.
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Pappilan historia
Karunan kappeliseurakunta syntyi vuonna 1688, kun Karunan
kartanon herra Arvid Horn oli rakennuttanut kirkon 1685 ja
nimittänyt papiksi Turussa opiskelleen kotisaarnaajansa Olaus
Ulsingiuksen. Ulsingius hankki läheisestä Stappåkerin (Tapolan)
kylästä Björnäsin kruununtilan kappalaisen puustelliksi eli virkataloksi. Kylässä oli siihen aikaan kolme muuta taloa: Mellangård,
Kullas ja yksi sotilastorppa.

S

iitä pitäen Björnäs toimi kappeliseurakunnan pappien asumuksena. Kappalaiset olivat huonosti palkattuja ja vaihtuivat
usein. Heidän elantonsa koostui virkatalon tuotosta, toimitusmaksuista ja luontaistuotteista: esim. voita, karja- ja kalakymmenyksiä ja 55 tynnyriä viljaa. Luontaistuotepalkka poistettiin
vasta 1922.

Kirkonisännät huolehtivat seurakunnan rahoista ja tileistä, ja Karunassa tätä luottamustointa hoitivat 1800-luvulla Tapolan kylän isännät Eknäs, Salmberg ja Sjöblom, sitten haanniemeläiset
Lempperin talon Klenberg ja Bergan talon Hällström.
21.10.1908 Karunan kappeli erotettiin itsenäiseksi seurakunnaksi. Itsenäisyyttä kesti vain vuoden 1969 alkuun, jolloin Karuna
yhdistettiin Sauvon seurakuntaan. Karunan viimeinen kirkkoherra oli Viljo Ilmari Liikkanen. Pappila jäi virattomaksi ja pantiin
myyntiin.

N

ykyisen pappilarakennuksen vanhin osa on 1700-luvulta, nykyulkoasu 1800-luvun lopulta. Veikko ja Ulla Kiljunen siirsivät pappilaan muutamia pappilan historiaa tukevia vanhoja rakennuksia
ja rakennuttivat mm. savusaunan purkutalon hirsistä.
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Töölöstä Karunaan

Teksti ja kuva Arja Talonen

Miksi muutitte Helsingistä Karunaan?
- Meri, meri ja meri! Siinä syy muuttoomme, sanoo Timo Tuomenpuro.
- Vaikka minä pitkään ajattelin, että vain Töölössä voi asua, Niina
Elo miettii.
- Alamme rakentaa taloa Rantolansuntin rannalle. Helsinkiläishorisontista on luksusta, että saamme omaan rantaan laiturin ja venevajan, Timo iloitsee.
- Ensin ostimme talon Tanskalasta, koska Sauvon kunta ilmoitti,
että ei ole rantatontteja myytävänä. Myöhemmin sitten onneksi
olikin.
Tanskalassa Timon ja Niinan seurana ovat norjalaiset metsäkissat Elza, Theo, Thor ja Miihkali, kymmenen kanaa sekä alpakkalauma, jota pyreneittenmastiffi Hekla vartioi. Aikuiset lapset
perheineen asuvat Kaarinassa ja Tampereella.
Pariskunnalla ei ollut mitään siteitä Karunaan, mutta heillä on
kesämökki Turun ulkosaaristossa, ja sinne kuljettiin veneellä,
jota pidettiin Paraisilla. Veneen talvisäilö oli Turussa.
- Joka perjantai ajoimme Helsingistä jonossa päästäksemme
veneelle ja mökille, sunnuntaina sama toiseen suuntaan. Tämä
kuvio alkoi väsyttää, ja aloimme etsiä taloa länsirannikolta. Katsastimme 20-30 paikkaa Paraisilla, Teijolla, Naantalin suunnalla,
mutta ei löytynyt taloa rannalta, mihin saisi veneen. Päädyimme
Tanskalaan, ja saimme vuokratuksi venepaikan Rantolasta, Timo
kertoo.
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Niina on lakimies, ja hänen työpaikkansa on yhä Helsingissä,
mutta hän tekee paljon etätyötä. Hän oli 13 vuotta päätoiminen
yrittäjä, mutta nyt hän konsultoi asiantuntijayrityksessä asiakkaita julkishallinnollisissa ja sopimusasioissa.
- Joka viikko ei ole pakko mennä ollenkaan Helsinkiin, välillä taas
menen useammin. Monet asiakkaat esimerkiksi haluavat kokoustaa skypellä. Bussilla pääsee kätevästi Paimion Nesteeltä, ja
omalla autolla täältä ajaa Helsinkiin vielä nopeammin.
Timon työpaikka vaihtui Helsingistä Turkuun.
- Helsingin-tutut sanoivat, että kyllä olette rohkeita! Ihmettelivät, miten siellä pärjää, pimeässä, ja miten pääsee kulkemaan
kun tulee lunta. Mutta Karunassa toimii infra ihan samalla tapaa
kuin Helsingissä: lehti tulee jo aamuyöllä, vesi tulee ja menee,
sähköt ja netit pelaavat. Meistä tämä ei ollut kovin rohkea askel,
Niina miettii.
- Emme tunteneet ketään Karunasta, mutta sitten löysimme
Puodin ja Kievarin ja tapasimme mukavia ihmisiä. Nyt tunnemme täältä jo kymmeniä ihmisiä, Timo sanoo.
- Ajattelin alkuun, että sosiaalinen elämäni on Helsingissä ja Karunaan tulen rauhoittumaan. Mutta nyt sosiaalinen elämämme
onkin pääasiassa täällä, Niina vahvistaa.
Timon mielestä hiljaisuus ja pimeyskin ovat hyväksi:
- Silloin näemme tähdet. Helsingissä niitä ei näe. Luonto, meri,
puut, kukat… kaikki hyvä on täällä.
Niina löytää myös harrastuksia:
- Kati Mikola pitää maalauskursseja, on kaikenlaista jumppaa,

ehkä menen vielä tanssiharrastukseenkin. Mitä kauemmin täällä on, sen vähemmän toivoo mitään muuta, on vain tyytyväinen
elämään.
Ja pian alkaa talon rakentaminen, arkkitehti on jo tehnyt suunnitelmat. Talosta tulee mahdollisimman ekologinen, hengittävä,
tulee aurinkopaneeleita ja lämmönkerääjä.
- Yhdet helsinkiläistutut jo harkitsevat puolivakavissaan Karunaan muuttoa, kun ovat kuunnelleet juttujamme ja olemme
esitelleet heille paikkakuntaa, Niina kertoo.
- Viemme vieraita Karunan kirkkoa katsomaan, kirkon laituriin
pääsee veneelläkin, mutta kirkon ovet ovat usein viikonloppui-

sin kiinni. Olisikohan jotenkin mahdollista, että ovet olisivat auki
hiukan useammin varsinkin kesäaikaan?
Timon toiveena on, että myös Sauvon kunta hyödyntäisi enemmän merenrantaa. Nyt ei ole kaikkien vuokrattavissa olevia venepaikkoja, ja vesillelaskupaikka puuttuu. Telakointia voisi olla
myös. Veneily ei ole enää mitään elitismiä. Markkinointia voisi
kohdentaa täkynä nuorille, työikäisille, veroja maksaville ihmisille.
- Kemiö on onnistunut ujuttamaan pääkaupunkiseudulta tulijat
hyvin joukkoonsa, mm. Mathildedalista on puhuttu valtavasti
viime aikoina. Karuna voisi olla samanlainen.

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

050 569 6145

Venekurssilla vuonna 1959
Vanha valokuva on venekurssilta Rantolasta kesällä 1959. En tiedä, kuka kurssin järjestäjä oli, mutta mukana oli kymmenkunta
veneprojektia.
Rakentaminen sujui nopeasti. Kaikissa veneissä käytettiin samaa runkopiirustusta. Kansivarustusta muunneltiin toiveiden
mukaan. Lautojen sijasta käytettiin vedenkestävää vaneria. Kaaret kiinnitettiin leveäkantaisilla kuparinauloilla ja sisäpuolelta
kuperilla prikoilla. Naulat kiristettiin, katkaistiin ja niitattiin kiinni. Se vaati vastapuolella olevan vastineen, ison vasaran. Tähän
työhön kelpasi poikastenkin ammattitaito. Naulasta siirryttiin
seuraavaan komennuksesta. Veneisiin asennettiin yleensä pieni
keskimoottori.
Olin naulapoikana mukana kun tätini mies (Ella Kuupakon os.
Kallonen mies Johannes Kuupakko) rakensi vanerivenettään silloisen Kaikun sahan ja Rantolan meijerin juustokellarin välisellä
pihalla. Naapurimme, juustomestari Aulis Valanne oli myös valmistamassa omaa venettään. Auliksen veneeseen asennettiin
suomalainen 2-tahtinen 6 hv:n vesijäähdytteinen Vire-moottori,
joka oli oikukas ja äänekäs. Veneen keula oli katettu ja ohjauspulpetissa oli tuulilasi. Valmis paatti oli varsin komea Rantolan
suntissa tuohon aikaan. ”Vire venhettä viepi, tuuli sen takaisin
tuopi.”
Johanneksen veneeseen tuli saksalainen 4-tahtinen 4 hv:n ilmajäähdytteinen Bernard, joka osoittautui sivistyneeksi ja varmaksi menopeliksi. Olin monet kalareissut mukana ko. avoveneessä
Makkarlahden vesillä. Tuolloin merivesikin oli vielä läpinäkyvää
ja kalaisaa.

Teksti ja kuva Jorma Kallonen
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Vankilasaarelta paennut
Ukrainan armeijan upseeri Vasili Wasilijenko oli Venäjän vallankumouksen melskeissä 1918 vangittu Kronstadtin saarelle
Pietarin edustalle. Vankilasaaren olot olivat kamalat, ruokaa ei
riittänyt. Niinpä 200 vangittua yritti paeta jalkaisin jään yli Suomen puolelle. Kun pako huomattiin, alkoivat tykit ampua jäätä
rikki. Vain 50 selvisi vastarannalle, 150 hukkui. Yksi selvinneistä
oli 28-vuotias Vasili.

Vasili löysi lopulta tiensä Karunaan ja kyseli taloista töitä. Hän

pääsi ensin töihin Rinteelle Ruskolaan.
Seitsemän vuotta myöhemmin Akseli Virtanen otti Vasilin taloonsa Metsämäkeen. Vahva mies oli korvaamaton apu talon
töissä, kun Akselin selkä oli vioittunut hevosonnettomuudessa.
Myöhemmin Akselille ja Tyynelle syntyi kaksi poikaa, Pentti ja
Pekka, ja Vasilista tuli muun lisäksi Pekan ”hoitotäti”. Hän hoivasi
pientä Pekkaa ja oli mustasukkainen, jos joku muu yritti samaa.
- Kun isä ja äiti menivät aamunavettaan, he työnsivät minut Vasilin ikkunasta sisään. Vasili asui meidän Alituvan toista huonetta,
toisessa asui siirtolaisperhe, kertoo Pekka Virtanen.
- Vasili ei halunnut ajatellakaan kotiinpaluuta. Jos astun rajan yli,
tulee heti nappi otsaan, hän sanoi. Hän ei myöskään suostunut puhumaan venäjää, vaikka joku olisi sitä osannut. Hän osasi

englantia, ja hän oppi suomea, puhui murtaen mutta ymmärrettävästi, Pekka muistaa.
- Hän ei paljoa kertonut kodistaan tai perheestään, mutta veljiä
hänellä ainakin oli, ja kotitalo mehevän mustan mullan alueella
oli ilmeisesti vauras, koska peltoja oli kynnetty traktorilla jo ennen Vasilin lähtöä, arvelee Pekka.

A

kseli Virtasen avustuksella Vasili sai vallesmannilta passin tai
oleskeluluvan aina viideksi vuodeksi kerrallaan. Virtanen myös
hommasi Vasilille eläkkeen.
Vasili Wasilijenko oli rauhallinen luonne. Hän ei koskaan moittinut mitään, oli tyytyväinen eloonsa Metsämäessä. Joskus joku
kiusasi häntä, silloin Vasili kimpaantui ja ehdotti kiusaajalle voimankoitosta: ”Nostetaan vehnäsäkki hampailla ylös, katsotaan
kuka on kuka!” Vasilin hampaissa säkki nousi, kiusaajalla niska
tärräsi kamalasti, mutta säkki ei noussut.
- Hän oli oikea voimamies. Otti junavaunusta sadan kilon tuomaskuonasäkit molempiin kainaloihin ja kantoi ne hevoskärryyn, kertoo Pekka Virtanen.

V

asili piti hevosista ja hoiti Metsämäen hevoset. Hän osasi
monenlaista, nikkaroi leipälaudat, puuharavat ja muut tarvekalut, hän leikkasi kaikkien hiukset, hän osasi suutarin hommat,

Heinähommissa vas. Otto Kivekäs, hänen takanaan Vasili, edessä Ahti Aarnio,
pitkä mies Armas Vaarna, lätsäpäinen Akseli Virtanen, liina päässä Aina Koski,
hänestä oikealla Tyyne Virtanen, pienin poika edessä on Pekka, isompi Penttiveli, lisäksi serkku Raija Virtanen.

ja hänellä oli ompelukone, jolla hän teki itse vaatteensa. Pöksyt
eivät saaneet kiristää, ja Vasililla oli niihin sellainen kaava, että
kangaspalan täytyi olla metri kertaa metrikymmenen senttiä,
Pekkaa huvittaa.

L

auantaisin Vasili nautti kovin saunasta. Marja-aikaan hän
meni pyhäisin metsään, poimi paljon puolukoita ja myi ne Muurisen kauppaan – ja piti marja-apajansa salaisuutena!

V

Vasili Wasilijenko hoivaa pientä Pekka Virtasta.
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asili ei paljon liikkunut, Steningessä kävi leikkaamassa jonkun hiukset - hänen parturipalkkionsa oli aina yksi hopeamarkka - ja ajoi hevosella maitoa Rantolan meijeriin. Silloinkaan hän
ei halunnut lähteä Turkuun, kun tarvitsi uudet saappaat, vaan
pyysi 13-vuotiasta Pekkaa toimittamaan asian.
- Menin Korko-Mattiin ja kysyin, löytyykö saappaita numeroa 57
tai isompia. Löytyi yhdet 57-kokoiset, ja ne toin Vasilille.

V

asili kuunteli joka päivä radiosta englanninkieliset uutiset,
ja joka päivä hän merkitsi muistiin auringon nousun ja laskun.
Pekan silmissä on yhä elävänä kuva iltahetkestä, kun Vasili lähti
talosta omaan koppiinsa: aina hän otti käteensä ruisleivän palan
ja matkan varrelta nappasi sipulinvarsia.

V

Vasili Wasilijenko 1.1.1890 – 25.12.1971

UUTUUS

AIDA

Väri: Aronia, matta Korkeus: 1650 - 2250 mm

asili vietti viimeiset aikansa Sauvon vanhainkodissa, missä hän kuoli 81-vuotiaana. Koska hän oli ortodoksi, hommattiin
Turusta ortodoksipappi, joka toimitti siunaamisen Karunan kirkossa.
- Kirkkoon tuli paljon ihmisiä, koska tapahtuma oli niin erikoinen.
Oli suitsuketta ja muuta, ja toimitus kesti kauan. Hautajaiskahvit
oli meillä Metsämäessä. Vasilin hauta on Karunan kirkkomaalla,
kertoo Pekka.

pönttöuuni

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

2650

€
+asennus 870€
+ rahti

verkkokauppamme palvelee 24/7

TIILERI.FI/VERKKOKAUPPA

KYSY ASENNUSPALVELUA
TAKOILLE JA ASENNUKSILLE
TIILERI RAHOITUS yhteistyössä

FUNKKIS

OXFORD
600
kiertoilmatakka
hissiluukulla

-

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

alkaen

6420

€
Sisältää tarvikkeet ja
asennuksen.
+ rahti

JOTUL

F373
ADVANCE
alkaen

Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, KARUNA

2250

€
+ asennus +rahti

Väri: musta

puh. 050 535 6092

Kananmunia ja hunajaa
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Merikapteeni ohjaa
kyläyhdistyksen laivaa

Teksti ja kuva Arja Talonen
Vas. Merja Kokkonen, Juha Vähä-Kurki ja Pia Holm.

Kyläyhdistyksen uusi hallitus
Juha Vähä-Kurki puheenjohtaja
Riikka Tammisto varapuheenjohtaja
Pia Holm sihteeri
Joonas Hänninen rahastonhoitaja, tiedottaja
Anne Vuorio
Merja Kokkonen
Tapani Levanto
Ismo Tukia
Jukka Vuorio
Mika Alitalo
Petri Nurminen

Uudet kasvot hallituksessa
Juha Vähä-Kurki, puheenjohtaja
Olen 55-vuotias merikapteeni ja olen asunut Rantolassa 10 vuotta perheeni, Pian ja 17- ja 9-vuotiaiden poikieni kanssa.
Perhe tulee toisinaan mukaan työreissulleni Finnlinesin ro- ro
–alukselle (sanoista roll on roll of: laiva lastataan ajoneuvoilla
ramppia pitkin, ei tarvita nostureita). Laiva tekee tavallisesti kolmen viikon kierroksia: viemme Suomesta kaikenlaista tavaraa,
esimerkiksi kontteja, paperia, metsäteollisuuden tuotteita Euroopan eri satamiin, ja keräämme niistä paluulastiksi vaikkapa
elintarvikkeita, koneita, metalliosia. Laiva kulkee taukoamatta,
yhdessä satamassa viivytään vain yksi päivä. Satamiamme ovat
mm. Englannin Tilbury, sitten Bilbao, Antwerpen, Lübeck, Pietari, Kotka, Helsinki. Laivallani työskentelee 20 ihmistä, kokista
konemestariin, filippiiniläisiä, virolaisia, suomalaisia. Nykylaivani
10

on 220 metriä pitkä, ja täydessä lastissa se ui 7 metriä syvällä.
Tiedän työrytmini 3-4 kk etukäteen. Olen täysin sopeutunut
rytmiin kolme viikkoa työtä, kolme vapaata, samoin on perhe.
Vapaajaksolla ehdimme mökille Päisterpäähän ja ehdin vähän
moottoripyöräilläkin.
Kyläyhdistyksen puheenjohtajana haluan ennen kaikkea markkinoida Karunaa, tuoda kylälle positiivista mielikuvaa tapahtumien yms. kautta ja houkutella sillä tavalla ihmisiä tänne.
vastatuuli@gmail.com , 0400 522 783
Merja Kokkonen
Olen 65-vuotias eläkeläinen, aikoinaan apuhoitajaksi kouluttautunut. Olin viimeksi töissä Sauvon palvelukeskuksessa ja Paimiossa kehitysvammaisia hoitamassa. Sitä ennen asuimme 9 vuotta Saksan Freiburgissa miehen työn viemänä. Hän tekee laivojen
sähkötekniikkaa, tutkia ja hyrrälaitteita. Meillä on neljä lasta ja
11 lapsenlasta.
Olin aina haaveillut, että voisimme rempata jonkun vanhan talon. Vuonna 2011 huomasimme myynti-ilmoituksen vanhasta
talosta Karunassa, ja lähdimme katsomaan. Teimme tarjouksen,
ja se hyväksyttiin. Niin meistä tuli liki 200 vuotta vanhan Tiivilän
talon omistajia. Alkoi hurja remppa, jota kesti kaksi vuotta. Kyläläiset järjestivät meille väliaikaiskodit vanhalta terveystalolta ja
omilta mökeiltään. Ei ihme, että olemme viihtyneet Karunassa
niin hyvin.
Sitten Nurmisen Petri soitti ja pyysi kyläyhdistykseen, ja minähän iloissani lähdin. Minulla ei ole mitään erityislahjakkuuksia
tarjota, mutta voin osallistua vaikka talkoisiin, olen iloinen ja ah-

kera, tulen ihmisten kanssa toimeen ja innostun helposti. Eikös
tällä voi lähteä…
Minusta kyläyhdistyksen tehtävä on luoda sellaista hyvää henkeä, että ihmiset touhuavat ja kylä tuntee olevansa elossa.
kokkoset96@gmail.com , 0400 520 273
Pia Holm
Olen ollut töissä ja asustellut pääkaupunkiseudulla pitkään,
työskennellyt välillä ulkomailla, mutta sydän on aina ollut Karunassa. Täällä on meri ja rauha. Palasin takaisin juurilleni ja perustin lakiasiaintoimiston Sauvoon. Olen juristi, koulutukseltani
mm. oikeustieteen ja valtiotieteen maisteri.
Työssäni hoidan rikos- ja riita-asioita, oikeudenkäyntejä sekä

perheoikeudellisia asioita kuten testamenttien ja perunkirjoitusten tekemisiä. Lisäksi erikoisalaani ovat ihmisoikeudet, erityisesti naisten, lasten ja vähemmistöjen oikeuksiin liittyvät asiat.
Rikosasioissa olen nimenomaan keskittynyt uhrin oikeuksien
toteutumiseen.
Mielestäni kyläyhdistyksen tehtävä on yhdistää niitä joita kylällä
on, vakituisia asukkaita ja mökkiläisiä, tutustuttaa heitä ja saada
heidät puhaltamaan yhteen hiileen. Toinen tehtävä on tuoda kylää esille, näyttää, mitä meillä on tarjottavana.
Annan yhdistykselle omaa ammattitaitoani, jos on tarvis, mutta
minulla on myös laajat verkostot, joiden avulla voin nostaa kylää
esille. Mielelläni teen osani Karunan hyväksi.
piajholm@hotmail.com, 040 748 2770.

Kankaanrannan puutarha

Kuljetus Petri Nurminen Oy
Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

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

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme

acebookissa

Puh. 0500 533 036

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!

11

Terveisiä Sauvon kunnan
tekniseltä toimelta
Sauvon kunnalla on tulevina vuosina merkittäviä investointihankkeita, jotka koskettavat suurta osaa kuntalaisista. Merkittävimpiä ovat koulukeskuksen peruskorjaus ja
uudishanke, sekä päiväkoti, joka on ohjelmassa vuonna
2020.
Sauvon Vesihuolto Oy on laatinut viemäriverkoston saneerausohjelman lähivuosille, kiireellisimpiä saneerauskohteita ovat vanhat betoniviemärit, jotka ovat tulleet
käyttöikänsä päähän. Työt alkavat viemäriverkoston uusimisella Isopellontien ja Vähäpellon alueella kesäkuussa.
Puhdistamon toiminnan kannalta on tärkeää, että vanhat
betoniviemärit saadaan korjattua ja hulevedet ohjattua
pois puhdistamolta. Kovien sateiden aikana vuotovesimäärät aiheuttavat ohijuoksutuksia, sillä puhdistamon
kapasiteetti ei riitä käsittelemään kaikkea sadevettä. Hulevesien hallinta onkin yksi tärkeä kehittämiskohde kaikessa toiminnassa. Sauvon Vesihuolto Oy:n puhdistamon
toimiluvan jatko on myös asia, johon tulee varautua, ja se
vaatii investointeja vuonna 2021.

Karunan alueella siistitään kevään aikana kunnan teiden
ympäristöä ja metsäalueita.
Viime vuoden aikana Rantolanraitin viemäröinti liitettiin
Sauvon viemäriverkostoon ja vanha puhdistamo poistettiin käytöstä. Karunan Kalliorannassa on kunnan venelaituri, ja siihen on teetetty talven aikana kuntotarkastus,
jonka myötä tehdään tarvittavat kunnostustoimet.
Karunan Vesihuolto-osuuskunta on saanut valmiiksi vuonna 2014 aloittamansa vesi-, viemäri- ja valokuituverkoston. Kupiluotoon ollaan vetämässä vesi- ja viemärilinjaa,
mutta hanke on herättänyt vastustusta. Olisi tärkeää lähiseudun vesistön ja ympäristön kannalta, että jätevesiasia
myös Kupiluodossa saataisiin kuntoon.
Sauvon kunnanvirasto on suljettuna kesällä neljä viikkoa
ajalla 1.7.–26.7.2019 henkilökunnan lomien keskittämisen
vuoksi. Sulkuajan palveluista tiedotetaan kunnan kotisivuilla.
Aurinkoista kesää toivottaen!
Taisto Nuutinen, tekninen johtaja
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Kyläyhteisöllisyyttä
Ostimme talon Karunasta 17 vuotta sitten ja saimme kokea kylän yhteisöllisyyden ja ihmisten ystävällisyyden
jo välittömästi aloitettuamme remontin talossamme.
Naapurimme tulivat tutustumaan uusiin asukkaisiin täytekakun ja kahvin kera. Tällainen tapa on varsin yleinen
amerikkalaisille, eli uudet yhteisön asukkaat toivotetaan
tervetulleiksi viemällä kakkua naapuriin.
Ensimmäiset vuodet talomme toimi ns. kakkosasuntona,
joten lomat ja viikonloput vietettiin Karunassa. Yllättävää
oli se, että ensimmäisenä kesänä meidät kutsuttiin eri puolille Karunaa erilaisiin juhliin, ja näin tunsimme olevamme
osa kyläyhteisöä. Täysin tietämättöminä ympäristön tarjoamista palveluista saimme naapurustosta apua asiaan
jos toiseenkin. Karunasta löytyi mm. pieni rautakauppa,
josta saimme lähes kaiken tarvittavan, jotta remontissa
päästiin alkuun, ja kaikenlaista talkooapua löytyi aina kun
sellaista tarvittiin. Naapurustosta löytyi myös saha, josta
sai kätevästi kaiken tarvittavan puutavaran.
Vapaa-ajan asunnosta muodostui 6 vuotta sitten pysyvä
asunto. Lähes kaikki ystävämme pääkaupunkiseudulla
pitivät asumisratkaisuamme omituisena, mutta käytyään
tutustumassa asumukseemme he ymmärsivät ratkaisumme täysin. Luovuuden lähtökohtana pitää olla rauhaa ja
luontoa ympärillä ja sitähän Karunasta löytyy.
Lähiruoka on karunalainen vahvuustekijä nyt ja tulevaisuudessa. Lähiruoan parissa toimijoiden tulee vaan
entisestään vahvistaa yhteistyötä ja keksiä markkinointikeinoja. Tällöin kaikki toimijat hyötyvät lopputuloksesta.
Kirjoitan tätä kirjoitusta juuri pääsiäisenä ja olen ylpeä sii-

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

tä, että ruokapöydässämme on paikallista karitsaa ja Herefordia sekä paikallisten yhdistysten tuottamia erilaisia
säilykkeitä. Niitä parhaita ilmastotekoja on se, että ruokaa
ei kuljetella ympäri maata vaan se saadaan tuosta läheltä
ihan naapurista.
Kyläyhteisö on ikään kuin suuri perhe, jolle muodostuu
tietynlainen identiteetti. Karunalainen identiteetti on ainutlaatuinen. Kaikenlainen avuliaisuus on täällä tyypillistä.
Puhelinsoitto riittää, ja hetken päästä pihalla on porukkaa
auttamassa kantamisessa tai muissa toiminteissa. Rakentamisen ja remontoinnin asiantuntijoita on onneksi löytynyt muutaman kilometrin säteellä. Kaikki neuvot ovat
olleet tarpeen tällaiselle remonttitumpelolle.
Kulttuuri kukoistaa ja kehittyy. Erilaiset kulttuuritilaisuudet ja muut tapahtumat muovaavat kylän identiteettiä. Ne
mahdollistavat ihmisten väliset kontaktit ja pitävät kyläyhteisön elinvoimaisena. Kylätoimikuntien ja urheiluseu
rojen merkitys tilaisuuksien järjestäjinä on todella suuri.
Karunalaiset tapahtumat on suunnattu selkeästi kaikille
ikäluokille ja niissä näkyy voimallisesti paikallinen osaaminen. Tapahtumajärjestelyissä on tärkeää eri tahojen voimavarojen yhdistäminen. Tällöin saadaan aikaiseksi aina
vain näyttävämpiä tapahtumia.
Haluan kiittää karunalaisia kaikista menneistä vuosista ja
mahtavasta yhteisöllisyydestä. Hyvää kesää kaikille toivottaen.
Jari Hakkarainen

Tervetuloa mukaamme matkalle!
• Upea Suomenlahden kierros, pääkohteena
Pietari 23.-26.8.2019. Hinta 490 €
• Saaristomatka Gullkronaan 31.8.2019. Hinta 90 €
• Pärnun Tervis-kylpylään 6.-12.10.2019. Hinta 490 €
• Haapsalon Laine-kylpylään 17.-23.11.2019. Hinta 470 €
Tarkemmat lähtöpaikat ja ohjelmat löydät osoitteesta www.launokorpi.com

LAUNOKORPI
J&M LAUNOKORPI OY
www.launokorpi.com | info@launokorpi.com | P. 02 421 269, 0400 323 488
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Kauan eläköön kierrätys ja kirppikset
Viime kesänä järjestetty Kirppisralli osoitti jälleen, että mikä
toiselle on romu tai turhake, on toiselle aarre tai puuttuva tarvekalu. Ihmisiä tuntui olevan liikkeellä mukavasti kun sääkin oli
suosiollinen.
Kiersin tyttäreni kanssa pihoja Rantolassa ja Haanniemessä. Mukaan tarttui tavaraa huonekalusta voiveitseen ja kaikkea siltä
väliltä. Mitään turhaa en mielestäni ostanut. Eniten kuitenkin
mieltäni lämmitti se valtaisa ystävällisyys, iloisuus ja sydämellisyys, jota sai ilmaiseksi ammentaa jokaisen myyjän luona. Oli
suorastaan hämmentävää, miten minulle oltiin innolla kertomassa mm. talon historiaa kaupanteon lomassa. Tai miten monessa paikassa olisi saanut kupin kahvia pienen suupalan kera
tuli kauppoja tai ei. Viimeisessä kohteessa olimmekin jo niin
väsyneitä, että kahvi maistui. Meidät ohjattiin mökkiin sisälle
oikein pullakahveille.
Joka paikassa meistä tuntui, kuin nämä ihmiset olisivat olleet
vanhoja tuttujamme ja siksipä jutustelu sujui kuin hyvien ystävien kesken. Miksi meitä suomalaisia niin jäykiksi ja sulkeutuneiksi

kuvaillaan? Ei se väite ainakaan kauniissa Karunassamme pidä
paikkaansa.
Kun sitten monen tunnin kuluttua saavuimme omaan mökkirantaamme, oli meillä auto täynnä ostoksia ja sydämet täynnä
lämpöä. Toisaalta eipä meidän kauas tarvitse omasta rannasta
mennä ystävyyttä hakemaan, sillä molemmilla puolilla on ihanat
mökkinaapurimme, jotka ovat aina valmiita auttamaan, kutsuvat lasilliselle tai tuovat jopa hauen, kun omaa kalastusonnea
ei ole ollut.
Jos tällainen Kirppisralli vielä järjestetään, niin suosittelen
lämpimästi lähtemään liikkeelle. Löytöjen lisäksi saatat saada
mukaasi hyvän mielen sekä paljon hyviä ideoita omaan mökkipihaasi. Lopuksi vielä suuri kiitos viime kesän myyjille, jotka
avasitte paitsi pihanne ja mökkinne uteliaille vieraille, niin myös
sydämenne ja tarinanne.
Tarja Vähä-Mäkilä
Mökkihöperö Steningen mailta

Salmensuu Hereford Lihapuoti
Lihapuoti palvelee aina perjantai-iltapäivisin klo 16-18 (kesällä klo 13-18) ja sopimuksen

mukaan. Meiltä saat oman tilan jauhelihat, mureat luuttomat ja luulliset kokolihat, myös
erikoisemmat palat ja maukkaan lihaisat makkarat. Myös lähialueen tilojen perunat, jauhot, sinapit, hunajat ja muut tuotteet löydät meiltä, sesongin mukaan. Tervetuloa ostoksille!

Uusi itsepalvelukioski LihaLuukku avoinna joka päivä.

Juhannukset aukiolojat 19.6. ja 20.6. klo 13-18 ja sovittaessa.
Puodin väki lomailee 21.-28.6.

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 nyt
luomua!

Kansainvälisyyttä Orssaaressa
Merirantalan mökkikylä on noussut perinteikkään Isotalon tilan
maille Karunan Orssaaressa. Tila on ollut saman suvun hallussa
1630-luvulta asti.
- Isoisä alkoi vuokrata yhtä mökkiä vuonna 1969, siinä Merirantala Oy:n alku. Minun vanhempani jatkoivat elinkeinoa ja laajensivat sitä, minäkin olen jatkanut ja laajentanut, kertoo Jarkko
Rantala.
Nyt Merirantala Oy vuokraa yhdeksää mökkiä Karunassa ja kolmea mökkiä Paraisten Houtskärissä.
- Isoisän aikaan asiakkaat tulivat pääasiassa Varsinais-Suomesta
ja Tampereen seudulta, nyt yhä useampi on ulkomaalainen. Vielä joitain vuosia sitten vieraat olivat pääosin Saksasta, Virosta
ja Venäjältä, nyt heitä tulee kaikkialta Euroopasta ja Euroopan
ulkopuolelta, esimerkiksi USA:sta, Kanadasta, Israelista, Jarkko
Rantala listaa.
Aasialaisia on ollut vielä vähän, mutta heidän määränsä odotetaan kasvavan. Asiakkaat löytävät paikan nettisivujen kautta tai
Lomarenkaasta, jossa kaikki mökit ovat välityksessä.
- Kaukaisimmat vieraat ihmettelevät, että metsästä voi syödä
mustikoita. Että on niin puhdasta, ja että on jokamiehen oikeudet, tietää Jarkko Rantala.
Merirantalan vieraiden suosituin aktiviteetti on kalastus, johon
yritys tarjoaa omia ja yhteistyökumppanin vuokraveneitä, ja yhteistyötä tehdään myös kalastusoppaiden kanssa. Ruokailuihin

ja muihin lisäpalveluihin tarjotaan paikallisten toimijoiden yhteystietoja, niitä yritys ei itse tuota.
Nykyisin yhä useampi hakee lomaltaan mukavuutta ja helppoutta, mikä tarkoittaa sitä, että mökkien varustetason tulee olla
korkea.
- Useimmista mökeistä löytyy astianpesukoneet ja muut mukavuudet. Nykyään asiakkaat haluavat yhä useammin ostaa myös
loppusiivouksen ja tulla valmiiseen mökkiin, jossa vuodevaatteetkin odottavat valmiiksi pedattuina käyttäjiään, Rantala tietää.
Mökkien tulee olla myös sisustukseltaan ajanmukaisia. Pintaremontteja tehdään jatkuvasti, yleensä mökki per vuosi. Kuluvan
vuoden helmikuussa valmistui Villa Maakotkan korjaus, jossa
kaikki pinnat maalattiin ja verhot ja kalusteita uusittiin sisustussuunnittelijan suunnitelman mukaisesti.
- Oman mökin omistaminen ei enää ole kaikkien mökkeilystä
pitävien haave. Tähän me olemme vastanneet laittamalla osan
mökeistä vuosi- tai kausivuokralle.
Paras sesonkikausi alkaa keväällä heti jäiden lähdettyä ja jatkuu
uuden jääkannen syntymiseen saakka. Merirantala Oy toimii
pääasiassa omin voimin, perheen 18- ja 23-vuotiaat lapset työskentelevät apuna tarvittaessa.
Ennen joulusesonkia Jarkko ja taloushallintoalalla Salossa yrittäjänä toimiva Hanna-Leena –vaimo viettävät lomaa. Silloin he
lähtevät jonnekin lämpimään.

IÖN APTEEKKI
lsbyntie 9, 25700 Kemiö
02 421054
o.apotek@apteekit.net
nna: arkisin 9-18, la 10-15

TANFJÄRDIN SIVUAPTEEKKI
malavägen 102, 25830 Västanfjärd
puh: 02 427715
nna: ti, to, pe 9-17

KEMIÖN APTEEKKI
Engelsbyntie 9, 25700 Kemiö
puh. 02 421 054
KEMIÖN APTEEKKI
Engelsbyntie 9, 25700
Kemiö
kimito.apotek@apteekit.net
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Karunasta olympiarenkaiden alle

Matti Maisala toinen oikealta.

Harva karunalainen taitaa enää tietää, että Karunasta on ponnistettu edustamaan Suomea myös olympialaisiin. Kaikkiaan näitä
henkilöitä taitaa olla kolme.
Yks heistä on Matti Maisala. Hän joutui lähtemään talvisodan
aikana perheensä mukana evakkoon Viipurin läänin Koivistolta.
Muutaman mutkan kautta perhe tuli Karunan Haanniemeen
Matin ollessa silloin kymmenvuotias. Uuteen asuinpaikkaan
sopeutumisessa auttoivat useat kaverit, ja muutamien kanssa
yhteydenpito jatkuu näinäkin päivinä. Kavereiden kanssa juostiin metsässä, hiihdettiin, yleisurheiltiin, uitiin ja kalastettiin
mitä koulun ja työnteon lomassa ehdittiin. Työ tietysti oli isossa
roolissa nuoren elämässä, mottimetsässä piti käydä isän kanssa,
maa- ja peltotöissä tarvittiin riuskaa työläistä ainakin Kullalla ja
Lempperissä.
Armeijan jälkeen kävi
samalla tavalla kuin
silloin monella muullakin. Turku ja työelämä vetivät puoleensa, side Karunaan jäi
vanhempien kautta.
Työ vei Matin ensin
Kupittaan
Saveen,
sieltä Wärtsilän posliinitehtaalle, myöhemmin laitosmieheksi
telakalle
Aurajokirantaan ja muutamaksi vuodeksi myös
Pernoon. Samoihin
Matti Maisala kotonaan Impivaarassa.
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aikoihin kun työpaikka vaihtui posliinitehtaalle, siellä kyseltiin
kiinnostusta soutamiseen. Perustettiin Wärtsilän Soutajat. Läpilyönti tapahtui Helsingin Suurkisoissa 1956. Neljä vuotta tästä, ja
samainen perämiehinen nelikko edusti Suomea Rooman olympialaisissa 1960. Venekunta eteni välieriin, josta ei päästy ihan
finaaliin asti. Koko uran Matti edusti Wärtsilän Soutajia, saavutuksena kaikkiaan kahdeksan Suomen mestaruutta. Pilke silmäkulmassa ja hymy huulessa Matti arvelee, että hän taisi tehdä
historiaa olemalla Karunan ensimmäinen SM-kultamitalisti.
Matti Maisala on asunut koko ikänsä Turun Impivaarassa. Siteet
Karunaan ovat edelleen olemassa, vaikka aika harvoin hänen tulee nykyään Karunassa käytyä. Pääasiassa hautausmaalla, joskus
myös siikaa narraamassa Vikannokassa ja Lindvikissä lapsuudenkaverinsa kanssa. Liikunta liittyy edelleen Matin elämään,
mm. kerran viikossa hän käy Aarnen Tallin muiden eläkeläisliikkujien mukana urheiluhallissa pitämässä huolta henkisestä ja
fyysisestä hyvinvoinnistaan.
Muitakin olympiaurheilijoita Karunasta on tullut. Matin kaksi
vuotta nuorempi, jo edesmennyt pikkuveli Mauno kulki veljensä jalanjälkiä. Hän oli edustamassa Suomea Tokiossa 1964 niin
ikään soudussa ja samaisessa perämiehellisessä nelosessa. Matka katkesi silloin keräilyerissä.
Olympiakultaakin on Karunaan tuotu, ainakin osittain karunalaisin voimin. Harry ”Harri” Larva edusti Suomea kaksissa olympialaisissa, Amsterdamissa 1928 ja Los Angelesissa 1932. Ensimmäisistä kisoista oli kotiin tuomisena kultamitali 1500 metrin juoksussa. Harri Larvan vaimo oli kotoisin Köyhäkaupungista.
Teksti ja kuva Pasi Alho

Hulluna avantoon
Karunan naiset SM-kilpailuissa

Aurajoen rannalla vas. Riikka Tammisto, Leena Teräsvasara, Kirsi Söderberg, Saila Myllykylä, Kaisa Rauhala ja Marika Björlund.

Karunan Urheilijoiden mökillä Karunan Kalliorannassa on harrastettu avantouintia jo 20 vuotta, 2.1.1999 lähtien. Aina perjantaisin klo 17-19, lokakuun alusta huhtikuun loppuun. Merkkivuodesta innostuneina päätimme osallistua avantouinnin
SM-kilpailuihin. Olemme suunnitelleet sitä jo vuosia, ja nyt se
vihdoin toteutui, kun kisat järjestettiin Turun Aurajoessa 1.-3.2.
Kuusi innokasta avantouimaria ilmoittautui kisan Kuutti-sarjaan.
Koska kukaan meistä ei ollut aikaisemmin osallistunut kisaan,
olimme epätietoisia, miten pitäisi pukeutua, missä saunat ja missä pukeutua uimapukuun ja crocseihin. Mutta kaikki kysymykset
selvisivät paikan päällä, ja infoa sai etukäteen netistäkin. Koska
osallistujia oli sadoittain, päätettiin ostaa itsellemme samanlaiset turkoosit pipot, jotta emme eksy toinen toisistamme.
Meidän uintimme oli aikaisin lauantaina aamupäivällä, joten
matkaan lähdettiin tilataksilla aamuvarhaisella. Kun kisatoimisto oli löytynyt, järjestelyt sujuivat siitä eteenpäin hienosti. Kun
uintiaikamme koitti, pukeuduimme uimapukuihimme ja omiin

 piirustukset ja valvonta
 sisustus- ja laatoitustyöt
 uudis- ja korjausrakentaminen

Puh. 040 837 2472  www.sauvonrp.fi

rakkaisiin kylpytakkeihimme ja marssimme jonossa joen rantaan. Sitten pulahdus Aurajokeen. Vain pulahdus – tarkoitus oli
vain voittaa itsemme: että uskaltaudumme Aurajoen ruskeaan
syleilyyn! Emme voittaneet palkintoja, voitimme itsemme! Vesi
tuntui kylmältä, olisikohan ollut juuri ja juuri plussan puolella,
mutta fiilis oli mahtava, kun uinnin jälkeen juoksimme saunaan
ja paljuun lämmittelemään.
Saimme sellaisen vaikutelman, että kisat ovat avantouimareille
vuotuinen kokoontumispaikka, tuntuivat olevan tuttuja toisilleen ja vuosien takaa. Ruokailun jälkeen palasimme onnellisina
takaisin Karunaan, ja jo taksissa suunnittelimme seuraavan vuoden SM-kilpailuihin osallistumista Joensuussa.
Aloita sinäkin uusi, rentouttava harrastus syksyllä, tule mukaan
Kalliorannan saunalle perjantaisin!
Saila Myllykylä
avantouimari jo vuodesta 1998

PAIKALLISTA ELÄMÄÄ.
– Paperilla ja diginä –
Tutustu ja ihastu! >>
Tilaajapalvelu 02 770 2626 | www.tilaajapalvelija.fi/tutustu
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Karunan Urheilijoiden kesätarjonta
Moni nauttii kesällä joutenolosta ja aikatauluttomuudesta, mutta on myös mukava tavata muita kesämielellä olevia ja mikä
vielä parempaa, samalla saada mielen virkistystä ja kohottaa
kuntoa. Karunan Urheilijat ry tarjoaa liikuntaa, joka ylläpitää
toimintakykyä ja kuntoa, mutta samalla on tavoitteena innostaa
omaehtoiseen liikuntaan.
Kesän liikunnat noudattelevat pitkälti edellisten vuosien kaavaa.
Tanssilavalla harrastetaan lavatanssijumppaa eli tanssitaan lavatanssimusiikin tahtiin ilman paria. Mukaan ujutetaan lihaskunto-osioita, mutta ei tarvita jumppa-alustaa, koska kaikki liikkeet
tehdään seisten.
Tänä kesänä meitä ohjaa Maija Nerjanto Sauvon Naisvoimistelijoista. Tanssipäivät ovat 17. ja 24. kesäkuuta ja 8. ja 15.
heinäkuuta klo 19 – 20. Hinta on sama kuin viime vuonna eli 5
euroa/kerta. Mitään ilmoittautumista tai sitoutumista ei tarvita,
vaan tulet kun huvittaa.
Latinotansseja opetellaan Assi Rusin vetämällä lyhytkurssilla 1. – 3.7. klo 19 – 20.30. Täälläkään ei tarvita paria tai aikaisempaa osaamista, opit yksinkertaisia koreografioita ja kunto
nousee samalla huomaamatta.
Joka miehen ja naisen lentopalloa pelataan keskiviikkoiltaisin klo 19 koko kesän. Ensimmäisellä kerralla 12.6. klo 19.
haasteottelu Urheilijat vastaan Kyläyhdistys. Haasteottelusta
huolimatta kaikki ovat tervetulleita, saat itse päättää kumpaan
joukkueeseen haluat mukaan! 19.6. alkaen pelit jatkuvat sitten
niin kauan kuin pelihaluja riittää.

Koetetaan saada lapsille peli-iltoja kentälle, mutta tätä kirjoitettaessa ei vielä tiedetä vetäjän nimeä.
Triathlon-kisa järjestetään Unikeonpäivänä 27.7., lähtö klo
17. Ilmoittautuminen kisaan ennen lähtöä paikan päällä Urheilijoiden saunalla, Nuorisotalontie 5. Kisa on leikkimielinen, ajat
kuitenkin otetaan jokaisen osallistujan omaksi tiedoksi ja iloksi.
Ensin uidaan noin 300 metriä, sitten pyöräillään noin 15 km ja
lopuksi juostaan 5 km. Kisaan voi osallistua joko yksilönä kaikkiin lajeihin tai joukkueena niin että yksi ui, toinen pyöräilee ja
kolmas juoksee.
Viime vuonna oli ongelmia löytää reitit, nyt lupaamme parantaa viitoituksia. Osallistuminen kisaan maksaa 20 euroa/henkilö.
Maksuun kuuluu sauna, mehu ja makkara.
Tulokset julkaistaan Karuna.fi / Karunan Urheilijat -sivulla.
Traditionaalisia juhannusaaton tansseja emme tänä vuonna järjestä, mutta olemme mukana kyläyhdistyksen ja Sauvon Yrittäjien järjestämissä tilaisuuksissa.
Koska tätä kirjoitettaessa kaikki suunnitelmat eivät vielä ole valmiita, seuratkaa Karuna.fi –sivuja, joilta saa lisätietoja tapahtumista.
Tervetuloa mukaan!
Leena Teräsvasara, Karunan Urheilijoiden sihteeri

UNIFEST
20.7.2019

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

P. 0400 473 403
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Tarjan ATK-palvelu
Korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu. Tietokoneet.
Neuvonta käytössä ja laitehankinnoissa.

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

Mää ja kesäviaras, osa II
Niinku mää viime kevään kertosi, meijä mummol pruukas joka
vuas olla simmone kesäviaras, mua hiuka vanhempi pojankloppi. Kauhjast mee pojat ongittii, mut kyl mee muutaki tehtii.
Mummo oli hyvä keksimä kaikennäkössii pelei ja osallistus ittekki miälelläs niihi meijän kans. Lautapeleist me pelattii Tammee ja
Myllymattii. Niis käytettii pelinappuloi, mummo itte leikkaamii
38 kulmasii pyäreit korkkimaton kappalei. Se oli jo pual voittoo
niis peleis, ku sää sait pelinappulat käänttä väärimpäi nii, et se
punavärine lankaristikko oli näkyvis.
Jossai välis meijä isät oli opettanu meit shakkii pelaamaa. Systeemi oli semmone, et kesäviaras miättis ja miättis niit omii siirtojas tuntitolkul, nii et mää luin salapoliisiromaanii sii sivus. Ja
ku tuli mun vuaro siirttää, ni mää vaa ilma funteeraamat siirsi
jotta. Jossa vaihees jännitykse vuaks me ruvettii pelaamaa sitä
rahast. Yks penni oli aina voittopanoksen ja mää oli pahimmillas
tai parhaimmillas 420 pennii häviöl.
Sit oli semmone muistipeli, Jöntti nimeltäs. En tiädä olik mummon itte keksimä vai olik kansainväline nimi. Mummo leikkas
pahvist samankokkosi lappui noi 50 kappalet ja niihi tuli parilline
määrä samoi lukui yhdest tuhantte. Laput sekotetti ja levitetti
pöydäl väärimpäi ja sit pelaajat sai vuarotelle käänttä kaks lappu
näkyvi. Jos niist tuli pari, ni sää sait jatka, jollei, ni vuaro vaihtus.

Sit ku kaik oli käännetty oikkempäi, nii sit lasketti pisteet, kuka
oli keränny enite.
Sit oli semmone tikkujen keräämispeli. Mummo oli veistäny
semmossi 15-senttissi kaks - kolme millii paksui puukeppei. Niis
oli toises pääs veistetty piän kruusaus, mis oli numerot niinku
korttipakas yhdest kolmeentoist. Sit yks pelaaja otti sen nipun
nyrkkiins. Nyrkki yhtäkkii auki nii, et ne tikut levis kui sattus. Sit
jokane vuarollans yritti ottaa siit yhden tikun kerrallas nii, ettei
ne muut liikkunu. Ja jos ne liikkus, ni koko muu porukka huusi
yhtäkkiä koval äänet et ”Häälys!” ja sit vuaro vaihtus. Taas kerättii
kaikki tikut ja laskettii, kenel oli eniten pistei tai tikkui. Sama peli
voittii pelata myäs tulitikuil, mut eihä lapset saa semmosil leikki,
ni ei siit sit sen enemppä.
Sit ku oli aikas pelattu, siirryttii pääasiaa eli keittiö. Mummo haki
purki ja vispilä, siihe pari kananmunaa ja vähä sokeri ja sekasi, nii
hoppelpoppeli oli valmis. Ja viäl paremppa oli, ku mummo haki
kellarist lantu, halkasi sen ja istus siihe tiskipöydä viäre tualil ja
mee lattial siihe häne ympärilles. Sit mummo raaputti siit lantust
ja anto meil vuarotelle peukalo ja veitte välis sitä raastet suuhu.
Ai et se oli sit taivaallise hyvää.
Karunan Keisari

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. Tervetuloa!
Kaupan päälle hyvä palvelu, sekä iloinen mieli!
Meiltä voit tilata ruokakassit valmiiksi kerättynä, näin saat ostoksesi 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, 21570 Sauvo
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Kuva Wikipedia Commons

Risteily Gullkronaan

”Keskellä saaristomerta lepäävän Gullkronan nimestä kerrotaan
tarinaa, jonka mukaan Ruotsin kuningatar Blanka olisi saaren
kauneudesta ihastuneena uhrannut kruununsa merenselälle.
Näin saari sai nimen Gullkrona, kultakruunu.
Gullkrona oli aiemmin suosittu vierasvenesatama ja käyntikohde. Satama kuitenkin sulkeutui omistajaperhettä kohdanneen
sairastumisen vuoksi kesäkauden 2008 jälkeen. Matkailuelinkeino loppui, ja saaresta tuli perheelle yksinomaan kotisaari.
Myöhemmin Itämeren puolesta puhuja Ilkka Herlin osti sataman rakkaudesta saaristokulttuuriin ja mereen. Herlinin toimesta saari avautuu tänä kesänä taas yleisölle vuosien tauon jälkeen.
Lähde päiväristeilylle tutustumaan tähän saariston kruunuun,
koe aito saaristomaisema ja kulttuuriympäristö. Menomatkalla
laiva piipahtaa Seilin saaren rannassa. Seilistä lähdettyämme
nautimme keittolounaan, ja reitti jatkuu läpi saariston. Laivan
kannelta nautit esteettömästä näkymästä yli selkien, saarien ja
luotojen. Perillä Gullkronassa voit osallistua opastetulle kierrokselle, tutustua saaren historiaan, kiehtovaan luontoon ja aitoon

saaristomiljööseen jonka juuret ovat aina 1500-luvulla asti. Luotsimuseo on saaren korkeimmalla mäellä ja tarjoaa upeat näkymät kaikkiin ilmansuuntiin, kauas yli saaristomeren.”
Karunan kyläyhdistys järjestää kesäisen retken Saaristomeren
helmeen, Gullkronan saareen lauantaina 17.8. Matka taittuu
bussilla ja laivalla.
Bussi lähtee Karunasta klo 8.20 Sauvon kautta Turkuun, paluu
Karunaan noin klo 19.
Matkan hinta on 75€/hlö, johon sisältyy:
- Bussimatkat Karuna - Turku - Karuna
- Laivamatkat Turku - Gullkrona -Turku
- Keittolounas laivalla
- Opastus Gullkronassa
- Kahvi laivalla
Ilmoittaudu 7.7. mennessä karunankylayhdistys@gmail.
com, tai puh. 050 522 4162/ Riikka Tammisto. Maksutiedot
saat ilmoittautuessa.

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

Karunan Venepalvelu Oy
044 0221 590
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Rantolan Puoti uudistui
Rantolan Puodilla on talven aikana tehty reippaasti remonttia.
Ravintolapuoli on laajentunut, keittiö siirtyi uuteen paikkaan, ja
merelle päin avattiin uusi ikkuna.
Tunnetuilla hampurilaisilla jatketaan, mutta makuvalikoimaan
on tullut täksi kesäksi taas uusi hampurilainen. Sen ovat kehitelleet Puodin uusi kokki Hanna Eronen ja uusi keittiöpäällikkö,
kokki Valtteri Toivonen. (Kuvassa).
- Annoin nuorille tehtäväksi uuden hampurilaisen kehittämisen, ja niinhän se syntyi! Tervetuloa testaamaan, sanoo Puodin
emäntä Anne Vuorio.

Päälle voi vaikka juoda hyvät kaffeet leivospalan tai tuoreen
munkin kera.
Puoti on kesäkauden auki päivittäin, pääsääntöisesti klo 18:aan
asti. Satunnaisista pidemmistä aukioloista ilmoitellaan Puodin
nettisivulla ja facebookissa.
Samassa Rantolan pihapiirissä osoitteessa Karunantie 1205 aukeaa taas kesäksi myös Rantolan Kievari. Alkukesällä se on auki
viikonloppuisin, juhannuksesta elokuun puoliväliin joka päivä.
- Ja herkkupizzoja paistetaan taas, kannattaa tulla testaamaan,
sanoo Kievarin isäntä Sami Vuorisalo.

UNIFEST
20.7.2019

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 niin paikallisia tuotteita, käsitöitä kuin
päivittäistavaroitakin.
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.

Avoinna
joka päivä

ma-la 10-18
su 11-18

Karunantie 1205, 21590 KARUNA | P. 040 738 8853
www.rantolanpuoti.fi
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Karunan Unikeonkestit uudistuvat
Unikeonkestejä vietetään taas 20.7. Karunan Kalliorannassa – tänä vuonna kuitenkin hieman uusin kujein. Päiväohjelma
koostuu perinteisestä markkinatunnelmasta, lähiruoasta, viihdyttävästä ohjelmasta ja leikkimielisestä kisailusta. Tapahtuma
huipentuu vuoden Unikeon paljastamiseen klo 12.
Tänä kesänä Unikeonkestit huomioi erityisesti lapset ja lapsiperheet. Päivän ohjelma esiintyjineen on lapsille suunnattua,
mutta ei jätä aikuisiakaan huomiotta. Markkina-alueelta löytyy
pomppulinna, kotieläimiä ja muuta jännittävää. Unikeonkestien
aikana järjestetään myös huutokauppa, jonka tuotto menee Kalliorannan kiinteistön ylläpitoon.
Kokonaan uusi iltatapahtuma Unifest jatkaa unikeonpäivän
iltaa kello kuudesta aina yömyöhäiseen asti. Täysi-ikäisille tarkoitettu festivaali tarjoaa kyläläisille monipuolisen kattauksen
Suomen eturivin artisteja edulliseen hintaan. Pääesiintyjänä
nähdään lukemattomista radiohiteistään tunnettu ja mm. Vain

Elämää –tv-sarjasta tutuksi tullut Jukka Poika. Suomen suosituimpiin bilebändeihin kuuluva Kakkupojat nostaa tunnelman
takuuvarmasti railakkaalla otteella soitetuilla hittibiiseillä eri
vuosikymmeniltä. Eeli Hallikainen & Asiamiehet täyttää tanssilavan tulkitsemalla legendaarisen Agentsin tuotantoa pitkin
yhtyeen uraa. Paikallista edustusta artistikattaukseen tuo kovassa nosteessa oleva Liljankukka, jonka musiikissa perinnetietoiset pop-melodiat ja kauniit harmoniat kohtaavat. Musiikin
lisäksi tarjolla on yllin kyllin herkullista ruokaa ja juomaa.
Lunasta liput Unifesteille ajoissa, jotta pääset mukaan! Jos lunastat ennen juhannusta, maksat lipusta vain 20 e, 13.7. asti hinta on 25 e, sen jälkeen ja ovelta ostettaessa 30 e. Lippuja myyvät
Rantolan Puoti, K-Market Sauvo ja lippukauppa Ticted, www.
ticted.com.
Teksti Tapani Levanto

UNIFEST
20.7.2019
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Kenestä vuoden Unikeko?
Osallistu nyt Karunan vuoden 2019 Unikeon äänestykseen!
Voit äänestää kirjoittamalla ehdotuksen lapulle 7.7. mennessä
ja pudottamalla sen kyläyhdistyksen postilaatikkoon. Se löytyy
Rantolansuntin vanhan maitolaiturin kohdalta kyläyhdistyksen
ilmoitustaululta. Voit äänestää myös sähköpostitse karunankylayhdistys@gmail.com. Laita perustelut, miksi ehdokkaasi olisi
paras valinta Vuoden Unikeoksi. Äänestämällä osallistut tuotepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla 20.7. Nähdään silloin
Rantolan pallokentällä Kalliorannan mäen takana!
Kuvat Reijo Tallqvist ja Arja Talonen.

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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Vuokraa kirkkovene

Kuvat Anni Himberg

Kyläyhdistys omistaa 7-airoparisen kirkkoveneen. Sillä soudetaan Rantolassa sunnuntaisin klo 13, lähtö Kalliorannan
tanssilavan alapuolelta. Tänä kesänä viisi kertaa, ensimmäisen
kerran 7.7. Viimeinen kerta 4.8.
Mukaan mahtuu 14 soutajaa kerrallaan. Ei tarvitse olla kokemusta, perämies neuvoo ja opastaa. Vähintäin 8 soutajaa on oltava,
jotta vene liikkuu. Soutaminen on hyvää kuntoliikuntaa!

Kokeile kajakkia! Antti Rusi lainaa kahden hengen kajakkiaan,
joka on Urheilijoiden saunalla Rantolassa. Melat ja suojapeitteet
on ensin haettava Rantolan Puodista.
Tiedustelut Antti Rusi p. 0400 324 522.

Kirkkovenettä voi myös vuokrata 100 euron hintaan (kyläyhdistyksen jäseniltä 50 e) omalle porukalleen - työkavereille, sukulaisjoukolle, synttärijuhlijoille, polttariporukalle… Hääparikin
voi soudatuttaa itsensä komealla veneellä Karunan kirkolta Kalliorannan juhlatalolle, matka kestää vain puolisen tuntia.
Tiedustelut Antti Rusi 0400 324 522 tai Mika Alitalo 045 1706 303

www.

acebook.com/karunankyla

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
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Ruonantie 86, 21570 Sauvo

Vuokraa teltta
Sauvon iho- ja jalkahoitola
Dunja Hermans

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

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, sisältäen pystyttämisen ja purkamisen Karunan
alueella. Kyläyhdistyksen jäsenille alennusta 50 e/teltta.
Tiedustelut Ismo Tukia p. 0400 525 039.

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

www.karuna.fi

Hyvää kesää!
Toivottaa Merirantala Oy

AUTOHUOLTO L. PULKKI

		

*HUOLLOT
		*RENKAAT
		*KORJAUKSET
		*ILMASTOINTIHUOLLOT
		*HYDRAULIIKKALETKUT
Timperintie 7
21570 SAUVO

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

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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Jos sairastut
AJANVARAUKSET
Sauvon ja Paimion terveysasemille arkisin klo 8-15.30
puh. 02 474 6202. Käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Vastaajaan jätetään viesti ja terveysasemalta soitetaan asiakkaalle.
SAUVON TERVEYSASEMA
Hakkistie 4, Sauvo. Muissa asioissa puh. 02 474 6400
arkisin klo 10-14.30 (takaisinsoittojärjestelmä)
Kesällä suljettu 1.-28.7.19 jolloin
PAIMION TERVEYSASEMA
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. Muissa asioissa
puh. 02 474 6383 arkisin klo 10-14.30 (takaisinsoittojärjestelmä).

Veikka Jätinvuori

26

PÄIVYSTYKSET
Arkisin klo 8-15.30 Paimion pääterveysasema
puh. 02 474 6202.
Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin Turun seudun
yhteispäivystys: TYKS T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku
(rakennus 18), puh. 02 3138 800.
SUUN TERVEYDENHUOLLON ENSIAPUPÄIVYSTYS
Ajanvaraukset arkisin klo 8-10 puh. 02 474 6210
Arki-iltaisin klo 15.30-18 ja viikonloppuisin ja pyhäpäivisin
klo 9-11 puh. 02 313 1564
ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
Suur-/hyötyeläimet puh. 0600 0 41451
Pieneläimet puh. 0600 0 12444
SAUVON APTEEKKI
Timperintie 1, puh. 02 473 0400
Avoinna ark. 9-18, lauantaisin 10-13

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

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

Timperintie 3-3, Sauvo

www.hakkisherkku.fi
Iloisten perhe- ja yritysjuhlien tilausravintola
Lammen rannalla myös reilu savusauna!

KAIMALAN KARHULAMPI

Kaimalantie 140, 21530 Paimio
Marica Laaksonen ● p. 045 677 2252 ● marica@hakkisherkku.fi ● hakkisherkku.fi

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

impun
Meillä S kkinointi,
s, mar i
u
t
s
i
m
l
a
v
yynt
tehdasm

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
oppilastyönä
Marita Suominen 0400 558 002
Parturi-kampaamo

Ála Pia
Viljontie 5, puh. 040 562 8324
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AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

Täyden palvelun rautakauppa
Sauvon keskustan tuntumassa

-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

Timperintie 8, Sauvo | P. 010 526 6630
Avoinna: ma-pe 7-18 ja la 9-15

Polttopuuta
Pellonreunojen ja tienvarsien
vesakon raivaus. Seulottua multaa

Johan Söderberg
0500 952 050
johan@steninge.fi

050 342 8099
02 473 2232
Vistantie 38 A 1, Paimio

- Varaavat takat
- Kiertoilmatakat
- Teräs- ja harkkohormit
- Asennuspalvelu
LINNATULI Oy, Länsiportti 3, PAIMIO (ABC:n vieressä) 020-7413 123 www.linnatuli.ﬁ
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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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KARHUVALTIO RECORDS
&

Karhuvaltio logo korjattu 2.pdf

3

PROMOTIONS

06/03/15

11:58

Levy-yhtiö
Tapahtumatuotanto
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LIVE-musiikki
DJ
Äänentoisto

www.karhuvaltio.com / p.0415468766

SALMIN PUUTARHA

PARHAISIIN
MAKUHETKIIN
OMAN RAITIN
OMILT FLIKOILT
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
www.salminpuutarha.fi
Avoinna 20.4.-15.7.
ma-pe 9-20, la 9-18, su 10-20

Sauvon Puotipuksut Oy Mattilantie 249 | 21570 Sauvo
Päivi Malmberg 0400 981 042 | Sanna Katajainen 045 669 0669 | puotipuksutsauvo@gmail.com

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

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

LAAJENSIMME OSAAMISTAMME LISÄÄ. Nyt asennamme ja huollamme
myös ilmalämpöpmppuja ja kylmälaitteita esim. kotikylmiöitä
• Sähköasennukset
• Ilmanvaihtojärjestelmät
• Kaikki LVI-työt, myöskomposiittijärjestelmillä
• Aurinkoenergiajärjestelmät
• Jäähdytys- ja kylmäjärjestelmät myöshitsaamalla HST-putkistolla • Öljypoltin huoltotyöt
• Lämpöpumppu asennukset vesi-, ilma-, maalämpö
• Suunnittelutyöt

TEEMME AMMATTITAIDOLLA MM:

LVIS-Kuustonen, Juha Vanhatalo puh: +358 440 123 172 www.lviskuustonen.fi / lviskuustonen@lviskuustonen.fi

tomaatit
kurkut
paprikat
Sauvon-Kemiöntie 814, Sauvo
0503374094

WWW.TOMAATIT.FI

Kamparsin Luomutilan TilaPuoti,
Kesäkahvila ja Kotieläinpiha
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

UNIFEST
20.7.2019

Jokaisella on oma
polkunsa – myös
Pohjola Sairaalassa.
Olit sitten aktiiviurheilija tai arkiliikkuja, Pohjola Sairaalan
mestarit rakentavat juuri sinulle räätälöidyn hoitopolun.
Huolehdimme, että tervehdyt tapaturmasta tai sairaudesta
mahdollisimman nopeasti.
Tutustu meihin
pohjolasairaala.fi
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Ykkösmerkit saman katon alta

Meiltä laitteet koti- ja
ammattikäyttöön.

laatumerkkien Varma huolto- ja VaraosapalVelu

sportsman 570 summerpaCk
sisältää:
312€
• Testivoittaja Polaris-sähkövinssi �������������������������������������
• Monikäyttöinen ja kestävä Polaris-peräkärry ������������
799€
sh.

sh.

SELVIÄÄ KAPEISTA
KÄYTÄVISTÄ

pakettihinta
erä

alk.

8.990€

+ toimituskulut sis.alv 24%

Rekisteröity
kahdelle.

EDISTYKSELLINEN
NAVIGOINTI

60

SELVIÄÄ JYRKISSÄ
RINTEISSÄ

km/h

X-SARJA: tyylikäs muotoilu yhdistyyAINA SIISTI
NURMIKKO
loistavaan suorituskykyyn

stiga multiClip 47 ae
Teräsrunkoinen, työnnettävä 80V/4
Ah silppuava akkuruohonleikkuri.
45 cm leikkuuleveys.
Sis. akun ja laturin.

Husqvarna Automower® 430X
TESTIVOITTAJA / Koneviesti 1 /2019
■■ Alueen maks.koko 3200 m²
■■ Maksimikaltevuus 45 %

495€

3.199 €

(Sh. 620,-)

Husqvarna Automower® 315X
■■ Alueen maks.koko 1500 m²
■■ Maksimikaltevuus 40 %

saataVana mYös
itseVetäVänä 47 s ae 579,(Sh. 695,-)

SELVIÄÄ KAPEISTA
KÄYTÄVISTÄ

EDISTYKSELLINEN
NAVIGOINTI

SELVIÄÄ JYRKISSÄ
RINTEISSÄ

Vain sporttikoneesta
Husqvarna
Automower® 450X
X-SARJA: tyylikäs muotoilu yhdistyy
loistavaan suorituskykyyn

Husqvarna Automower® 430X
2+2
VuoDen
takuu
■■ Alueen
maks.koko
5000
m² TESTIVOITTAJA
3.199 €
+ asennuspalVelu
400,■■ Maksimikaltevuus
45 %
Automower® 315X Husqvarna Automower® 450X
sis. rajalangan Husqvarna
asennus
maahan
2.399 €
4.399 €
4.399
€ tarvikkeet,
upotettuna,
käyttöopastus

/ Koneviesti 1 /2019

■■ Alueen maks.koko 3200 m²
■■ Maksimikaltevuus 45 %

2.399 €

■■ Alueen maks.koko 1500 m²
■■ Maksimikaltevuus 40 %

■■ Alueen maks.koko 5000 m²
■■ Maksimikaltevuus 45 %

Asennussarja ja asennus eivät sisälly hintaan.

Asennussarja ja asennus eivät sisälly hintaan.
JÄLLEENMYYJÄ

Husqvarna r 214TC eTuleikkuri

Dino 47
ruohonleikkuri
Lähes lyömättömän
tehokas pitkässä
ruohossa. Teräsrunkoinen
sivullepuhaltava
ruohonleikkuri.

■ B&S INTEK 656cc V-TWIN painevoitelumoottori
■ 94 cm Combi-leikkuulaite BioClip®- ja
taaksepuhallustoiminnot
■ Takarunko-ohjaus,
JÄLLEENMYYJÄ
hydrostaattinen voimansiirto
■ automaattinen terien kytkentä

4.290€

185€
uutuus

+ tk

ruohonleikkurit saapuneet myymälöihimme – tervetuloa tutustumaan!

Varastossa
oleVat Viking
ruohonleikkurit ja
oksasilppurit

sh.

-30%

viking imow 632
roBoTTiruoHon(Sh. 2150,-)
leikkuri

erä
Nopea, älykäs, tehokas, 3000 m²

1.495€
huom ! Viking pienkoneilla
4 VuoDen takuu

Verkkokauppa avoinna 24/7

• Salo • Somero
• Kaarina
• loimaa
HUOLTO- JA VARAOSAPALVELU

• LOIMAA, Lamminkatu 40 (02) 7211 300
• SALO, Joensuunkatu 5
(02) 7211 400

• SOMERO, Ruunalantie 5 (02) 7489 300
• KAARINA, Hallimestarinkatu 4 (02) 7211 500
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Kylänraitilla tapahtuu 2019
KESÄKUU

 su 16.6. Ratsujousiammunnan jatkokurssi Hännilän
Tilalla.

 su 2.6. klo 13 Messu Karunan kirkossa
 to 6.6. klo 18 4H onkikilpailut Rantolassa
 ma 10.6.-20.8. Karunan kirkko tiekirkkona avoinna
hiljentymistä ja tutustumista varten työpäivinä ma-pe
klo 10-15 (ei 21.6.). Tiekirkkopäivinä klo 12 puolipäivän 		
rukoushetki.

 ma-ke 17.-19.6. Lasten heppapäiväleiri Hännilän tilalla.
Näitä leirejä on läpi kesän, tutustu ajantasaiseen kurssi- ja
leiritarjontaan www.hannilantila.fi ja kysy lisää
Liinalta 050 331 8642.
 ma 17.6. klo 19-20 Lavatanssijumppa 1/4 Kalliorannan
lavalla, Nuorisotalontie 5, vetää Maija Nerjanto.
5 e/kerta, ei ennakkoilmoittautumista.

 ma-ke 10.-12.6. Yöpyvä ratsastusleiri lapsille ja nuorille
Hännilän hevostilalla, Hakalantie 70, Karuna.

 pe 21.6. klo 19 Juhannusaaton jumalanpalvelus Karunan 		
kirkossa, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

 ke 12.6. klo 19 Lentopallon haasteottelu Karunan Urheilijat
– Karunan kyläyhdistys Rantolan kaukalolla. Tule
pelaamaan, saat valita puolesi! Tämän jälkeen jokamiehen
ja –naisen lentopalloa aina keskiviikkoisin klo 19 niin kauan
kuin intoa riittää. Pelipäivät www.karuna.fi

 ma 24.6. klo 19-20 Lavatanssijumppa 2/4 Kalliorannan
lavalla.
 to 27.6. klo 18-20 Burgeri-ilta Rantolan Puodilla. Tiedustelut
Anne 040-73 888 53 tai info@rantolanpuoti.fi

 la 15.6.-11.8. Sauvon Kädet –näyttely Rantolan
meijerissä, Karunantie 1214. Taidetta ja käsityötä. Vieraileva
taiteilija Sampsa Sarparanta. Ti-pe klo 12-18, la-su 11-15, 		
muulloin sopimuksen mukaan. Tied. 0500 476 649.
www.sauvonkadet.fi

TUPA TÄYNNÄ
TAPAHTUMIA!

***BILJARDI***DARTS***FLIPPERI***
***PHOTO PLAY***FORMULAT***URHEILUKANAVAT***
***RAY:N PELIKONEET***LAUTAPELEJÄ***
LA 18.5. BLUES

N

ROOTS

FESTIVAL

SU 14.7. F1 KISAKATSOMO

LA 25.5. LEENI

TO 18.7. PÄIVÄTANSSIT

SU 26.5. F1 KISAKATSOMO

LA 27.7. 1V SYNTTÄRIT, HEPUT

PE 31.5. MUSABINGO

LA 3.8. MIKKO ALATALO

LA 1.6. VAAHTOBILEET

SU 4.8. F1 KISAKATSOMO

TO 13.6. PÄIVÄTANSSIT
PE 14.6. MUSAVISA
LA 15.6. MPB-BAND
LA 29.6. KARI PEITSAMO
SU 30.6. F1 KISAKATSOMO
LA 6.7. VAAKKU
VILJONTIE 6, SAUVO /
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LA 13.7. TROOPER

TO 15.8. PÄIVÄTANSSIT
LA 17.8. WAKE THE NATIONS
LA 24.8. TAUSKI
LA 14.9. TAITEIDEN YÖ
LA 28.9. AARNE TENKANEN
JA PALJON MUUTA!!!

BARMANSIKKA.FI / INFO@BARMANSIKKA.FI / 050-5753002

HEINÄKUU
 ma- ke 1.-3.7. klo 19-20.30 Assi Rusin vetämä latinalaistanssien lyhytkurssi Kalliorannan lavalla, Nuorisotalontie 5.
Hinta 5 e/kerta, tai 10 e kaikki kolme kertaa.
Ei ennakkoilmoittautumista.
 ma-to 1.-4.7. Yöpyvä ratsastusleiri lapsille ja nuorille
Hännilän Tilalla.
 to 4.7. klo 19 Karunan kesäillan kirkossa esiintyjänä Marzi 		
Nyman kitara, laulu ja urut sekä mm. Maija Nyman ja pappi
Hannu Nyman, kaikki Voilahden kesäasukkaita.
 pe-su 5.-7.7. Ratsujousiammunnan kesäleiri Hännilän tilalla

Mendelssohn, Schubert, Dvorak, Linjama (jousikvarteton 		
kantaesitys). Mm. Petri Kumela kitara, Tuuli Lindeberg
sopraano, Samuli Peltonen sello, Sonja ja Katinka Korkeala
viulu. Liput Rantolan Puoti ja Lippupiste.fi. Kyläyhdistys myy
kaffetta.

 ke 10.7. klo 19-24 Sauvon Yrittäjien kesätanssit
Kalliorannan lavalla, Nuorisotalontie 5, esiintyjnä Matti ja 		
Teppo. Liput ennakkoon 15 e Rantolan Puoti, Bar Mansikka,
Kankaanrannan puutarha, K-market; ovelta 18 e.
 to 11.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa
 to-pe 11.-12.7. Lasten vauhtipäiväleiri Hännilän Tilalla

 pe 5.7. Sauvon kesäteatterissa ensi-ilta Sven Tuuva,
kertomus Suomen sodan ajoilta. Jatkuu 3.8. asti.
Suositellaan yli 12-vuotiaille. Vahtistentie 5. Liput selku.fi tai
p. 0400 699 057.

Lavis-jumppaa, kirkkovenesoutua,
onkikilpailut, lasten hevosleirejä,
huutokauppa ja monia muita
tapahtumia Karunan kesässä.

 su 7.7. klo 13 Messu Karunan kirkossa
 su 7.7. klo 13 Kirkkovenesoutu ensimmäisen kerran. Tule 		
Kalliorannan tanssilavan alapuolelle. Myös vasta-alkajat!
 ma 8.7. klo 19-20 Lavatanssijumppa 3/4 Kalliorannan
lavalla.
 ke 10.7. klo 19 Karunan kirkossa Kemiön musiikkijuhlien 		
konsertti ”Vanhasta uuteen maailmaan”. Dowland,

 su 14.7. klo 13 Kirkkovenesoutu2/5. Kalliorannan
tanssilavan alapuolelta.
 ma 15.7. klo 19-20 Lavatanssijumppa 4/4 Kalliorannan
lavalla.
 ti-ke 16.-17.7. Yöpyvä äiti & lapsi –leiri Hännilän hevostilalla

Rantolan Kievari
Perjantaisin karaokea ja lauantaisin bändejä/trubaduureja.
A-oikeudet nautiskeluun, pitsauunista herkullisia pitsoja, kahvia,
jäätelöä ja biljardia.
Alapihan parkki ja laituri käytössä, tervetuloa!

mista
u
t
h
a
p
a
t
a
l
sal
Pysy ajanta /RantolanKievari
m
facebook.co

Aukioloajat löydät
Facebookista!

Rantolan Kievari, Karunantie 1205, 21590 KARUNA. Puh. 050 412 4666
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 to 18.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa
 la 20.7. Karunan Unikeonmarkkinat klo 10-13 Rantolan 		
pallokentällä, Nuorisotalontie 3. Ohjelmaa, musiikkia, 		
markkinameininkiä. Vuoden Unikeko molskahtaa
veteen klo 12. Huutokauppa, jonka tuotto Kalliorannan
kiinteistön ylläpitoon. Paikalliset tuottajat myyvät
tuotteitaan; tule sinäkin - myyntipaikka ei maksa mitään!
Kalasoppaa ja muuta murkinaa ja herkkua. Erityisesti
lapsille: pomppulinna, kotieläimiä ym jännittävää.

Lentopalloa, triathlon-kisat,
klassista musiikkia ja
monta kaunista auringonlaskua.
Niistä on Karunan kesä tehty.
 la 20.7. klo 18.00 suuri Unifest-juhlailta Kalliorannassa,
Nuorisotalontie 3. Musiikista vastaamassa Jukka Poika, 		
Liljankukka, Kakkupojat, Eeli Joelinpoika Hallikainen &
Asiamiehet plays Agents. Syötävää ja juotavaa. Liput
etukäteen halvemmalla esim. Rantolan Puodista, ovelta 		
kalliimmalla.
 su 21.7. klo 13 Kirkkovenesoutu 3/5. Kalliorannan
tanssilavan alapuolelta.

 ma-ke 22.-24.7. Hyvän olon hevosmummoiluleiri Hännilän
hevostilalla
 to 25.7. klo 18-20 Burgeri-ilta Rantolan Puodilla.
Tiedustelut Anne 040-738 8853 tai info@rantolanpuoti.fi
 to 25.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa
 la 27.7. klo 17 alkaen ratkotaan Karunan Triathlonmestaruus! Miehille ja naisille, yksilöittäin tai joukkueena.
Urheilijoiden sauna, Nuorisotalontie 5. Uinti, pyöräily ja 		
juoksu. Ilmoittaudu paikan päällä. Osallistumismaksu 20 e
sisältää saunan, mehun ja makkaran.
 su 28.7. klo 13 Kirkkovenesoutu 4/5. Kalliorannan
tanssilavan alapuolelta.

Tarvitsetko taksia?
Virtanen Kimmo		
Kaskinen Timo		
Tila- ja invataksi 		
Laine Reima		
Saarinen Marika		
Sauvon Palvelutaksi

0400 532 236
0500 743 606
0500 120 114
0400 120 810
050 910 1630
040 519 6449

KAMARIMUSIIKIN HELMIÄ ETURIVIN TAITEILIJOIDEN SEURASSA JO VUODESTA 1999

Petri Kumela

Hariolf Schlichtig

Sonja Korkeala

Katinka Korkeala

Diyang Mei

Samuli Peltonen

Lähde mukaamme musiikilliselle aikamatkalle Agricolan
ajoista ja 1600-luvun Lontoon rosoisilta kujilta nykypäivään,
Olli Kortekankaan ja Jyrki Linjaman teoksien kantaesityksiin.

Tuuli Lindeberg

8.–14.7.2019
Liput: Luckan Kemiönsaari, 044 726 0170 | www.lippu.fi | Rantolan Puoti | Kankaanrannan puutarha
Info: 0400 203 871, www.kimitomusicfestival.fi
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ELOKUU

 to 8.8. klo 19 viimeinen Kesäillan kirkko Karunan kirkossa

 to 1.8. klo 19 Pienen pyhiinvaelluksen kesäillan kirkko
Karunan kirkossa

 to 29.8. klo 18-20 Burgeri-ilta Rantolan Puodilla.
Tiedustelut Anne 040 738 8853 tai info@rantolanpuoti.fi

 la 3.8. Sauvon Elopäivät Sauvon torilla klo 10-14

SYYSKUU

 su 4.8. klo 13 Messu Karunan kirkossa, nyyttärikirkkokahvit,
seurat klo 15.

 la 14.9. Sauvon Taiteiden yö

 su 4.8. klo 13 Kesän viimeinen kirkkovenesoutu.
Kalliorannan tanssilavan alapuolelta.

 la 14.9. Osta tilalta -päivä
 su 22.9. klo 13 Messu Karunan kirkossa

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
Jumalanpalvelus Karunan kirkossa

messu klo 13 su 2.6., su 7.7., su 4.8. ja su 22.9.

talvikauden juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa

juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen
Kirkkoilta 4.7.– 8.8. joka torstai klo 19
— 4.7. Sanan ja sävelen ilta —

— 8.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä viikkomessu —

Su 4.8. kirkkopyhä

Messu klo 13, nyyttärikirkkokahvit, seurat klo 15

Karunan kirkko tiekirkkona 10.6.–20.8. työpäivinä

avoinna hartautta ja tutustumista varten ma–pe klo 10–15 (ei 21.6.)

tiekirkkopäivinä klo 12 puolipäivän rukoushetki
Tervetuloa!
www.paimionseurakunta.fi

facebook.com/sauvo.karuna
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Tapahtuma- ja tilausravintola

Kalle´s Backa 55
Meillä vietät kaikki elämäsi juhlat ja tilaisuudet ammattitaidolla toteutettuna.
Samasta paikasta avaimet käteen periaatteella tarjoilut, tila ja ohjelmat.
Kallenmäen kantrit 6.7. klo 12 alkaen.
Kurkkaa Facebookista kesän parhaat jamit ja tule paikalle!

Sauvontie 55, 21570 SAUVO
P. 040 551 4387 / Rami Tapper
rami.tapper@elisanet.fi
www.tappers.fi
kallesbacka55

Sauvon
Elopäivät
3.8.2019
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KARUNAN KALLIORANNASSA
NUORISOTALONTIE 3, KARUNA

OSA 50-VUOTISJUHLAKIERTUETTA

Liput ennakkoon 15€, ovelta 18€.
Lippuja myynnissä: Bar Mansikka, K-Market, Kankaanrannan Puutarha Sauvossa ja
Rantolan Puoti Karunassa. Linja-autokuljetus Sauvo-Kallioranta-Sauvo.
Kuva Kati Mikolan maalauksesta.

39

Unike nmarkkinat
20.7.2 19
klo 10-13 Kalliorannassa

Koko perheen tapahtuma, jossa ohjelmaa
erityisesti lapsille, sekä tietysti vuoden Unikeon paljastus.
Seuraa ilmoittelua karuna.fi tai

karunankyla

UNIFEST

K18

UNIFEST
20.7.2019

KLO 18-1.30 KARUNAN KALLIORANNASSA NUORISOTALONTIE 3

LILJANKUKKA
JUKKA POIKA
20.7.2019
EELI HALLIKAINEN &
KAKKUPOJAT
ASIAMIEHET PLAYS AGENTS

Liput: 1.5.-21.6.2019 20 euroa | 22.6.-13.7.2019 25 euroa | 14.-20.7.2019 30 euroa.
Rantolan Puoti, K-Market Sauvo ja www.ticted.com (hintaan lisätään palvelumaksu)

Seuraa ilmoittelua karuna.fi tai

karunankyla

