
18. vuosikerta

2016    

karunan 
kyläyhdistys r.y.

karunan 
kynttilä



2

Tervehdys!

Karunan Kynttilä
Julkaisija: Karunan kyläyhdistys ry.
Päätoimittaja: Arja Talonen arja.talonen@gmail.com 
Taitto: www.hiiop.com | Anni Himberg
Painosmäärä: 1200 kpl
Painopaikka: Eura Print Oy
ISSN-L 2323-2382, ISSN 2323-2382
Kansikuva Pentti Vartaman voittajapihalta.

Lehti ilmestyy kerran vuodessa toukokuun lopussa ja 
jaetaan jokaiseen postilaatikolliseen talouteen Karunan 
alueella. Sen voi noutaa myös, tilitoimisto Tili-Tikan Ka-
runan konttorista (avoinna ke, to, pe) ja Sauvon Kädet –

näyttelystä Rantolassa, Rantolan Kievarista  sekä Sauvon 
kirjastosta, Sauvon kunnanvirastosta ja Kankaanrannan 
puutarhalta Sauvossa.

Kyläyhdistyksen osoite: Eikniementie 94, 21590 Karuna
www.karuna.fi
Facebookissa www.facebook.com/karunankyla
Yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Tammisto
riikka.tammisto@elisanet.fi 050522 4162

Tue sinäkin Kyläyhdistyksen toimintaa liittymällä jäsenek-
si! Jäsenmaksu on 7 e/henkilö ja tilinumero Liedon Säästö-
pankissa FI09 4309 0010 3602 53. Muista merkitä nimesi ja 
osoitteesi viestikenttään. 

Tervehdys Karunan kyläläiset, kesäkarunalaiset ja satun-
naiset kulkijat!
Olen Karunan kyläyhdistyksen uusi puheenjohtaja johon 
pestiin minut valittiin maaliskuun vuosikokouksessa. Sil-
loin hallitukseen valittiin uusina myös Mika Alitalo ja Jukka 
Vuorio. Lisäksi hallitukseen kuuluvat Annukka Söderberg, 
Leena Paaskunta, Petri Nurminen, Teija Uurinmäki, Pirjo 
Tuomi, Anne Vuorio ja Janne Suvanto. Tällä rytmiryhmällä 
suunnittelemme parannuksia ja järjestämme tapahtumia 
kyläläisten iloksi.

Itse olen muuttanut Karunaan 29 vuotta sitten mie-
heni kotitilalle, jossa myös työskentelen. Näiden 
vuosien aikana on kylä paljon muuttunut. Vaikka pal-
veluja on hävinnyt, kylä on kuitenkin tullut aina vain ak-
tiivisemmaksi ja kylälle on syntynyt selkeä me-henki. 
Väistyvälle puheenjohtajallemme Antille suuri kiitos erin-
omaisesta työstäsi kylämme ja kyläläisten hyväksi, välillä 
jopa itseäsi säästämättä. Antti on tehnyt hyvän pohjan 
nykyiselle toiminnalle, josta meidän on hallituksen kanssa 
hyvä jatkaa ja mahdollisesti kehittää uutta toimintaa, mi-
hin otetaan mielellään kyläläisten ideoita vastaan.

Tällä hetkellä minulla ei ole ihmeellisiä suunnitelmia mie-
lessäni, mutta katsotaan mitä vuosi tuo tullessaan. Lo-
puksi muistutan hienosta matonpesupaikastamme, joka 
löytyy Kalliorannan parkkipaikan perältä ja joka on kaik-
kien vapaassa käytössä. Siellä on hyvät olosuhteet pestä 
matot, ja löytyy myös mattomankeli, jolla saa ylimääräiset 
vedet pois matoista. Käyttämällä matonpesupaikkaa sääs-
tämme kauniita rantojamme.

Aurinkoista ja lämmintä kesää toivottaen
 
Riikka Tammisto
Karunan kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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Jos sairastut
AJANVARAUKSET
Sauvon ja Paimion terveysasemille arkisin klo 8-15.30 
puh. 02 474 6202. Käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Vas-
taajaan jätetään viesti ja terveysasemalta soitetaan asiak-
kaalle.

SAUVON TERVEYSASEMA
Hakkistie 4, Sauvo. Muissa asioissa puh. 02 474 6400 
arkisin klo 10-14.30 (takaisinsoittojärjestelmä)
Kesällä suljettu 4.-31.7.16 jolloin

PAIMION TERVEYSASEMA
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. Muissa asioissa 

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

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

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

ELÄINLÄÄKÄRIPÄIVYSTYS
puh. 0500 228 095

Karunan kaunein piha
Viime keväänä julistettuun Karunan kaunein piha -kilpai-
luun ilmoittautui yhdeksän  ehdokasta. Raati, johon kuu-
luivat puutarhuri Kaisa Salosen lisäksi Antti Rusi ja Arja 
Talonen, kävi katsomassa ne kaikki. Hienoja, persoonallisia, 

työllä ja rakkaudella hoivattuja pihoja Karunassa!
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Pihat olivat mukavasti  eri tyylisiä ja 
ne sijaitsivat ilahduttavasti eri puo-
lilla Karunaa, Halslahdessa, Haannie-
messä, Ruskolassa, Päisterpäässä ja 
Maalussa. Suljetussa äänestyksessä 
raatilaiset antoivat mielestään par-
haalle pihalle 3 pistettä, seuraavalle 
2 pistettä ja kolmannelle yhden pis-
teen. Kolmen kärki oli tiukka, vain 
yhden pisteen eroilla toisistaan.

Voittajaksi selviytyi Vartaman piha 
osoitteessa Haanniementie 474. 
Vanhan, punaisen tuvan pihapiirissä 
on luonnonnurmea, upeita kukka-
ryhmiä ja hienot keittiökasvimaat.  
Toiseksi tuli Pirjo Siivosen ja talvella 
edesmenneen Allan Hellsbergin tai-
tavasti  luonnonkallioita myötäilevä, 
laaja ja runsaasti kukkiva piha Hals-
lahdessa. Kolmanneksi tuli  Maalussa 
Tuula Wibergin hauskoja kokonai-
suuksia ja onnistuneita värisommi-
telmia sisältävä pihapiiri kanoineen 
kaikkineen. Laitiset olivat Päister-
päässä tehneet valtaisan työn raken-
taessaan jyrkkään rinteeseen upean 
pihan… Tekisi mieli kehua kaikkia!

Voittajapihaa, seppä Kalle Masalinin 
entistä torppaa hoivaavat turkulai-
set Pentti Vartama ja Raija Alin, aina 
maalis-huhtikuulta marraskuulle 
saakka.  Torpan rakennusvuotta ei 
tiedetä, mutta Masalin osti paikan 
vuonna 1912 ja laajensi asuinraken-
nusta. Sepän kuoltua paikan osti 
Helin, jolta Vartama osti sen 1976. 
Silloin oli jäljellä vielä pajarakennuk-
sen kivijalka ja pajan työkaluja, joita 
Vartama toimitti Sauvon museoon. 
Sisällä torpassa on säilytetty paikan 
historiaa ja tarinoita vanhojen esi-
neiden kautta.

Pihaa peittää vanhaan torppaan tyy-
pillisesti kuulunut luonnonnurmi, ja 
vanhoja sinisiä syreenejä vaalitaan. 
On myös ikivanhoja kirsikkapuita ja 
vanha omenapuu, jonka lajikkeesta 
ei ole tietoa, mutta jonka omenat 
ovat läpikuultavia, herkullisia, nyrkin 
kokoisia ja mehua tihkuvia. Naapurin 
kanssa on sopimus, että satoisasta 
kirsikkapuusta Pentti ja Raija ottavat 
alaoksien marjat, naapuri nuorem-
pana kapuaa tikapuille ja poimii ylä-
oksien kirsikat. Raija keittää tuvassa Voittajapihaa hoivaavat  Pentti Vartama ja Raija Alin.



5

Haluatko tietää mitä Karunan kulmilla tapahtuu? 
Parhaiten pysyt kartalla, kun käyt osoitteessa www.karuna.fi 
tai www.facebook.com/karunankyla
Rantolan sillan pielessä on myös Karunan kyläyhdistyksen ilmoitustaulu.

Haluatko pysyä ajan tasalla tapahtumista?

mehut ja hillot, joita riittää koko talveksi, Pentti häärii 
ulkona kukka- ja kasvimailla.

Dieselasentajana työskennelleen Pentin puutarha-
harrastus juontaa juurensa jo lapsuudesta, 30-luvun 
Paneliasta.
- Minulla oli kerhomaa, jossa viljelin sipulia ja keräkaa-
lia. Sain ne myytyä kauppaan ja tienasin vähän tas-

kurahaa. Aikuisvuosina ei välillä ollut pihaa, kunnes taas 
tämän torpan myötä sain kädet multaan. 

Tuhannen neliön tontti oli alkuun melkein täynnä ju-
hannusruusua, ja maa oli kovaa. Pentti raivasi ruusua 
vähemmäksi ja on kaikki vuodet parantanut maata mul-
tavammaksi. Nyt keittiökasvitkin kasvavat paksussa, 

kuohkeassa mullassa. Uudet perunat mahdollisim-
man varhain ovat pariskunnalle ehdottoman tärkeitä, 
ja mielilajike on Siikli. Kasvimaalta saadaan sipulia ja 
purjoa, hernettä, vahapapua ja kesäkurpitsaa. Valtai-
sat valkosipulit ovat venäläistä alkuperää, Alexandra-
lajiketta.

Pentti lannoittaa maata keväisin kanankakalla ja nok-
kosvedellä.

- Annan nokkosten seistä vedessä pari, kolme päivää, 
kunnes vesi alkaa melkein käydä. Vahvaa lientä on lai-
mennettava vedellä, Pentti sanoo. 
- Kuulumme Hyötykasviyhdistykseen, ja sen retkiltä 
olemme tehneet hankintoja, samoin olemme Virosta 
ostaneet taimia ja siemeniä. Mutta paljon on myös saa-
tu ystäviltä, etenkin perennoja. Tullessamme täällä oli 
vähän tulppaaneita, ja niitä olemme sittemmin istut-
taneet paljon lisää. Laskimme tässä juuri noin 400 yhtä 
aikaa kukkivaa tulppaania, kaikkia värejä ja erilaisia la-
jikkeita, Pentti myhäilee.
Raija esittelee yhtä mieliperennaansa, erikoista amerik-
kalaisperäistä kermesmarjaa. Kesällä se kukkii korkeana 

talon päädyssä, syksyllä siihen tulee koristeelliset marjat.
Taitaa olla totta väite, että puutarhanhoito tekee ihmi-
selle hyvää ja pitää mielen ja kropan virkeänä: Pentti on 
87-vuotias, Raija 85.  

Teksti ja kuvat Arja Talonen

Takapihalla on kasvimaata. 

Lehtimajakin pihamaalta löytyy. 

Voittajapiha kukkii kauniisti.
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Kesän aikana Karunan Urheilijat siirtyy liikkumaan ulos 
ja järjestää Kalliorannassa ulkoliikuntaa, josta toivomme 
kaikkien, oletpa kuntalainen, kesäasukas tai täällä vain 
käymässä, löytävän itseään kiinnostavan liikuntamuodon. 
Sanotaanhan, että liikunta on lääke ts. säännöllinen lii-
kunnan harrastaminen ehkäisee monia sairauksia ja hyvä 
kunto nopeuttaa toipumista. Lasten syrjäytyminen on 
yhä suurempi ongelma, tätä myös yhdessä liikkuminen 
vähentää, siksi toivomme, että mahdollisimman moni läh-
tee liikkumaan joko meidän kanssamme tai omaehtoisesti 
muuten.

Keskiviikkona  1.6. klo 19 aloitetaan kesän liikunnallinen 
ohjelma lentopalloturnauksella  Karunan Urheilijat vas-
taan Karunan kyläyhdistys. Toivottavasti saamme paljon 
innokkaita pelaajia ja yleisöä paikalle. Tämän jälkeen jat-
kamme lentopalloa joka keskiviikko-ilta samaan aikaan 
koko kesän. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa mukaan. Ta-
voitteemme on mukava yhdessäolo.

Tiistaina 7.6. klo 19 aloitetaan poikien ja tyttöjen peli-illat 
Lassi Liikkasen ohjaamana. Pelataan urheilukentällä jal-
kapalloa. Tavoitteena saada eri ikäiset tytöt ja pojat ala-
kouluikäisistä eskari-ikäisiin, liikkumaan. Mitään erityisiä 
taitoja ei tarvita, vain innokasta mieltä. Peli-iltoja jatketaan 
koulun alkuun asti.

Näitten lisäksi järjestämme Kalliorannan tanssilavalla nyt 
jo muualla valtavan suosion saanutta Lavis-jumppaa. Sau-
von Naisvoimistelijoista Tarja ja Maija ovat käyneet kou-
lutuksessa ja saaneet lisenssin niin, että voivat virallisesti 
ohjata. Lavis on uusi hauska, helppo ja hikinen liikunta-

Karunan Urheilijoiden kesätoiminnasta
muoto. Tätä tanssitaan ilman paria. Tunnilla tanssitaan tut-
tuja lavatansseja kuten humppaa, valssia, polkkaa, foxia, 
salsaa, jenkkaa, rockia/jiveä, cha chaata ja sambaa. Tun-
neilla opit eri lavatanssiaskeleiden perusteita. Lavatanssi 
on niin mukavaa, että et edes huomaa kuntoilevasi.
Lavis-lavatanssijumpan perusteisiin kuuluu, että tanssi-
askeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan 
pääsee tottumattomampikin tanssija. Tunnilla käydään 
monipuolisesti läpi eri tanssilajeja ja jokainen löytää tun-
nilta oman tähtihetkensä. 
Aloitamme 20.6. klo 18 ja jatkamme maanantai-iltaisin yh-
teensä 4 kertaa Tarjan ja Maijan johdolla. Perimme Lavis-
lavatanssijumpasta maksuna 5 euroa/kerta. Toivomme, 
että osallistujilla on tasaraha käteisenä. Lavis-lavatanssi-
jumppaan osallistujan ei tarvitse olla Karunan Urheilijoi-
den jäsen.
Monet käyvät Lavista harrastamassa Paimiossa tai Turussa 
saakka, nyt kannattaa käyttää hyväkseen, kun on mahdol-
lisuus tutustua tähän suosittuun lajiin omalla kylällä.

Näiden ohjattujen liikuntamuotojen lisäksi kokoonnum-
me yhteislenkille sunnuntaiaamuisin klo 9 Kalliorannassa. 
Juoksemme, hölkkäämme tai kävelemme jokainen oman 
kuntonsa mukaan. Tämä  ei ole ohjattua, mutta tarkoitus 
on, että tulee lähdetyksi lenkkeilemään, kun kokoonnum-
me yhteen  kelillä kuin kelillä.

Tietoa tapahtumista Karuna.fi/ajankohtaista-sivulla ja 
Sauvo.fi/sauvo harrastaa sivulta, joista  voi tarkistaa myös 
ajat ja päivämäärät.

Teksti Leena Teräsvasara
Kuva Anni Himberg
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Ruotsi oli kasvanut suurvallaksi 1600-luvulla Vaasa-suvun 
kuninkaiden sotaretkien ansiosta. Valtakunta oli suurim-
millaan 1600-luvun lopulla, kun se joutui sotaan Venäjän, 
Tanskan ja Puolan kanssa. Tämä suuri Pohjan sota joh-
ti Ruotsin suurvalta-ajan päättymiseen. Nuori kuningas 
Kaarle XII oli kasvanut suurten sotapäälliköiden perilli-
seksi, ja loistava voitto Narvassa vuonna 1700 loi hänel-
le kuvitelman omasta voittamattomuudestaan. Hänen 
hyökkäysyrityksensä Moskovaan vuonna 1709 päättyi 

katastrofaaliseen tappioon Pultavassa. Tämän tappion 
seurauksena tsaari Pietari Suuri aloitti vastahyökkäyksen 
Suomeen vuonna 1713, mikä johti lähes koko Suomen 
valtaukseen vuonna 1714. Ruotsin armeija lyötiin ja sen 
rippeet pakenivat varsinaisen Ruotsin puolelle.  Aatelisto, 
suuri osa papistoa ja virkamiehistöä teki samoin. 

Suomesta oli viety sotaan noin 60 000 miestä tässä vai-
heessa. Maassa vallitsi kaaos eikä kotimaista järjestysval-

Sissipäällikkö Tapani Löfving ja Karuna
Monilla mailla on todelliset tai kuvitellut kansallissankarinsa, jotka ovat toimineet vaikeina aikoi-
na. Sveitsiläisillä on Wilhelm Tell ja englantilaisilla Robin Hood, molemmat kuviteltuja hahmoja, 

joiden seikkailut sijoittuvat maittensa kohtalonhetkiin. Suomalaisilla on sissipäällikkö Tapani 
Löfving, joka oli aktiivinen niin sanotun suuren Pohjan sodan aikoihin. Suomessa tuo aika tunne-

taan nimellä isoviha. 



Kuljetus Petri Nurminen

Puh. 0500 533 036

Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

Luomu-
 lampaanlihaa
Lampaantaljoja
Villalankoja

Nahka-ja 
 kelsituotteita
Polttopuita
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taa ollut.  Venäläinen sotaväki käyttäytyi paikoin raa’asti 
ryöstäen mitä käsiinsä saivat. Näissä oloissa Tapani Löf-
ving aloitti aktiivisen sissitoiminnan venäläisten miehit-
tämässä Suomessa. Hän oli virallisesti Ruotsin armeijan 
kutsuntakirjuri, mutta toimi lähes ilman minkäänlaista 
valvontaa ylempiensä taholta.  Hän kulki laajoilla alueilla 
Etelä-Suomessa, pääosin Varsinais-Suomessa sekä Turun 
ja Ahvenanmaan saaristossa. Hän teki tiedustelutyötä, 
häiritsi kuljetuksia ja tuhosi venäläisten varastoja. Löfving 
piti tapahtumista päiväkirjaa, johon hän kirjasi lyhyesti 
tapahtumia ja paikkoja sekä niihin liittyneitä henkilöitä.  
Jonkinlaisesta liioittelusta huolimatta päiväkirjat antavat 
melko todentuntuisen kuvan tapahtumista.

Löfvingin retkillä on yhteyksiä Karunaan ja Sauvoon, vaik-
kakin merkinnät päiväkirjassa ovat lyhyitä eivätkä anna 
taustatietoa.  Vuonna 1713 Löfving mainitsee palanneen-
sa Turusta Hallelan (hieman itäkaakkoon Sauvon kirkolta) 
puustelliinsa Sauvossa. Tästä voisi päätellä, että Ruotsi oli 
antanut paikan hänelle virka-asunnoksi elannon hank-
kimista varten. Vähän myöhemmin hän mainitsee käy-
neensä täällä ja jatkaneensa matkaa Karunan kappelille ja 
Kråkelan kylään. Teos Sauvon Historia ei tunnista tällaista 
kylää.

Vuoden 1715 kesäkuussa hän kertoo vierailleensa Karunan 
kartanossa, mutta ei kerro vierailiko itse kartanossa vaiko 
vain sen alueella. Karunan kartanon isäntä oli tuolloin Jo-
hannes Gezelius nuoremman vävy Johan Stiernstedt, joka 
oli kuitenkin jo 1714 siirtynyt maanpakoon Ruotsiin.

Samana vuonna Löfving mainitsee tavanneensa Sauvos-
sa maisteri Andreas Levaniuksen ja kulkeneensa Sauvon 
kirkon ohi kylään nimeltä Lautkangar.  Sauvon historia 
mainitsee kappalaisen nimeltä Anders Levanus. Nimien 
oikeinkirjoitus ei tuolloin ollut kovinkaan vakiintunutta. 
Kyseessä täytyy olla sama henkilö.

Vielä vuonna 1719 Löfving mainitsee, että toukokuussa 
Karunan kappelista, Hintsholmista, tuli talollisen poika 

kertomaan, että kaksi miestä joka manttaalista joutuu läh-
temään venäläislaivaston mukana Ruotsiin. Tässä lienee 
yksi päiväkirjojen asiavirheistä. Herää kysymys oliko hän 
sittenkään vieraillut Karunan kappelilla aiemmin, jos sen 
sijainti oli hänelle hämärä. Yleisesti Löfvingin tietämys Var-
sinais-Suomen maantieteestä tuntuu olevan kohdillaan. 
Vierailu on saattanut olla Karunan kappalaisen puustelliin 
Stappåkersiin (Tapolaan). Näihin aikoihin Karunan kappa-
laisena toimi Johannes Thorvest. Hän voisi siis olla ainoa 
nimeltä tunnettu karunalainen, joka liittyisi näihin tapah-
tumiin. Löfving ei kuitenkaan hänen nimeään mainitse.

Löfving lopettaa päiväkirjansa isonvihan lopussa vuon-
na 1720. Hän sai kruunulta asuttavakseen Hommanäsin 
kruunutilan Porvoon maalaiskunnasta vuonna 1736. Hän 
sai myös kapteenin ja myöhemmin majurin arvon. Kaikki-
en seikkailujenkin jälkeen hän eli 87-vuotiaaksi, mikä olisi 
nykyisinkin kunnioitettava ikä.

Kyösti Wilkuna kirjoitti päiväkirjan perusteella nuoriso-
kirjan nimeltä Tapani Löfvingin seikkailut isonvihan aika-
na. Mitään olennaista lisää tämä kirja ei tuo tapahtumiin. 
Karuna esiintyy kahtena lyhyenä mainintana ilman että 
mitään tapahtumaa olisi kirjoitettu Karunassa tapahtu-
neeksi.

Hommanäsin kartano on nykyisin juhlatila, joka vaalii Ta-
pani Löfvingin muistoa. Hommanäs tilasi vuonna 2009 
Suomen merkittävimmältä elossa olevalta taitelijalta 
Juhani Linnovaaralta muotokuvan Löfvingistä. Karoliini-
asuisen soturin muotokuva sellaisena kuin Linnovaara on 
hänet kuvannut, on nyt nähtävillä Hommanäsin kartanos-
sa.  Karunan Kynttilä saa käyttää kuvaa Linnovaaran luval-
la.

Teksti Matti Ruohonen, kesäasukas Voilahdesta
Kuva: Hommanäsin kartanossa on Tapani Löfvingin muo-
tokuva, jonka on tehnyt taiteilija Juhani Linnovaara. 

”Vuoden 1715 kesäkuussa hän kertoo 
vierailleensa Karunan kartanossa”

”Kaikkien seikkailujenkin jälkeen hän 
eli 87-vuotiaaksi, mikä olisi nykyisinkin 

kunnioitettava ikä”



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

Kankaanrannan puutarha
Laaja kesäkukkavalikoima

Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme       acebookissa
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Sally Oksanen 1920-2015
Monien tuntema Sally Oksanen kuo-
li 95-vuotiaana viime kesäkuussa. Alf 
Ölander teki karunalaiselle merkkihen-
kilölle ja paikallishistorian ”tietopankil-
le” muistorunon, joka esitettiin Sallyn 
hautajaisissa.

Kotimaamme on muistoja tulvillaan
Sally Oksasta tahdomme kiittää.
Sotataistojen melskeessä neitonen
ilmatorjunnan mainetta niittää.

Lottatyttönen, taskussaan leipää lie,
paukkupakkaseen ylpeenä lähti.
Mieli nöyränä, peloissaan kuitenkin
katse kirkkaampi kuin taivaan tähti.

Pommikoneita uhkana Suomenmaan,
ilmateitä armada kyntää.
Hälytyksen jo tekemään ennättää
telefooniin tuo lottamme ryntää.

Isänmaata hän uskalsi puolustaa
ilman häntä ei Suomea oisi.
Prenikoita hän ansaitsee montakin
ilomielin ne hällekin soisi.

 Elon retki se päättyi niin yllättäin
pääsi kunnioitettavaan ikään.
Uskon lahja on kulkenut rinnallaan,
Isä Taivaan ol voima jos mikään.

Sally Oksanen 28-vuotiaana.



KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo

puh. 02 473 0233 ja 

050 569 6145

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

Varaukset 045 186 3838 tai kallioranta@outlook.com
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Hiljainen kunnioitus

Kerran kesässä, aina kauniina päivänä ja aina yksin, käyn 
kahdesta eri syystä, rauhassa ilman kiirettä Karunan hau-
tausmaalla.  Ensimmäinen syy on mammani opetus. Hän 
sanoi useasti, että turha on käydä velvollisuudesta haudal-
la ja viedä kukkia, parempi käydä katsomassa, olla yhtey-
dessä ja jos vie kukkia niin silloin, kun ihminen vielä elää.

Tämän opetuksen tiimoilta kehtaan vain kerran vuodessa 
hyvillä mielin treffata suvun Alhot ja Rantaset rauhassa pi-
demmän kaavan mukaan, silloin on aikaa miettiä ja muis-
tella asioita, joita on heidän kanssaan tehnyt ja kokenut 
vuosien saatossa. Tietysti samoja asioita tulee mietittyä 
tasaisin väliajoin eri yhteyksissä, mutta tämä jokavuotinen 
perinne toimii kuin muistelon kruununa asialle. Siellä on 
hyvä pysähtyä linnunlaulun seassa miettimään, kuinka hy-
vin todellisuudessa asiat ovat olleet ja ovat onneksi edel-
leenkin. 

Toisena syynä käyntiin on suuri kunnioitus niitä 32 saman-
laista ristiä kohtaan, jotka ovat hyvin hoidetun pienen 
nurmialueen keskellä kivimonumentin ja kolmen lippu-
tangon vieressä. Joka kerta luen kiveen hakatut tekstit ja 
nimet vuosilukuineen. Mietin heidän taustojaan, missä 
tarkalleen asuneet, mitä tehneet, mitä ajatelleet kotoa läh-
tiessään jne. Minulle vieraita nimiä ja ihmisiä; Ryynänen, 

Horttanainen, Vormisto, Näsä jne. Nuoria miehiä, kaikkien 
takana oma tarina ja maallisen kulkemisen päättyminen 
aivan liian aikaisin.

He ja kaikki muut, jotka siellä jossain olivat ja palasivat 
kyydillä tai omin jaloin, olivat kovaa porukkaa. Harvasta 
meistä olisi siihen samaan. Toivottavasti sitä mahdollista 
kovuutta ei koskaan tarvitse edes mitata. Oman sukuni ni-
miä ei kivestä onneksi löydy. Erinäisistä syistä johtuen vain 
toinen isoisäni oli rintamalla, hän kantoi siitä käynnistä 
kuitenkin merkkejä sääressä ja selässään.

Otetaan jokainen onkeemme liian pienen ahvenen lisäksi 
mammani opetus; pidämme huolta ja muistamme lähim-
mäisiämme ja olemme heihin yhteydessä. Varsinkin kesäl-
lä se on helpompaa, kun muutenkin liikumme enemmän. 
Liian helpolla yhteydenotto tai käynti jää tekemättä mitä 
erilaisimpiin syihin vedoten. 

Puutarhamme jokainen taimi on huolenpidon arvoinen.
Kaikille sateista kesää auringon laskun ja nousun välisenä 
aikana, muun ajan aurinko paistakoon!

PAlho
osa-aika-alkuasukas
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Riikka Tammisto, puheenjohtaja
Kun Riikka, 49, muutti Tarvasjoelta Karunaan 29 vuotta 
sitten, hän hakeutui oma-aloitteisesti heti Karunan Maa-
talousnaisiin.
- Olen sen verran sosiaalinen, että minulla on aina ollut 
tarve ihmisten pariin, kun työ maalaistalossa on yksin-
puurtamista, tietysti kyllä yhdessä aviomiehen kanssa, 
Riikka sanoo.

Nykyään hän kuuluu myös Alsilan Marttoihin, on MTK:n 
Sauvo-Karunan sihteeri, ja maaliskuussa hänet valittiin Ka-
runan kyläyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi. Riikka 
käy Karunan Urheilijoiden järjestämissä jumpissa ja avan-
touinnissa, tuulettaa päätään lenkkeillen ja kutoo kangas-
puilla, milloin kaitaliinaa, milloin moderneja räsymattoja. 
Hän on mukana myös kunnallispolitiikassa, sosiaali- ja 
koulutuslautakunnissa.

Riikka ja Ilpo Tammisto viljelevät Eikniemen tilaa ja kasvat-
tavat sikoja. Tammiston viidestä lapsesta 14- ja 16-vuotiaat 
asuvat vielä kotona. Pikkuiset lapsenlapset ovat lähellä, 
Sauvossa.

Riikan mielestä kyläyhdistyksen tehtävä on luoda yhteen-
kuuluvuutta ja pitää kylä elävänä.
- Tulkaa mukaan, niin vakiasukkaat kuin kesämökkiläiset, 
karunalaiset kyllä ottavat vastaan! houkuttelee Riikka.

Mika Alitalo
Kasklahden Ybyssä syntynyt Mika, 54, on virallisesti paluu-
muuttaja, 20 Turun-vuoden jälkeen, vaikkei hän koskaan 
tuntenut Karunasta kokonaan lähteneensäkään. Kaikki 
kesät kuluivat Ybyn talon pihamökissä, silloin kun van-
hemmat Ismo ja Raita vielä asustivat päärakennusta. He 
muuten olivat mukana perustamassa Karunan kyläyhdis-
tystä vuonna 1998.

Kyläyhdistyksen uudet kasvot
Vanhempiensa jälkeen Mika muutti Ybyn taloon puolison-
sa Merja Kasperin kanssa kolme vuotta sitten. Mika on kul-
jetusalan yksityisyrittäjä. MKJ-Palvelut Oy:n kymmenen 
kuskia kuljettavat kymmenellä kuorma-autolla jos jonkin-
laista tavaraa. Merja vetää Punnitse & Säästä -myymälää 
Turun Skanssissa.
- Kyläyhdistyksen uutena hallitusjäsenenä toivon, että 
Karuna pysyisi elävänä ja yhtä virkeänä kuin nyt. Siinä ky-
läyhdistyksellä on tärkeä tehtävä, Mika miettii.

Jukka Vuorio
Jukka, 46, on meriupseeri, komentajakapteeni, ja työs-
kentelee koulutusalalla Merivoimien esikunnassa Turun 
Vähä-Heikkilässä. Hän muutti Varsinais-Suomeen 2011, ja 
karunalainen hänestä tuli viime vuonna, jolloin myös tans-
sittiin Jukan ja Anne Rosténin häitä. Mutta 22 vuotta Juk-
ka asui Helsingin Suomenlinnassa, joka hänen mukaansa 
myös on kyläyhteisö, vaikka sijaitsee melkein Helsingin 
sydämessä.
- Kaikki 800 asukasta tuntevat toisensa, Jukka tietää.
Jukan 17-vuotias Sisu-poika asuu Helsingissä. Karunassa 
Jukalla ja Annella on toisenlainen poika, vajaan vuoden 
ikäinen luonteikas suomenhevonen Voitto. Hääparin 
lahjapöydälle ilmestyi kirjekuori, jossa heille lahjoitettiin 
puolikas varsasta! He lunastivat toisenkin puolikkaan, ja 
nyt Voitto kirmaa Hännilän tilalla ja tarvitsee päivittäistä 
käsittelyä ja kasvatusta – niin villi vauva se vielä on.  Varsi-
nainen koulutus voi alkaa vasta parin vuoden päästä.
Jukka sanoo innostuvansa helposti oikeaksi katsomiinsa 
asioihin ja ajavansa niitä.
- Kyläyhdistys on juuri sellainen asia. Olen jo nähnyt, mitä 
se on saanut aikaan, ja ehkä löytyy uusiakin muotoja. Jos 
löytyy, pannaan toimeen. Pidetään kylä aktiivisena.

Kyläyhdistykseen kuuluvat myös Anne ja Jukka Vuorio, täs-
sä Voitto-varsansa kanssa. Hallituksen jäsen Teija Uurinmäki 
puuttuu kuvista.

Karunan kyläyhdistyksen maaliskuussa valittu hallitus, vas. Leena Paaskunta (sihteeri), Virpi Hän-
ninen, Riikka Tammisto (puh.joht.) ja Pirjo Tuomi. Ylh. Annukka Söderberg, Petri Nurminen, Janne 
Suvanto ja Mika Alitalo.  
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Torikan koulun uusi elämä

Karunaan on tullut naisten muotiliike. Enää ei tar-
vitse lähteä muualta etsimään menovaatetta, sillä 
Ritva Reposen Pikku Puoti on muuttanut Sauvosta 
Karunaan osoitteeseen Torikankoulutie 23. Komea 
keltainen talo mäennyppylällä Kemiöntien ja Maa-

luntien risteyksessä on entinen Torikan koulu. 



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

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

 Mylvivän Sonnin kesän avajaiset su 5.6. klo 12-16.
 Puoti avoinna, grilli kuumana, laidunkierroksia kärry-  
 kyydillä, laitumellelaskunäytös, Pive Toivosen taidenäyt-
   tely, kahvitarjoilu, ym.  Lisätietoja Puodilta. Tervetuloa!

    Juhannuksena aukioloajat 22.6. ja 23.6. klo 13-18.

Salmensuu 
Laanilantie 70, Sauvo    
Puh. 050 595 6252   www.salmensuu.com
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Sinne muutti myös Ritva ja Timo Reposen koti. Ja suunni-
telmia pariskunnalla riittää.  Molempien pitäisi olla eläk-
keellä, mutta eivät malta. Ritvan, entisen sairaanhoitajan 
(ja nykyisen harrastajanäyttelijän) ideamylly on ehtymä-
tön, Timo tukee – tai  tarvittaessa toppuuttelee. 
- Timo on kivijalka, hän maadottaa, jos ideani lentävät liian 
korkealle, Ritva nauraa.

Kesäkuun alusta lähtien Torikan koulun ovet ovat auki 
aina to-pe-la-su iltapäivisin. ”Kesätorilla” myydään eri 
valmistajien muotivaatteita, sellaisia joiden mallit ja värit 
istuvat pohjoismaiselle aikuiselle naiselle, mutta Ritvan 
mukaan ei mummovaatteita eikä kertakäyttövaatteita. 
Ritva tekee yhteistyötä muotisuunnittelija-stylisti Lalli Sa-
volaisen kanssa, jolla on muotiliike Helsingissä mutta joka 
asuu Karunassa.

Torikan kesätorilla myydään myös paikallistuottajien tuot-
teita, marjoja, vihanneksia ym, siellä voi käydä kahvilla, 
siellä on pieni kirpputori, ja koulun kauniissa salissa voi 
järjestää pienimuotoisia yksityisjuhlia. Ensimmäiset juhlat 
olivat ristiäiset, huhtikuussa oli ranskalaiskonsertti Jorma 
Uotisen ja Jari Hakkaraisen esittämänä. Odotettavissa on 
lisää pieniä konsertteja ja mm. Timo Väntsin 45 minuutin 
vauhdikas nukketeatteriversio näytelmästä Alastalon sa-
lissa - kaikenlaista tapahtumaa siis tulossa.
- Yritämme saada tänne vähän elämää, siinä syy, sanoo 
tarmokas Ritva.

Olkaa siis kuulolla! Pikku Puodin kuulumiset löydät jo fa-
cebookista, ja myös Torikan koululle on omat sivut tekeil-
lä.  Torikan Kesätori puh. 040 5291 840 tai 040 5529 217, 
reponen54@gmail.com tai reponenritva@gmail.com 

Teksti ja kuvat Arja Talonen

Torikan koululla järjestetään konsertteja, ja Kesätorilla myydään kaikkea muoti-
vaatteista vihanneksiin.



Paikkakunnan menot ja palvelut 
www.sauvo.fi
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Meitä suomalaisia on jo useamman vuoden ajan piinan-
nut taloudellisesti vaikeat ajat. Ennusteet eivät lupaa ko-
vin hyvää talouskehitystä tulevillekaan vuosille. Tontti- ja 
asuntokauppa on ollut varsin maltillisella tasolla useam-
man vuoden ajan, mutta nyt ilmassa on jonkin verran viit-
teitä paremmasta kehityksestä.

Sauvossa tapahtuu kuluvanakin vuonna. Sauvon pääriste-
ykseen, maantiehen nro 181 ja Karunantiehen rajoittuval-
le tontille, rakennetaan yksityisen toimesta liikekiinteistö, 
johon sijoittuu mm. päivittäistavarakauppa. Valmista pi-
täisi olla huhtikuussa 2017. Aivan Sauvon keskustaan ra-
kenteilla oleva osaomistuskohde valmistuu loppukesällä. 
Suunnitteilla on myös rakentaa torin varteen uusi asuinlii-
ketalo palossa tuhoutuneen rakennuksen paikalle. Mikäli 
kiinnostusta on riittävästi, kohde käynnistyy syksyllä 2016.

Sauvon Vesihuolto Oy on yhteistyössä Karunan Vesihuol-
to-osuuskunnan kanssa rakentanut merkittävästi lisää 
haja-asutusalueen vesi- ja viemäriverkostoa parina viime 
vuonna. Yhtiön roolina on ollut huolehtia runkoverkon 
rakentumisesta puhdasvesipuolella, ja osuuskunta on 
huolehtinut vastaavasti jätevesiverkoston rakentamises-
ta. Samassa yhteydessä kiinteistöt ovat voineet hankkia 
myös valokuidun. Hanke saadaan valmiiksi vuoden 2016 
aikana.

Uuden asuntoalueen, Kallenmäen, ensimmäinen vaihe 
valmistui viime vuoden lopulla. Luovutuskuntoon saatiin 
16 omakotitonttia. Kiinnostusta uutta aluetta kohtaan on 
ollut ja ensimmäinen tontti myytiinkin jo heti tammikuussa.

Kunnan oman rakentamisen osalta merkittävin kohde on 
koulukeskuksen laajennus. Kohteen suunnittelu on käyn-
nissä. Tarkoituksena on rakentaa esiopetukselle uudet 
tilat koulukeskuksen yhteyteen ja samalla toteuttaa 1 - 2 
-luokkalaisille uusia opetustiloja. Valittavasta toteutusta-
vasta riippuu milloin uudet tilat ovat käytössä. Aikajana 
on 1-2 vuotta. Yhteistyössä Sauvon Urheilijoiden ja Peima-
ri Unitedin kanssa uusitaan Kirkonkylän keinonurmi kesäl-
lä 2016. 

Aivan uutena toimintana on käynnistymässä yhteistyössä 
Sauvon Yrittäjät ry:n kanssa Leader-rahoitteinen sauvolai-
sen matkailun kehittämishanke. Kunta toimii hankkeen 
vastuullisena toteuttajana. Hankkeelle palkataan oma 
projektihenkilö ja hankkeen toiminta-aika on 10 kuukaut-
ta. Projekti on saanut rahoituspäätöksen toimintaryhmäl-

tä ja ELY-keskuksen rahoituspäätöstä odotetaan ennen 
kesää. Toiminta käynnistetään rahoituspäätöksen saatu-
amme.

Kesä on monelle meistä lomailun mutta myös aktiivisen 
rakentamisen aikaa.  Sauvon kunnanvirasto on suljettuna 
kesällä neljä viikkoa ajalla 4.7. – 29.7.2016 henkilökunnan 
lomien keskittämisen vuoksi.  Tämä kannattaa huomioida 
esimerkiksi rakennuslupa-asioissa. Kesäsulun aikana ei 
myönnetä uusia rakennuslupia, mutta rakennusvalvonta-
palvelut katselmusten osalta ovat rakentajien käytettävissä.

Aurinkoista kesää toivottaen!
Seppo Allén, kunnanjohtaja

Terveisiä Sauvon kunnasta



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

Täyden palvelun rautakauppa 
Sauvon keskustan tuntumassa

Kyläyhdistys on vuokrannut kuudeksi viikoksi komean 
kirkkoveneen kaikkien käyttöön. Sillä lähdetään yhdes-
sä soutelemaan joka tiistai-ilta kello kuusi juhannuksesta 
elokuun alkuun. Paikka on Rantolan suntin Kalliorannan 
tanssilavan alapuolelta. Ensimmäinen soututiistai on 
28.6., viimeinen 2.8.

Kirkkoveneessä on 7 airoparia, eli mukaan mahtuu 14 
soutajaa kerrallaan. Sinun ei ole tarvinnut koskaan ennen 
soutaa kirkkoveneellä, silti voit tulla. Siinä ei tehdä yksin 
mitään, vaan perämies neuvoo ja tahdittaa porukkaa.

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

Antin oma kanootti on myös lainattavissa. Jos haluat lai-
nata tätä kajakkikaksikkoa, soita Antille. 

KAIKKI soutamisesta kiinnostuneet, TULKAA TIISTAINA 
28.6. klo 18 RANTAAN TANSSILAVAN ALAPUOLELLE -  pää-
sette kokemaan uuden elämyksen!!!

Souda kirkkoveneellä
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Kuva Anni Himberg



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

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

Timperintie 7
21570 SAUVO
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Karunan Keisarin kynästä
Kuukausirunot
Tammikuu 2016

Metsästystapaturma Ruskolassa
Vaanii tuoni, aina valpas,
metsämiehen hengen salpas.
Kaverilta luoti lentää,
kauriin eteen toinen entää.

Harvinainen ilveskolari Sauvossa
Tää on totta eikä lainaa,
kaasun pohjaan kuski painaa.
Taivas  tumma, ehkä pilves,
auton alle juuttuu ilves.

Laiturihinaus päättyi ikävästi Karunassa
Kelkka kulkee meren jäällä,
kaksi miestä kojeen päällä.
Kokeella on uimataito,
eloonjäämisvietti aito.

Paimiolaiset ilkamoitsivat sauvolaisten kustannuksella
Paimiolaiskulttuuria,
Flirttikurssi-parodia,
hauskuuttihan senssioppi,
etenkin se Sauvon kloppi.

Helmikuu 2016

Leena Teräsvasara eläkkeelle kapteenina
Loppui Leenan urakointi,
alkaa uusi navigointi.
Elon kirjoon toinen fontti,
eessä siintää horisontti.
Reivaa purjeet, tarttuu ruoriin,
Leena ohjaa veneen luoviin,
ulapoiden jungmannina,
vuorovetten sjömannina.

Papin virka avoinna Rovaniemellä
Pikku-Kalle lähti jaagaa
Lapin luomaa Saamen saagaa.

Usko ei vie kaikkialle,
hopeelle jäi pikku-Kalle.

Selku 30 vuotta
Vuorosanaa käyttämällä
Selku juhlii näyttämöllä.
Aihe tähän marssilauluun;
täyteen tuli kympit tauluun.

Maaliskuu 2016

Karunalaisten talvirieha Kalliorannassa 6.3.2016
Pekka sekä Lasse suovat
iloisuutta meille, luovat
ikioman pulkkamäen,
jossa Liuku-Miinan näen
sekä monta muuta lasta,
ulkoilevaa innokasta.
Leikkiähän lapsi mielii,
siitähän tää kaikki kielii.

Sauvo-Karunan eläkeläisliiton puheenjohtaja vaihtui
Sammui vanha johtotähti,
Pirjo kävelemään lähti.
Uudet tuulet, uudet kujeet,
Onerva nyt nuijii puheet.

Yksinäisestä sudesta havaintoja Sauvossa ja Karunassa
Uskaltaako tässä enää
ulkosalle työntää nenää.
Vieras saapui kekkeruusi,
Iso, Paha Sepe Susi.

Karunalainen uutiskuva muuttuu lähes päivittäin
Alkaa olla Päisterpäässä
sakki hieman jo taantuva,
viemärilinjavedon
mielenkiinto on laantuva.
Uutiskuvan uusi ilme,
tuulivoimala mahtavin.
Naapurusto lähes lynkkaa
aatteen rikkaan ja Johanin.



Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590 KARUNA

puh. 050 535 6092 

Kananmunia ja hunajaa

anita Karunaa
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Sanat sekaisin
Karunan Keisari istui keinutuolissaan ja muisteli erilaisia 
ammatteja, mutta vanhuuttaan siinä kävi niin, että kirjain-
järjestys meni sekaisin. Siis ota kynä kauniiseen käteesi ja 
selvitä ammattien alkuperä. Lähetä vastauksesi kesä-
kuun loppuun mennessä: Alf Ölander, Päisterpääntie 
80, 21590 Karuna. Oikein vastanneiden kesken arvot-
tu palkinto luovutetaan voittajalle Karunan Unikeon-
markkinoilla 23.7. 

Ammatteja
1. Pankin ostajat
2. Linnan tuttu laakeri
3. Asepimu
4. Aku jalaton peto
5. Piian latukone
6. Kujien patsaat
7. Marita rouva
8. Pekan laitos
9. Pieni E-market
10. Skotin aito harja
11. Harjoitan aasia
12. Virastoihme

Kohtaloni kaunein kukka 4
säv. Yölintu

Enkelini, rakkauteni,
mä kerran tiellä näin
ja onnen huumassani 
hänen vierellensä jäin.
Mahtavat orkideat,
tuoksuja tulvillaan,
kun kedon kauniin kukkaislapsen
kesyttää mä saan.

Niin polttaa hehku auringon,
kevättä rinnassaan,
kun neidon iki-ihanan
mä kihlatuksi saan.
Mä häntä silmiin katsoin,
rakkauden tunnustain,
kun omakseni morsion
niin suloisen mä sain.

Sun kanssasi on hyvä olla,
tunnen sielussain,
sä kohtaloni kaunein kukka,
kaikkein kalleimpain.
Sä lahja suurin taivaan, 
kirkkaus päällä maan, 
mun romantiikan ruusutarhaan 
kuulut ainiaan.

Karunan Keisari, Alf Ölander
Kuva Anni Himberg

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3

21570 Sauvo
Puh. 0400 222 255
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Osallistu Vuoden 2016 Unikeko–äänestykseen! Voit ää-
nestää ehdokastasi kirjoittamalla ehdotuksen lapulle 15.7. 
mennessä ja pudottamalla sen kyläyhdistyksen postilaa-
tikkoon. Se löytyy  Rantolansuntin vanhan maitolaiturin 
kohdalta kyläyhdistyksen uusitun ilmoitustaulun viereltä. 
Voit äänestää myös www.karuna.fi–sivuilla. Laita peruste-
lut, miksi oma ehdokas olisi paras valinta Vuoden Unike-
oksi. Äänestämällä osallistut tuotepalkinnon arvontaan 
Unikeonmarkkinoilla 23.7. Nähdään silloin Rantolan pallo-
kentällä Kalliorannan mäen takana!

Kenestä Karunan 
Unikeko 2016

Karunan 4h-kerho kokoontuu joka toinen torstai Karunan 
Kalliorannassa elokuusta toukokuuhun. 4H-kerhossa käy 
7-12 -vuotiaita tyttöjä sekä poikia. 
 
Kerhossa olemme käyneet kalastamassa ja katsomassa 
lehmiä, tehneet karjalanpiirakoita ja betonitöitä, korjan-
neet polkupyöriä, on askarreltu ja tietysti leikitty erilaisia 
leikkejä. Vuonna 2015 Karunan 4H-kerho palkittiin vuo-
den parhaaksi 4H-kerhoksi Paimion-Sauvon yhdistyksen 
alueelta.

4H-kerho jatkuu taas ensi syksynä. Tietoa kerhokerroista 
löytää Kunnallislehdestä, Karunan kyläyhdistyksen face-
book-sivuilta ja Paimion-Sauvon 4H-yhdistyksen face-
book-sivuilta. Lisätietoja voi kysellä Marita Sederholmilta, 
045 868 4420.

Teksti ja kuva Venla Tammisto

Opitaan ja leikitään

Anne Vuorio opetti 4H-kerholaiset leipomaan karjalanpiirakoita, vas. Viivi Hänni-
nen, Sofia Itälä, Leo Vähäkurki ja Markus Söderberg.

Assi Ilopilleri Rusi pitää kolmen illan lattarikurssin tanssila-
valla. Perusasioita ja –askeleita lattareista, puolitoista tun-
tia kerrallaan. Ma ti ke 1.-3.8. klo 18-19.30. Ilmoittaudu 
etukäteen, vaikka heti Assille: 050 379 8967

Lattarin alkeet

Kuva Anni Himberg

Kuva Anni Himberg
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Markkinat tahdittaa Timo Rautala.
Toritapahtumaa, tikkakisa, 

lapsille mm. onnenpyörä,  
traktoriajelua kentältä Kievariin,  

lohikeittoa ja buffet. 

Klo 12 Vuoden Unikeon paljastus 

Päivätanssit Kievarissa klo 14-16.30. 
Esiintyjänä Timo Rautala

Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Pirjo Tuomi 
pirjos.tuomi@kolumbus.fi | 050 565 8013

Ohjelmamuutokset mahdollisia. 
Kalliorannan pallokenttä osoitteessa Nuorisotalo 3, 21590 Karuna 

Unikeonmarkkinat
Kalliorannan pallokentällä

23.7.2016 klo 10-14



Miltä sinun Karunasi näyttää?            #karunankyla
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- Karunan kirkko yllätti meidät järjestäjät iloisesti. Hieno 
merellinen sijainti vetää yleisöä ja erinomainen akustiik-
ka vetää soittajia. Karuna on nyt meidän kolmen parhaan 
joukossa, kertoo Kemiönsaaren Musiikkijuhlien toimin-
nanjohtaja Jukka Mäkelä.

Kemiön Musiikkijuhlat on esittänyt kamarimusiikkia saa-
riston kirkoissa ja kartanoissa jo vuodesta 1999, tänä ke-
sänä 11.-17.7. Juhlien taiteellisina johtajina ovat viulistit 
Katinka ja Sonja Korkeala. 

Karunan kirkon konsertti on keskiviikkona 13.7. klo 19. 
Ohjelmassa on Mozartia, Bachia, Mendelssohnia ja Einar 
Englundia, esiintyjänä Festivaalikvartetti: viulistit Korkea-
la, alttoviulisti Hariolf Schlichtig, sellisti Samuli Peltonen 
ynnä cembalisti Petteri Pitko.

Lippuja saa Rantolan Kievarista ja Kankaanrannan puu-
tarhalta Sauvosta sekä Luckanista, Engelsbyntie 8, Kemiö 
044-7260 170, Lippupisteestä puh. 0600-900  900 tai ne-
titse www.lippu.fi, taikka R-kioskeilta kertomalla Karunan 

Karunan kirkko hieno konserttipaikka

Vuoden 2014 kuvassa Festivaalikvartetin lisäksi säveltäjä Aulis Sallinen. Muusi-
kot vas. Hariolf Schlichtig, Katinka Korkeala, Sonja Korkeala ja Samuli Peltonen. 
Karunassa esiintyy myös cembalisti Petteri Pitko. Kuva Patrick Bagge.

Sami Vuorisalo, 39, on Rantolan Kievarin uusi isäntä tänä 
kesänä. Hän asuu Vanhan Karunantien varrella avovaimon 
ja vajaan vuoden vanhan Onni-pojan kanssa. 

Vuorisalo saakin nyt suhata kahteen suuntaan, sillä hän 
isännöi myös Tapper´s Inniä Sauvossa. Ravintola-alan mo-
nitoimimies tuli alkujaan vain puoleksi vuodeksi hommiin 
Tappers Inniin, mutta jäi. Siitä on nyt runsaat kuusi vuotta, 
ja nyt homma jatkuu myös Karunassa. 

Sami aikoo laajentaa Kievarin aukioloaikoja niin, että kesä-
loma-aikana Kievari on auki 7 päivää viikossa. Perjantaisin 
on karaokea, lauantaisin elävää musiikkia tai dj-karaokea, 
kaikille maistuvaa suomipoppia ja -rokkia ainakin aluksi.  
Tarjolla on kahvia, ruokia ja juomia. Unikeonkestien päi-
vänäkin Kievarissa tapahtuu sekä iltapäivällä että illalla…
Seuraa ajankohtaisia uutisia Rantolan Kievarin facebook-
sivulla!

Rantolan Kievarilla uusi isäntä

Rantolan Kievarin uusi isäntä Sami Vuorisalo.

konsertin tunnusnumeron 112  412. Myös kirkon ovelta 
tuntia ennen. Karunan kyläyhdistys myy kahvia & pullaa.



Unelmiesi mökki,
sellaisena kuin 
haluat!

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

Unelmiesi mökki,
sellaisena kuin 
haluat!

Vehasen Talot 
valmistaa yksilölliset 
hirsitalot ja -mökit 
– silloin kun haluat, 
sellaisena kuin 
haluat.
Yli 60 vuoden
kokemuksella.
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Vesihuolto-osuuskunnan vuonna 2014 aloittama raken-
nushanke etenee runkolinjojen rakentuessa valmiiksi 
kuluvan kesän aikana. Samalla kytketään osakkaiden tilaa-
mat vesi- ja jätevesiputkistot talopumppaamoineen sekä 
valokuituverkko toimivaksi järjestelmäksi. Osuuskunta 
on myös rakentanut yhteistyössä Ekniemen Huolto Oy:n 
kanssa Kemiön saaren puolella olevaa kaava-aluetta var-
ten vesi- ja viemäriliittymän Rungonsalmen rantaan. Sal-
men alitus tehtiin kevään aikana.

Osuuskunnan jäsenmäärä on keväällä 2016  211 liittyjää 
ja Ekniemen puolelta on sovittu 60 kiinteistön mukaantu-
losta. Jäsenmäärää on tarkoitus kasvattaa hallitusti raken-
netun runkoverkoston varrella ja muutamia liittyjiä on jo 
tullutkin kiinteistöjen vaihtaessa omistusta ja virinneiden 
rakennushankkeiden myötä. Mökkeilyn vaatimustaso on 
valtakunnallisestikin kasvussa. Vapaa-ajan asunnolla vie-
tettyjen vuorokausien määrä lisääntyy ja vaaditaan help-
pohoitoisempia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Moni 

osakas tekee myös etätyötä ainakin osa-aikaisesti ja nope-
aa yhteyttä on kiitelty.

Rakentaminen hiljenee siis kesän aikana ja toiminta muut-
tuu enemmän huollon ja kunnossapidon puolelle. Jäsenil-
le järjestetään tarvittavaa opastusta verkoston oikeaan 
käyttöön jotta vältytään kustannuksia aiheuttavilta häi-
riöilta.

Hyvää alkavaa kesäkautta kaikille rakentajille, jäsenille ja 
uusille palveluista kiinnostuneille !

Hannu Viitanen
Vesiosuuskunnan puheenjohtaja
Puh. 0400 233 900

Karunan Vesihuolto-osuuskunnan tuoreimmat kuulumi-
set www.karuna.fi sekä Karunan Facebookissa. 

Karunan Vesihuolto-osuuskunnan hanke loppusuoralla

Yksilölliset asut 

naisille ainutlaatuisesta 

ympäristöstä

Pikku Puoti, Torikankoulutie 23, 21590 KARUNA

Avoinna ke-pe 10-18 ja la 10-14.  
Muina aikoina 

040 529 1840 / Ritva

Antin 
Ajoneuvohuolto

Puh. 050 436 9939 
Avoinna sopimuksen mukaan

Ruonantie 86, 21570 Sauvo

 rengasmyynti ja säilytys
 ilmastointihuollot autoihin

ja maatalouskoneisiin
(myös kotikäynnit)



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

P. 0400 473 403
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KAIVURITYÖTÄ 
Viidentonnin kumitelakoneella.

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

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

Parturi-kampaamo

Viljontie 5, puh. 02 4730 620

Ála Pia

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

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

Kotikäynnit tarvittaessa.

Veikka Jätinvuori

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

Polttopuuta
Pellonreunojen ja tienvarsien 

vesakon raivaus. Seulottua multaa

Johan Söderberg
0500 952 050

www.sauvontilikeskus.fi | Viljontie 1, Sauvo

Kesä-heinäkuun viikonloppuina voi 
Rantolassa nauttia hyvät pulla- tai 
kakkukahvit.  Anne Vuorio leipoo 
tuoreita herkkuja ja pitää leipomo-
kahvilaa auki Rantolan Puodin tilois-
sa. 

Kahvilasta voi ostaa tuoretta leipää 
myös mukaan, ja löytyy myös joitain 
päivittäistuotteita. Puodin tiloissa on 
nyt myös pieni kirpputori.

Rantolan Puodin leipomo-kahvila on 
auki 4.6. alkaen lauantaisin ja sun-
nuntaisin klo 10-17.  Karunantie 1205, 
puh. 040 738 8853.

Leipomo-kahvila viikonloppuisin

Tuoreita tapahtumia          anikirjassa



VAKITUISEEN ASUNTOON

TAI KESÄMÖKILLE

KAIKKI LVI-TEKNIIKKKA

SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

KVV-VASTAAVAN TYÖT

IV-VASTAAVAN TYÖT

ILMASTOINNIN MITTAUS- JA

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

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

lvi.kuustonen@kolumbus.fi

www.lvikuustonen.fi

Törne Risto
Leppäniementie 23 A, 21590  KARUNA

Puh. 040 540 0519

Hirsi- ja rakennustöitä

Punkkibussi on liikkeellä!

katso koko aikataulu: saaristolaakarit.fi

Sauvon Apteekki
Ti 7.6.      klo 14:30 - 16:30
Ti 28.6.    klo 14:30 - 16:30

Palvelemme arkisin
klo 9.00-17.00

SAUVON APTEEKKI

Viljontie 8, Sauvo | Puh. 02 4730 400
www.sauvonapteekki.fi
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Motorsågar/moottorisahat

Robotklippare
Robottileikkurit

KIMITO/KEMIÖ
Må/Ma-To 8-17

Fre/Pe 8-19
Lö/La 9-15

DALSBRUK/TAALINTEHDAS
Må/Ma-Fre/Pe 10-17

Lö/La 10-14

Motorsågar/moottorisahat

Jordfräs/Jyrsin
HUSQVARNA TF224

Robottileikkurit

Jordfräs/Jyrsin
HUSQVARNA TF224

T.ex/Esim
AUTOMOWER 310

Traktorfyrhjuling/Traktorimönkijä

HONDA
TRX 500 FPE T3

LB 146

Traktorfyrhjuling/Traktorimönkijä

TRX 500 FPE T3

Nyhet!

Uutuus!

 299,-

519,-

550,-

299-

699,-1690,-

10.490,-

HUSQVARNA R 213 C

Grästrimmer/Ruohotrimmeri
HUSQVARNA  122 C

Kombi-trimmer/ Kombi-trimmerit

       

HUSQVARNA 336 FR   

       

HUSQVARNA 336 FR   

499,-

HUSQVARNA TS 38

HUSQVARNA R 213 C
Åkklippare/Ajoleikkurit

HUSQVARNA R214 TC

1850,-

3890,- 4290,-

3.890,-

Grästrimmer/Ruohotrimmeri

Kombi-trimmer/ Kombi-trimmeritKombi-trimmer/ Kombi-trimmerit

3.890,-

259,-

ECHO 
SMR- 222 ES  

Plotter/Plotteri
Raymarine Dragon fly 7

HUSQVARNA
Gräsklippare/ruohonleikkuri

195,-
349,-

Grästrimmer/RuohotrimmeriGrästrimmer/Ruohotrimmeri

349,-ECHO GT- 222 ES 

Grästrimmer/Ruohotrimmeri
HUSQVARNA  122 C
Grästrimmer/Ruohotrimmeri

195,-

HUSQVARNA 435

ECHO CS-281 WES

Öppnat/Avattu!Öppnat/Avattu!

LB 146
299-HUSQVARNA TS 38

Gräsklippare/ruohonleikkuri

 
HONDA
HRS 536 SKEA
Gräsklippare/ruohonleikkuri

 
    

         

HONDA 425 E
 (-4 takt/tahti) 

159,-
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Kaivinkonetöitä
Myytävänä 

kalliomursketta ja 
seulottua multaa

Karunan 
Venepalvelu Oy
0500 338 640

www.facebook.com/karunankyla
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• Maarakennus- ja kaivuutyöt 
• Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset
• Hinaukset
• Paalutukset

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

Rantolan Kievari

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

Pysy ajantasalla tapahtumista

www.facebook.com/RantolanKievari

Perjantaisin karaokea ja lauantaisin bändejä/trubaduureja. 

A-oikeudet nautiskeluun, pitsauunista herkullisia pitsoja, kahvia, 
jäätelöä ja biljardia. 

Alapihan parkki ja laituri käytössä, tervetuloa!

Avoinna 3.6. - 21.8. ma-to 12-22 (02) 
pe 14-02, la 14-02, su 12-21 (02) 

Pitsauuni avoinna 
ma-la 12-21.30 ja su 12-20.30



Sauvon Grilli
Puh. 02 4730 848

KUORMA-AUTOILIJA 

JUKKA KAARILAHTI

 PUH. 0400 328 618

050 342 8099
02 473 2232

Viljontie 3, Sauvo
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Peruskonseptiltaan tässä yli 50-vuotiaassa pellavaöljymaalien 
testivoittajassa yhdistyvät kaikki ominaisuudet joita jokainen 
rakentaja, talonomistaja ja maalari ulkomaaliltaan kaipaa:

Virtasen 4 Öljyn 
Laatumaali 

Se kirkkaasti parempi öljymaali!

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

Kaiken se kestää.

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

NYT UV-SUOJATTU!

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

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

Kaikenlaiset 
rakennuspeltityöt ja niihin 

liittyvät pohjustustyöt

Jo 30 vuotta!



AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
-renkaat
-vikakoodien luenta
-pakokaasumittaukset

Meiltä myös kaivuutyöt 12 ja 5 tonnisilla telakoneilla.

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

-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

       anita Karunaa ja tiedät mistä kylänraitilla puhutaan
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* 44 % suomalaisista kotitalouksista omistaa mökin, joko 
oman tai yhteisen
* Lähes 40 % mökeistä on yli 50 vuotta vanhoja. Monet 
niistä kaipaisivat kunnostusta.
* 8 % mökin omistajista olisi kiinnostunut vuokraamaan 
mökkiään
* Vapaa-ajan asuntojen keskimääräinen asuinpinta-ala 
vuonna 2015 oli 74 m2

* Sauvo-Karunassa on 140 km merenrantaa ja noin 1370 
mökkiä 

Lähteet: Taloustutkimuksen mökkitutkimus 2016, Mökki-
barometri 2016

Kuva Anni Himberg

Suomalainen mökki



SINUN LÄHIRAUTAKAUPPASI

www.sso-rmp.fi

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

Meillä myös laaja 
valikoima hevos- ja
pieneläintarvikkeita.

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

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

NÄHDÄÄN KEMIÖN S-RAUDASSA!
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Vielä yksi vanha kauppa
Viimekeväisen Karunan vanhat kaupat –jutun jälkeen tuli tieto vielä yhdestä kaupasta, Järvisen 
kaupasta Ruskolassa. Se on toiminut Ruskolan mutkassa, lähellä Steningen tienhaaraa. Talo näyt-
tää edelleen samanlaiselta.

Viljami Järvinen oli perustanut kaupan Sauvon Kallenmä-
keen, ja perusti myöhemmin sivumyymälän Karunan Rus-
kolaan, taloon, jossa asui leskimies Anton Kaire lastensa 
ja Lindgrenska-huushollerskan kanssa. Myyjättärenä kau-
passa oli vuonna 1911 syntynyt neiti Aini Nurmio, syntyisin 
Sauvon Nummenpäästä, kertoo Ainin tytär Irmeli Viuhko. 

Hän arvelee äitinsä työskennelleen Järvisen kaupassa jos-
kus välillä 1935-40. Irmelillä on tallessa postikortti, jonka 
äidin veli on lähettänyt vuonna 1939 Helsingistä äidille 
Järvisen kaupan osoitteeseen, ja vuonna 1929 syntynyt 
sedän vaimo oli kertonut Irmelille käyneensä karamellios-
toksilla Ainin puodissa, kun kävi koulua Ruskolassa. 

Järvisen kaupan lopettamisvuodesta ei ole tietoa, mutta 
Irmeli arvelee äitinsä lopettaneen puotipuksun hommat 

suunnilleen 1940, kun meni naimisiin Holger Kavénin 
kanssa. Silloin nuoripari osti Lideneiltä ”Liiden yksinäista-
lon” Vanhan Karunantien varresta suurten tammien lähel-
tä. Nykyään tämä talo tunnetaan Tammiston nimellä ja se 
toimii Irmeli ja Risto Viuhkon vapaa-ajan kotina.

Järvisen kaupan talossa on Kairen jälkeen ollut monia 
asukkaita, pitkään mm. Turun Sanomien toimittaja Vieno 
Räty. Nykyään valkoinen talo on turkulaisten Mikko ja Ja-
nica Finnemanin vapaa-ajan koti.

Teksti Arja Talonen , kuvat Viuhkojen albumista

Myyjätär, neiti Aini Nurmio, työasussaan Järvisen puodin ovella.  Kesäinen vapaapäivä kaupan edustalla. Taaempana kivellä istuu Aini Nurmio. 
Tunnistaako joku etualan naisen ja pikkupojan?

Kuvaa kesäistä Karunaa            #karunankyla



VAIHTAMALLA  PARANEE?
Entä jos

Kolme hyvää syytä tulla  Säästöpankin asiakkaaksi:

 Tutkitusti tyytyväiset asiakkaat. 
Yksilöllisempää palvelua ja huolenpitoa. 
Asiointi on helppoa paikallisen asiantuntijan kanssa.

Voit olla Säästöpankin asiakas jo huomenna!  
Ota yhteyttä ja me teemme vaihdon kanssasi vaivattomasti.

1.

2.

3.

Liedon Säästöpankki | Asematie 1, Paimio | P. 010 430 900 *) | saastopankki.fi/liedonsp
*)Puhelu 8,35 snt/puh. + 6 snt/min., matkapuhelinverkosta 8,35 snt/puh. + 17,17 snt/min.
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Uusia palveluitamme:

● Aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmien
    myynti ja asennus

● Maalämpöjärjestelmien myynti ja asennus

● Nobö Energy Control sähköä säästävä
    lämmityksen etäohjaus kotiin tai mökille

Ota yOta yhteyttä ja pyydä tarjous!

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

IT-tukipalvelut, laitemyynti ja videovalvonta
vuodesta 2010

LVI-suunnitelmat, -asennukset ja -huollot
vuodesta 2004

Sähkösuunnitelmat, -asennukset ja -huollot
vuodesta 1963

Kaikki talotekniikan palvelut
sujuvasti samasta paikasta!
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Viime vuonna Karunan Urheilijoille ei herunut remonttira-
haa, mutta seura on sitkeää sorttia. Tänä keväänä Urheilijat 
anoivat uudelleen vajaata sataatuhatta euroa Varsin Hyvä 
ry:ltä. Se tarkoittaa EU:n, valtion 
ja kuntien yhteistä rahapottia, 
josta jaetaan rahoja maaseudun 
kehittämiseen.

- Päätös tulee kesän mittaan. 
Jos rahaa saadaan, aloitetaan 
Kalliorannan rakennusten kun-
nostaminen, kiireellisimpänä 
tanssilavan katto, lattia ja ulko-
maalaus sekä sadekatos terassin 
päälle, kertoo Urheilijoiden pu-
heenjohtaja Pekka Virtanen.

Sitten maalattaisiin Kallioran-
nan juhlasali, ja sen ovat Ur-
heilijoiden naiset ”uhanneet” tehdä.  Talon ulkoseinätkin 
kaipaisivat maalia, ja ulkorakennus vaatii peruskorjausta.  

Karunan Urheilijat sitkeää sorttia
Työt pääsisivät varsinaisesti alkamaan syksyn korvalla, 
koska Kalliorannan kesän viikonloput on varattu juhliin. 
Onpa jo kolme juhlavarausta tehty kesälle 2017.

- Jos saisimme avustusrahaa 
75%, niin 25% saa ja täytyy 
tehdä talkoilla. Se tarkoittaa 
paljon työtä, 15 euron tuntihin-
nan mukaan laskettuna 1800-
2000 talkootyötuntia.  Mutta 
olemme ennenkin sellaisesta 
suoriutuneet.  Haluankin tässä 
vilpittömästi kiittää Urheilijoi-
den sitkeitä ja osaavia talkoo-
miehiä ja -naisia erinomaisesta 
työstä ja tuesta, Pekka Virtanen 
sanoo ja tähyää toiveikkaana 
tulevaisuuteen.

Karunan Urheilijat on perustettu vuonna 1945.

Teksti Arja Talonen

Kalliorannan päärakennus vuoden 1912 asussa.

Karunan Urheilijat          Facebookissa



PAIMION HAMMAS-
LÄÄKÄRIPALVELU

toivottaa hyvää kesää!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio

Aikavaraukset 02 4732 300

Kuvaa Karuna kartalle           #karunankyla ja #visitkaruna
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Perinteinen Juhannusaatto  
Karunan Kalliorannassa   
perjantaina 24.6.2016 klo 20
Esiintyjänä
Kimmo Lindegren & 
Mika Raittilan yhtye
Olutterassi, kioski ja kokko. 
Vain käteismaksut.

Liput  17 euroa.  

Lisätietoja            Karunan Urheilijoiden 
Facebookissa.

Järjestää Karunan Urheilijat

KESÄKUU
 Lentopalloa keskiviikkoisin klo 19 Rantolan lentopallo-
kentällä (jääkaukalo). 

 Kimppalenkit kävellen sunnuntaisin. Kokoontuminen 
klo 9.00 Kalliorannassa.

 su 5.6. klo 10.30 Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus Ka-
runan kirkossa

 ti 7.6. klo 19 ensimmäinen koululaisten peli-ilta Kallio-
rannan kentällä. Aina tiistaisin, vetäjänä Lassi Liikkanen.

 to 9.6. Onkikilpailut Rantolan sillanpielessä klo 18, il-
moitt. klo 17.30. Sarjat alle ja yli 18-v. Osallistumismaksu 3 
e/5 e. 4H järjestää.

 10.6.-20.8. Karunan kirkko avoinna tiekirkkona hiljen-
tymistä ja tutustumista varten ma-pe klo 10-15

 13.-15.6. Metsään Meni- hyvinvointihetki hemmottelu-
paketti. Lisätietoja www.hannilantila.fi

Kylänraitilla tapahtuu 2016
 ti 14.6. Koululaisten peli-ilta klo 19, Kallioranta. Lassi 
Liikkanen.

 pe 17.6. klo 20-22 Harri Marstion keikka Torikan 
koululla, Torikankoulutie 23. Liput ennakkoon 10 e. Pikku 
Puoti/Ritva 040 529 1840, ovelta 12 e.

 la 18.6. Ketuttaako?! -ongelmanpurkukurssi. Ratko-
taan ongelmatilanteita yhdessä eläintenkouluttaja Minna 
Lindströmin johdolla Lisätietoja www.hannilantila.fi 

 la 18.6.-7.8. Sauvon Kädet –näyttely Rantolan mei-
jerissä, vierailevana taiteilijana Satu-Maaria Mäkipuro. 
Karunantie 1214. Ti-pe klo 12-18, la-su 11-15, muulloin so-
pimuksesta 0500 47 66 49/Sarparanta.

 ma 20.6. Jumppaa tanssilavalla klo 18. ”Lavis”-jumppa 
vanhan tanssimusiikin tahtiin jatkuu neljänä maanantai-
na. 5 euroa/kerta. Ohjaaja Sauvon Naisvoimistelijoista. 
 
 21.6.-23.6. Uusi alku iltakurssi. Ratsastusta uudelleen 
aloittaville. Lisätietoja www.hannilantila.fi



Jumalanpalvelus Karunan kirkossa
messu su 5.6., la 25.6. ja su 3.7. klo 10.30, su 7.8. klo 13,

syksystä kevääseen kaksi- tai useampipäiväisten pyhien yhteydessä yleensä klo 10.30
jouluaamuna klo 9, pitkänäperjantaina sanajumalanpalvelus klo 10.30

juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa
juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

Kirkkoilta juhannuksesta koulun alkuun joka torstai klo 19
— 30.6. Sanan ja sävelen ilta —

— 21.7. veteraanien kirkkoilta —
— 11.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä messu, eläkeliiton kirkkoilta —

Su 7.8. Armias pyhä
Messu klo 13, nyyttärikirkkokahvit ja seurat
mukana mm. Nina Åström ja Ilkka Puhakka

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

Ke 13.7. klo 19 Kemiönsaaren musiikkijuhlien konsertti

Tervetuloa!
Sauvo-Karunan seurakunta

Sauvontie 46, 21570 Sauvo
(02) 4746100 — sauvo.karuna@evl.fi

www.sauvo-karunanseurakunta.fi
facebook.com/sauvo.karuna

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
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 ti 21.6. Koululaisten peli-ilta Kalliorannassa.

 pe 24.6. klo 19 Karunan kirkossa sanajumalanpalvelus, 
kokkojuhla välittömästi sen jälkeen

 pe 24.6. Juhannustanssit Kalliorannassa klo 20 alk. Kim-
mo Lindegren & Mika Raittilan orkesteri. Olutterassi, kioski 
ja kokko. Vain käteismaksut! Karunan Urheilijat.

 la 25.6. klo 10.30 Juhannuspäivän messu Karunan kir-
kossa

 ma 27.6. Lavis-jumppa nro 2 tanssilavalla klo 18. Van-
han tanssimusiikin tahtiin!

 ti 28.6. Ensimmäinen tiistaisoutu kirkkoveneellä klo 18 
Kalliorannan tanssilavan alapuolelta. Mahtuu 14 soutajaa. 
Kokemattomatkin tervetuloa!

 ti 28.6. Koululaisten peli-ilta, Kallioranta klo 19.

 to 30.6. klo 19 Karunan kirkossa musiikkipitoinen ke-
säillan kirkko kesäkarunalaisten Maija ja Hannu Nymanin 
johdolla 

 30.6.-1.7. Metsään Meni- hyvinvointihetki, hemmotte-
lupaketti. Lisätietoja www.hannilantila.fi

HEINÄKUU
 su 3.7. Messu Karunan kirkossa klo 10.30

 su 3.7. Takakonttikirppis Rantolassa Kalliorannan park-
kipaikalla klo 11-14. Kaikille avoin ja maksuton, mutta il-
moittaudu etukäteen Virpi Hänniselle 050 522 4492. Tule 
ostamaan tai myymään suoraan auton takakontista. Seu-
raa karuna.fi-sivua tai facebookia.

 ma 4.7. Lavis-jumppa III tanssilavalla klo 18.

 5.7.-10.7. Journey into Horses world -esittelykurssi. 
Kolme valmentajaa, akateeminen ratsastus, Centered Ri-
ding ja maastatyöskentely. Lisätietoja www.hannilantila.fi

Lavis-jumppaa, onkikilpailut, lento-
palloa ja monia muita tapahtumia

Karunan kesässä
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 ti 5.7. Kirkkovenesoutu 2/6. Startti klo 18 Rantolan 
tanssilavan alapuolelta. Sopii kaikille!

 ti 5.7. Koululaisten peli-ilta, Kallioranta klo 19.

 ke 6.7. Kesätanssit Kalliorannan lavalla, tahdittajana 
Tulilanka, järj. Sauvon Yrittäjät. Ovet avautuvat klo 19. 4H-
kerho järjestää buffetin, Karunan Urheilijat myy virvok-
keet, Salmensuu grillaa makkaraa. Liput etukäteen 12 e, 
ovelta 15 e.

 to 7.7. Bussiretki Salon iltatorille, esiintyy Tuure Kilpe-
läinen. Lähtö klo 16.45 Kalliorannan pihalta. Aikuiset 10 
e, lapset 5 e. Ilmoittaudu Virpi Hänniselle 3.7. mennessä 
050 522 4492.

 to 7.7. klo 19 Kesäillan kirkko, sanajumalanpalvelus Ka-
runan kirkossa

 ma 11.7. Viimeinen Lavis-jumppa tanssilavalla klo 18  
vanhan tanssimusiikin tahtiin.

 ti 12.7.-14.7. Hemmottelua ja hyvinvointia. Hevosia ja 
niiden seurasta nauttimista. Metsän valtavaa voimaa. Lisä-
tietoja www.hannilantila.fi

 ti 12.7. Kirkkovenesoutu 3/6 klo 18 Rantolasta tanssila-
van alapuolelta

 ti 12.7. Koululaisten peli-ilta, Kallioranta klo 19.

 ke 13.7. klo 19.00 Kemiönsaaren musiikkijuhlien kon-
sertti Karunan kirkossa. Bach, Englund, Mendelssohn, Mo-
zart. Liput: Rantolan Kievari, Kankaanrannan puutarha, 
Luckan, Engelsbyntie 8, Kemiö, 044-7260 170, Lippupiste 
puh. 0600 900900 tai netistä: www.lippu.fi, tai R-kioskeilta 
tunnusnumerolla 112 412.

 to 14.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa

 la 16.7.-18.7. Piet Nibbelinkin avoin klinikka. Lisätieto-
ja www.hannilantila.fi

 ti 19.7. Kirkkovenesoutu 4/6 klo 18 Rantolasta. Sopii 
soututaidottomillekin.

 ti 19.7. Koululaisten peli-ilta, Kallioranta klo 19

 ke 20.7. Kunnallislehden 100-vuotistanssit Kallioran-
nan lavalla klo 19.30 alk. Tanssittajana Kakkupojat Turusta, 
solistivieraana Voice of Finlandista tuttu sauvolaiskasvo 
Raimo Junnikkala. Kuntsari tarjoaa ilmaiseksi kaikelle kan-
salle! Paikalla päätoimittaja Taina Tukia ym. kuntsarilaisia. 
Karunan Urheilijat pitää olut- ym. puffettia.

 to 21.7. klo 19 Kesäillan kirkkona veteraanien kirkkoilta 
Karunan kirkossa

 la 23.7. Karunan Unikeonmarkkinat pallokentällä las-
ten leikkipaikan luona Rantolassa (Nuorisotalo 3) klo 
10-14, juontajana Timo Rautala. Unikeko mereen klo 12. 
Myynnissä lohisoppaa ja kahvia. Arpajaiset, tikkakilpailu, 
onnenpyörä, traktoriajelua. Vuokraa oma toripaikka: Pirjo 
Tuomi 050 565 8013.

 la 23.7. klo 14-16.30 Timo Rautalan vetämät Unikeon 
PÄIVÄTANSSIT Rantolan Kievarissa

 la 23.7. klo 20 Unikeko-teemalla PYJAMABILEET Kieva-
rissa! Kenellä paras asu?

 25.7.-27.7. Uusi alku iltakurssi. 
Lisätietoja www.hannilantila.fi

 ti 26.7. Kirkkovenesoutu 5/6 Rantolan tanssilavan ala-
puolelta klo 18. Avoin kaikille.

Takakonttikirppistä, lattaritanssi-
kurssia, kirkkovenesoutua. 

Niistä on Karunan kesä tehty. 
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Sauvossa ei ole enää taksiasemaan, tak-
sin saa soittamalla suoraan taksikuskeille. 
 
Kimmo Virtasen taksi on Karunassa, muut 
Sauvon puolella.

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

Näin saat taksin
 ti 26.7. Koululaisten peli-ilta, Kallioranta klo 19.

 to 28.7. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa

 la 30.7. Sauvon Elopäivät klo 10-15 Sauvon torilla ja 
Museomäellä 

ELOKUU
 ma-ti 1.-2.8. Sauvon Käsien kädentaitoleiri Karunan 
Kalliorannassa, 8-12 –vuotiaille. Lähemmät tiedot: 
Tiia Laine 040 7474 201

 ma-ke 1.-3.8. klo 18-19.30 Lattaritanssien peruskurs-
si tanssilavalla, 3 iltaa. Ilmoittaudu etukäteen Assi Rusille 
050 379 8967.

 ti 2.8. Kirkkovenesoutu 6/6. Viimeinen kerta Rantolan 
tanssilavan alapuolelta klo 18.

 ti 2.8. Koululaisten viimeinen peli-ilta, Kallioranta 
klo 19.

 3.8.-5.8. Hemmottelu ja hyvinvointia. Hevosia ja 
niiden seurasta nauttimista. Metsän valtavaa voimaa. 
Lisätietoja www.hannilantila.fi

 to 4.8. klo 19 Kesäillan kirkko Karunan kirkossa



Taksi 
Timo Kaskinen 

0500 743606

Hevos- ja 
matkailutila 
Karunassa

P. 050 331 8642  www.hannilantila.fi

 majoitusta  ratsastusta

 täyshoitopaikkoja aktiivipihatossa

 kursseja, leirejä, tapahtumia

 vihannesten suoramyynti Koju nyt Hännilässä

 Bemer- hoidot, myynti, vuokraus

Käy tykkäämässä, niin pysyt kärryillä

TA K S I  
1-8 hlöä

040 519 6449
Myös invakyydit

Ville Kuopila

...muistoja, jotka säilyvät
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 su 7.8. klo 13 Armias pyhä –messu Karunan kirkossa, 
sen päälle nyyttärikirkkokahvit ja seurat, mukana mm. 
Nina Åström ja Ilkka Puhakka

 su 9.8.-11.8. Uusi alku iltakurssi. 
Lisätietoja www.hannilantila.fi

 to 11.8. klo 19 Viimeisenä Kesäillan kirkkona pienen py-
hiinvaelluksen messu, eläkeliiton kirkkoilta

 la 20.8. Kesän tiekirkon aika Karunan kirkossa päättyy 

 la 20.8.  Anu Keronen konsertoi Torikan koululla. Lisä-
tietoja Pikku Puoti/Ritva 040 529 1840.

 la 20.8.-21.8. Hemmottelu ja hyvinvointia. Hevosia 
ja niiden seurasta nauttimista. Metsän valtavaa voimaa. 
Lisätietoja www.hannilantila.fi

SYKSYLLÄ
 ti 6.9. alkaen itämaista tanssia Peimari-Areenalla Sau-
vossa tiistaisin klo 17.30-19. Kimppakyydein Karunasta!

 to 20.10. Kyösti Mäki-Mattilan runon ja laulun ilta klo 19 al-
kaen Torikan koululla. Lisätietoja Pikku Puoti/Ritva 040 529 1840.

 Kuntojumppa jatkuu lokakuussa sunnuntaisin Kallio-
rannassa

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

 Avantouinti lokakuusta alkaen perjantaisin Karunan Ur-
heilijoiden saunalla

 Karunan ulko-joulukalenteri 1.-24.12. Rantolan seu-
tuvilla

 Kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden yhteinen puu-
rojuhla joulun alla Kalliorannassa

 Liikunta-asioista tietoa Karunan Urheilijoiden facebook-
sivulla sekä Sauvon kunnan ”Sauvo harrastaa”-sivulla

 Katso www.karuna.fi –sivuilta Karunan lähiruoan tuot-
tajat!

 Lahjaksi sopivia Karuna-tuotteita myynnissä Rantolassa 
Tili-Tikalla, Karunantie 1195, puh. 040 847 2594!
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WWW.SAUVONYRITTAJAT.FI

KESÄTANSSIT

6.7.2016 klo 19-24
KARUNAN KALLIORANNASSA 
                                          NUORISOTALONTIE 3, KARUNA

                   Liput ennak  -
      koon 12€, ovelta 15€. 
Lippuja myynnissä täällä:             
Hakkis herkku, Kalle´s  
Backa 55, Kankaanrannan
Puutarha, K-Market Man-
sikkamaa Sauvossa ja 
Rantolan Kievari 
Karunassa.

TANSSIT TAHDITTAA
TULILANKA

Järjestäjänä: 
Sauvon Yrittäjät ja 
Karunan  Urheilijat



Sauvon 
Elopäivät 
30.7.2016

Karuna on 
        suosittu hääpaikka

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


