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Tervehdys!
Katsoessani maaliskuussa, kuinka pellollemme laskeutui sadoittain sorsia ja
hanhia muuttomatkallaan, tulin samalla ajatelleeksi, että niin on vuosi taas
vierähtänyt ja Karunan kyläkin herää pikkuhiljaa taas uuteen keväiseen
kukoistukseensa, kun kesänaapurimme saapuvat elävöittämään kyläämme. Kesävieraiden myötä myös kesäpalvelumme avaavat
jälleen ovensa. Kesä on Karunassa aina vilkasta aikaa, vaikka
talvellakin kylämme pysyy virkeänä aktiivisten asukkaiden
ansiosta.
Olemme saaneet viime vuonna paikalliselta LounaisSuomen Osuuspankilta avustuksen, jonka avulla
uudistamme karuna.fi-sivuja. Karuna.fi on tiedotuskanava Karunan alueen toiminnalle ja toimijoille.
Jatkossa sivuja päivittää yhdessä Karunan kyläyhdistys ja Karunan Urheilijat. Jos haluat tiedottaa
Karunassa tapahtuvasta toiminnasta, ota rohkeasti yhteyttä kyläyhdistykseen ja urheilijoihin.
Muistathan, että olet myös tervetullut jokaiseen
kesätapahtumaamme. Päätapahtumamme onUnikeonmarkkinat, jotka järjestettiin viime kesänä uudessa paikassa Kalliorannan pallokentällä.
Paikka todettiin todella toimivaksi ja markkinat on
päätetty järjestää siellä myös tänä vuonna. Emme
kuitenkaan ole unohtaneet suntin toisella puolella
toimivia yrittäjiämme, sillä heidän luokseen olemme järjestäneet kyydityksen traktorilla. Tämän kesän
erikoisuutena on myös helikopterilennätystä.
Nähdään kylän raitilla, ja aurinkoista kesää kaikille!
Riikka Tammisto
Karunan kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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Kyläyhdistyksen osoite: Eikniementie 94, 21590 Karuna
www.karuna.fi
Facebookissa www.facebook.com/karunankyla
Yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Tammisto
riikka.tammisto@elisanet.fi 050 522 4162
Tue sinäkin Kyläyhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi!
Jäsenmaksu on 7 e/henkilö ja tilinumero Liedon Säästöpankissa FI09 4309 0010 3602 53. Muista merkitä nimesi ja
osoitteesi viestikenttään.

Hassu äijä Haanniemestä
Tänään Tapani Lehtikankare, 79, kunnostaa 98 vuotta vanhaa maamoottoria, jonka hän löysi Knutniemen kanalasta.
- Kohta se pyörii. Eihän tässä mitään järkeä ole, mutta ei ole
tässä maailmassakaan, Tapani virnistää.

Lautkankareen verstaan oven päällä lukee ”Automaalaamo”. Sillä nimellä Tapani aloitti yrityksensä vuonna 1962
puutalossa, jossa oli toiminut Sauvon vanhainkoti vuoteen
1952 asti. Mutta maalaamo ei ole enää pelkkä maalaamo,
siitä on huomaamatta tullut vähän museokin. Hyllyt ja
nurkat pursuavat vanhoja esineitä, joiden jokaisen tarinan
Tapani tietää. Samoin hän muistaa hämmästyttävän hyvin
Karunan vanhoja asioita, mistä hyvästä häntä on sanottu
Karunan tietopankiksikin.
- Olen utelias ja kiinnostunut historiasta ja vähän kaikesta.
Siksi täällä on tavaraa. Otan talteen juttuja, jotta ne eivät
häviäisi. Jos tulee vastaan kiinnostava esine, hankin sen.
Puran sen ja katson, mitä se on syönyt, ja kunnostan. Tuon
mustan puunaamarin on Onni Aho tuonut Afrikasta. Oli
siellä lähetyssaarnaajana ja oli myös Karunassa pappina.
Ja tuo 1700-luvun kello tuossa, et ole tommosta ihan äsken nähnyt, kehaisee Tapani ja selvittää kellon tekniikan.

Entäs sitten Ryssänkuopan arvoitus. Kauan sitten Tapani
oli poikansa kanssa peurametsällä, vastaan tuli paikka nimeltä Ryssänkuoppa. Poika ihmettelemään, mistä sellainen nimi.
- Rupesin sitä selvittämään. Siinä oli ryöstetty ja tapettu
yksi laukkuryssä, ja peitetty kuoppaan. Rikosta oli alettu
tukia, ruumis oli nostettu kuopasta. Olen päässyt niin pitkälle, että löysin sen tuomion, ja olen selvittänyt, mistä se
ryssä oli lähtenyt ja mihin kulkenut, tähän karttaan olen
piirtänyt hänen reittinsä. Mutta mihin hänet on sitten haudattu? Sauvon kirkonkirjoista ei löydy mitään merkintää.
Turussa on ollut ortodoksiseurakunta jo 1800-luvulla…
jossain on oltava hautaamisesta tieto. Jatkan tutkimista.
Maailmasta löytyy tietoa, kun vain etsii, Tapani hymyilee.

Isä Sulo Lehtikankare oli samanlainen, kaikesta kiinnostunut, otti selvää, luki paljon, piti päiväkirjaa luonnosta
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”Teen mitä pyydetään. Olen ottanut
vastaan kaikkia töitä mitä on tarjottu.
Siinä oppii aina uutta”

ja maailman tapahtumista, oli hyvä kirjoittaja. Hän toimi
Karunassa Kansanhuollon tarkastajana, ulosottomiehenä
ja lastenvalvojana. Tapani on koonnut isänsä kirjoitukset
vihkoseksi ”Muistiinpanoja 1925-1971”.
Sulo oli syntynyt Haanniemellä nykyisessä Johanssonin
talossa, ja oli jo nuorena miehenä rakentanut lähistölle kesämökin. Viereen nousi toinen samanlainen mökki Sulon
Alli-siskolle. Sulo työskenteli vanginvartijana Kakolassa ja
nuori perhe asui alkuun Stålarminkadulla, kunnes pakenivat sodan pommituksia Karunan mökkiin. Tapani oli silloin
kuusivuotias. Perhe jäi pysyvästi Haanniemeen, tavarat isä
toi hevoskyydillä Peimarin yli talvisena iltayönä. Karunassa Tapanille syntyi veli Sakari. Impi-äiti oli syntyisin Pihtiputaalta.
Tapani löysi vaimokseen sauvolaisen Leilan, ja heidät vihittiin 1964. Ensimmäinen koti oli Sauvon museon talon
toisessa päässä, toisessa päässä asui Valton mamma. Lehtikankareilla on tytär ja poika ja viisi lapsenlasta, kaikki
Sauvossa. Haanniemen mökki on nyt tyttären kesämökkinä.
-Teen mitä pyydetään. Olen ottanut vastaan kaikkia
töitä mitä on tarjottu. Siinä aina oppii uutta. Olen minä
permanentinkin tehnyt! Olen kunnostanut kirkkovenettä
ja huonekalua, olen maalannut eteläkorealaisia pienoissukellusveneitä, tuossa odottavat laittamista Paddaisten
kartanon rautaportit, heidän uima-altaansa kävin aiemmin korjaamassa. Tuo Goggomobil vuodelta 1962 löytyi
Tammisaaresta, tässä rakentuu vuoden 1943 puuovinen
jeeppi, jonka palat löytyivät kolmesta eri ladosta. Tämä
kuuluu siihen valtaisaan määrään tarvikkeita, joita amerikkalaiset lähettivät sodan aikaan avuksi venäläisille. Pihalla on sauvolaisten muistama Mirkun kioski vanhoine
mainoksineen, sitä lainaan jos minne tarvitaan. Pyysivät
rompetorilla 300 euroa sen peltisestä Veikkaus-kyltistä.
Otin siitä valokuvan ja tein kyltin itse, Tapani paljastaa.
Näkyy myös Tapanin tekemä soppatykki, jolla hän käy tapahtumissa keittämässä kala- ja papusoppaa.
- Kalasoppaan laitan vähintään 15 kiloa kalaa, tilaan Martin Kalasta. Papusoppaan saman verran palvilihaa, ja siihen kelpaa vain Auran Palvin liha. Kotonakin kokkaan
paljon. Opin, kun kuljin isän Alli-siskon mukana, joka oli
pitokokki.
- Näissä esineissä on hienoa osaamista ja kädentaitoa,
joka nykyihmisiltä on vähän kadonnut. Vanhemmat pelkäävät antaa lapselle puukkoa käteen. Kun antaa, lapsi oppii. Ennen ihmisten on täytynyt osata tehdä. Minäkin vielä
muistan Karunasta ihmisiä, jotka pystyivät elämään aivan
luontaistaloudessa. Niin kuin Sandvikinlahden erakko
Evert, vähänläntä mies, asui mökissään yksin, souti uistinta lahdella. Tai Heddi-mamma, jonka neljä kanaa asuivat
kammarin nurkkakaapissa!
Tapanin mielestä kannattaisi tehdä harjoitus: muutama
sata ihmistä, joilta otettaisiin sähköt ja muut pois, ja katsottaisiin, tulisivatko toimeen. Tapani nimittäin ennustaa,
että kymmenen vuoden sisällä tulee uusi maailmanjärjestys, jaetaan uudet kortit. Hänen ajatuksiinsa ovat vaikuttaneet mm. kenraali Pentti Airion kirjoittama kirja
talvisodasta ja toinen toisesta sodasta kirjoitettu kirja. Ta-

4

la saa tehdä. Englanti lähti EU:sta. EU:n padassa on liian
monta hämmentäjää, se palaa pohjaan. Nyt pitäisi seurata tarkkaan esimerkiksi myös Kiinaa, Kiina ostaa nyt
kaiken mikä on parasta ja hienointa. Tavallinen kansa ei
tiedä asioista, kun se ei lue. On luettava laajalti ja vedettävä siitä johtopäätökset.

Toisen romu, toisen aar

re.

pani näkee huonoja ennusmerkkejä.
- Ihmiskunta ei voi hyvin. Meidän poliitikkomme ovat
kuin sairaita. Asioita pitäisi hoitaa ammattimaisesti, järjellä, mutta meillä on liikenneministeri jolla ei ole ajokorttia jne… Tehdään kaikenlaista luonnonvastaista, on
huono suunta. Täytyisi saada vanhat poliitikot pois ja
nuoret tilalle. Mutta ei niitäkään helpolla löydy.
- Ei voi olla niin, että ranskalainen määrää, mitä Utsjoel-

Nostalgia

a. Mirkun

vanha kio
sk

i on talless

a ja hyvä

ssä kunn

ossa.

Tapani tulee verstaalleen joka aamu, käy päivällä kotona syömässä, tulee takaisin. Jälkeläiset käyvät joskus
verstaalla ja sanovat: Hassu äijä!
- Eläkkeelle? Ei semmoista kannata ollenkaan hunteerata. Virta loppuu sitten kun se loppuu.
Teksti Arja Talonen
Kuvat Reijo Tallqvist ja Arja Talonen
Vaikka tavaraa on, jokaisella esineellä on tarina.

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 3.-30.7.17 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
yhteispäivystys: T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku (rakennus 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
SAUVON APTEEKKI
Timperintie 1, puh. 02 473 0400
Auki ark. 9-18, kesälauantaisin (1.5.-30.8.) 10-13
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Karunan Urheilijoiden kesä
Talven harrasteet ovat takana, mutta kesäksi on keksitty
uusia. Tätä kirjoitettaessa kaikki ei ole vielä varmistunut,
joten seuratkaa ilmoittelua ja tulkaa mukaan! Ei tarvitse
olla Urheilijoiden jäsen, vaan kaikki karunalaiset, mökkiläiset ja Karunassa kävijät ovat tervetulleita.
Maanantai-iltaisin klo 18.30-19.30 on tanssilavalla Lavisjumppaa välillä 19.6.-10.7., ohjaajina Tarja ja Maija Sauvon
Naisvoimistelijoista. Lavis-lavatanssijumpan perusteisiin
kuuluu, että tanssiaskeleet ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan pääsee tottumattomampikin tanssija.
Tunnilla käydään monipuolisesti läpi eri tanssilajeja, ja lisäksi ohjelmaan sisällytetään lihaskuntoa parantavia osioita. Lavista tanssitaan ilman paria. Tanssit ovat tuttuja
humppaa, valssia, polkkaa, foxia, salsaa, jenkkaa, rockia/
jiveä, cha chaata, sambaa. Lavis maksaa 5 e / kerta. Lavisjumppa on niin mukavaa, että et edes huomaa kuntoilevasi!
Tiistai-iltaisin on useana kesänä järjestetty nuorten peliilta, ja sitä jatketaan nytkin. Pelataan urheilukentällä.
Tavoitteena on saada eri ikäiset tytöt ja pojat alakouluikäisistä eskari-ikäisiin, liikkumaan. Mitään erityisiä taitoja ei
tarvita, vain innokasta mieltä.
Keskiviikko-iltaisin klo 19 pelataan lentopalloa. Ensimmäinen peli on 7.6., jolloin perinteen mukaan on Karunan
kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden välinen ottelu.
Tämän jälkeen jatketaan joka keskiviikko klo 19 läpi kesän,
kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Näiden lisäksi järjestetään perheliikuntaa erilaisilla teemoilla. Näistä tarkemmat tiedot myöhemmin.
5.-7.6. Assi Rusi vetää tanssilavalla lattaritanssikurssin. Klo
18 joka ilta, 1,5 tuntia kerrallaan. Voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista, maksaa 5 e/kerta.
Sunnuntaiaamuisin klo 9 kokoonnumme Kalliorannan
mäelle kimppalenkille. Kävelemme, hölkkäämme tai juoksemme noin 10 km lenkin. Lenkillä ei ole vetäjää, vaan
jokainen liikkuu parhaaksi katsomallaan tavalla, ideana
yhteislähtö ja toistemme tsemppaaminen liikkumaan.
Sauvo-viikolla, viikolla 30 torstaina 27.7. on liikunnan teemapäivä. Karunan Urheilijat järjestää silloin leikkimielisen
triathlon-tapahtuman Kalliorannassa.
Vielä on mainittava Juhannusaaton tanssit 23.6. klo 20 alkaen, joissa voi kuntoilla tanssimusiikin tahdissa. Luvassa
iloista yhdessäoloa, tarjolla myös pientä purtavaa ja juotavaa. Tanssia voi Kalliorannan lavalla myös 12.7. Sauvon
Yrittäjien järjestämissä tansseissa, joitten järjestelyissä KU
on mukana.
Tarkempia tietoja tapahtumista Kunnallislehden Seurat
toimivat -palstalla, Karuna.fi/ajankohtaista
-sivulla ja Sauvo.fi/Sauvo harrastaa –sivulla.
Teksti Leena Teräsvasara

Kuva Anni Himberg
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Juhannustunnelma rantalavalla
Brylkreemit on hiuksissa, hameenhelmat heilahtavat, tuoreet koivut tuoksuvat, haitari niin haikeesti soi… Puffetista haetaan purtavaa – saisiko olla vanhaan tapaan vaikka kahvia ja anjovisvoileipää? Istuudutaan rantakalliolle katsomaan laskevaa ilta-aurinkoa. Veneitä lipuu laituriin,
vastarannalla Suomen liput saloissaan…
Tätä on Suomen juhannus ja tätä on lavatanssitunnelma!
Nostalgisen juhannustunnelman löydät Suomen kauneimmalta kesälavalta, Karunan Kalliorannan lavalta. Tänä
juhannuksena tahdittajina Kimmo Lindegren ja Mika Raittilan orkesteri - orkesteri, jonka tahdissa on hyvä tanssia.
Karunalainen ja kesämökkiläinen, tule tunnelmaan, ja tuo
vieraasikin!
Tunnelman järjestää Karunan Urheilijat, joka on keväällä
kunnostanut tanssilavan, uusinut katon ja hionut lattian
liukkaaksi, maalannut seinät. Sateen varalle asennettiin
myös suojakatto puffetin ja lavan väliin.
Seuraavaksi Urheilijoiden talkooväki käy Kalliorannan sa-

tavuotisen päärakennuksen kimppuun. Kaunista taloa
kunnostetaan sieltä mistä tarvitsee, ikkunalaudat ja muut.
Rannassa oleva saunarakennus saa myös uuden maalin
pintaansa, lupaa Urheilijoitten pomo Pekka Virtanen.
- Remonttibudjetti on 96.000 euroa. Puolet siitä saatiin
Varsin Hyvältä, neljännes otettiin pankkilainaa ja neljännes tehdään talkoilla. Ja talkoolaisia löytyy, myhäilee Pekka.
Teksti Arja Talonen
Kuva Reijo Tallqvist
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Kesäkisa: Tunnetko kotiseutusi?
Kynttilän kesäkisassa kysytään, missä kohdassa Karunaa oheiset kuvat on otettu ja mitä ne esittävät. Eniten oikeita vastauksia tiennyt voittaa Karuna-aiheisen palkinnon. Mahdollisessa tasatilanteessa ratkaisee arpa. Lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl Karuna-aiheista kirjaa ”Rantola sunti molemmin puoli”.
Toimita vastauksesi perille 15. heinäkuuta mennessä. Voittaja paljastetaan Karunan Unikeonmarkkinoilla lauantaina
22.7. Voit lähettää vastauksesi kirjeitse osoitteella Riikka Tammisto, Eikniementie 94, 21590 Karuna tai sähköpostilla
riikka.tammisto@elisanet.fi, tai voit pudottaa vastauslappusi kyläyhdistyksen postilaatikkoon Rantolan sillanpielen ilmoitustaululla. Muista liittää mukaan yhteystietosi!
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Kuljetus Petri Nurminen
Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

Puh. 0500 533 036
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Luomulampaanlihaa
Lampaantaljoja
Villalankoja
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Polttopuita
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Kankaanrannan puutarha
Laaja kesäkukkavalikoima
Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme

15

acebookissa

-

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
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Miksi Karunan kirkko vietiin Helsinkiin
Monet tuntevat meren rannalla seisovan Karunan kirkon,
mutta kaikki eivät tiedä, että Helsingissä on toinen Karunan kirkko. Museovirasto siirsi Karunan vanhan puukirkon
Seurasaaren ulkomuseoon vuonna 1912. Koko kesä siinä
meni, kun kirkko hirsi hirreltä purettiin kirvesmies O. Kivistön johdolla, arkkitehti Alarik Tavaststjärnan valvonnassa,
laivattiin proomulla Helsinkiin ja jälleenrakennettiin siellä. Kirkko on vanhimpia säilyneitä puukirkkoja Suomessa,
rakennettu jo 1685. Seurasaaressa se on auki kesäisin ja on silloin suosittu
vihkikirkko.
Siirto Helsinkiin tapahtui
puolivahingossa. Ahtaaksi
käynyt, tupajumien vaivaama, rapistuva kirkko
vaati alati uusia remontteja. 1900-luvulle tultaessa
se oli karunalaisille murheenkryyni ja rahareikä.
Vähältä oli, ettei sitä pantu
polttopuiksi.
Museovirasto olisi halunnut lunastaa kirkosta vain
rasaaressa.
Karunan vanha kirkko Seu
arvokkaat, mm. hollantilaismestarien 1500-luvulla
maalaamat taulut 5000 markalla, mutta Karunan kirkonkokous päätti 1911, että seurakunta ei uhraa vanhan kirkon ylläpitoon enää yhtään mitään ja että museo vieköön
koko kirkon 8000 markalla, jos tahtoo taulut. Vasta jälkeenpäin on ymmärretty, että maalaukset olivat monin verroin
arvokkaammat kuin itse kirkko. Museovirasto talletti niistä
kaikkein arvokkaimmat heti Kansallismuseoon ja Ateneumiin. Yhdestä maalauksesta, nimeltään ”Madonna ja lapsi”, on jäljennös Karunan seurakuntakodin seinällä.
Helsinkiin meni myös kotimaisen mestarin 1500-luvulla
veistämä ristiinnaulitun patsas, samoin tinainen kastemalja, jossa kaiverrus ”Caruna Kyrkia Tillhörig 1753”. Kaikkia
arvoesineitä ei annettu kirkon mukana; Karunaan jäi mm.
öylättirasia ja muita kirkollisia astioita sekä kaksi pronssista kattokruunua. Pienemmän olivat vuonna 1688 lahjoittaneet Etelä-Suomen laamanni Johan Giös ja vaimonsa
Sofia Ille, toisen, jonka yläpäässä on kaksoiskotka, ovat
lahjoittaneet joko Kärkniemen tai Kärkkisten omistajat.
Nykykirkon kristallikruunut kuitenkin ovat 1900-luvun alkuvuosilta.
Vanhan kirkon syntyhistoria on dramaattinen. Vuonna
1566 rakennetun Karunan kartanon rakentajasuvun jäl-

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
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keen omistajaksi tuli vapaaherra, eversti, valtiomies, maaherra Arvid Horn. Hän halusi avioitua Ingeborg Gyldenärin
kanssa. Tätä pidettiin sopimattomana, koska morsian oli
sulhasen serkku, ja isä-Horn oli sitä paitsi jo katsonut pojalleen sopivan vaimoehdokkaan.
Arvid suivaantui ja pyysi Sauvon pappia vihkijäksi, mutta
tämä ei uskaltanut. Nuoripari lähti maatilalleen Lohjalle
ja tarinan mukaan ryösti matkalla mukaansa papin ja piti
tätä kellarissa niin kauan
että hän suostui vihkijäksi. Toisen version mukaan
vihkipappi olisi ollut Hornin vanha ystävä.
Pari oli nyt muodollisesti
vihitty, mutta tekoa ei hyväksytty: parilta kiellettiin
Sauvon kirkossa sekä ehtoollinen että istumapaikka etupenkissä. Ingeborg
kuoli kuudennen lapsen
synnyttyä, ja Arvid meni
uusiin naimisiin Maria Elisabet Krusen kanssa 1680.
Tämä liitto hyväksyttiin,
mutta ehtoollis- ja etupenkkikieltoa ei kumottu.
Joko tämä suututti Hornin tai sitten paroni ei itsekään saanut mielenrauhaa menneestä avioliitostaan. Hän päätti rakentaa omilla rahoillaan oman kirkon kartanonsa viereen
1685. Karuna siis sai kirkon joko uhmasta tai sitten ahdistuneen sielun sovinnoneleenä Jumalalle ja seurakunnalle.
Rakentajaksi mainitaan vain Horn, mutta eräässä vuoden
1777 tarkastuspöytäkirjassa sanotaan, että Kärkkisten,
Savisalon, Kärkniemen ja Steningen kartanoiden haltijat
olivat kukin rakentaneet yhden nurkan. Hirret oli tuotu
Päisterpään, Sandön ja Koppholmin kylien metsistä. Horn
pidätti itselleen patronaattioikeuden eli päätösvallan papin valinnassa. Suomessa tällainen oikeus oli lisäksi vain
Joensuun kartanolla Halikossa ja Louhisaaren kartanolla
Askaisissa.
Horn sisusti Maria Elisabetin kirkoksi nimeämänsä kirkon
poikkeuksellisen komeasti arvokkailla maalauksilla, krusifikseilla ja koristeilla, ja hänen poikansa jatkoi kirkon
koristamista. Saarnastuoli on mahdollisesti hollantilaista
tekoa. Se on koristeltu Hornin sekä molempien vaimojen
sukujen, Gyldenärin ja Krusen vaakunoilla. Kirkossa on
edelleen toistakymmentä käsilampettia, joista Karunan
vaakuna on luultavasti saanut aiheensa. Alkuperäisen kel-

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

050 569 6145

lotapulin tilalle rakensi turkulainen Antti Wahlberg uuden
vuonna 1767. Uunit vanhaan kirkkoon hankittiin vasta
vuonna 1892.
Esineiden lahjoittajista on säilynyt monia tietoja. Lampetteja oli lahjoittanut mm. luutnantinrouva Birgitta Magdaleena Adlerhielm 1747 Karunassa oleskellessaan. Huonosti
sen sijaan oli käynyt miekalle, jossa oli kullattu kädensija ja
tuppi ja jonka majuri von Willebrand oli lahjoittanut kirkolle asuessaan luutnanttina Karunan Fröjdbölen virkatalossa 1799-1810; miekka oli varastettu. Kirkosta olivat
hävinneet myös 1736 ostetut jalkapuut ja häpeäpenkki.
Kuka lienee tarvinnut…
Arvid Horn velkaantui mahdollisesti juuri kirkon rakentamisen vuoksi ja oli pakotettu myymään Karunan kartanon
Gezelius-suvulle, joka myöhemmin aateloitiin ja sai Olivecreutz-nimen. Johan Olivecreutz nosti kartanon mahtavaan loistoon, ja hän rakensi itselleen hautakappelin, joka
yhä seisoo hautausmaalla. Olivecreutz haudattiin sinne
1804 ja hänen tyttärensä, paroni Herman Flemingin leski Margareeta Helena vuonna 1855. Vanhan kirkon ajalta
kirkkotarhassa on jäljellä myös hirsirunkoinen, punamullattu ruumishuone, jonka Gustaf Tengströn rakensi vuonna 1841 entisen tilalle.
Kellertävän mausoleumin läheltä hautausmaalta löytyy
vanhan kirkon pienoismalli, jonka on suunnitellut Jussi
Vikainen. Sisällä kirkossa on puinen pienoismalli, jonka
valmisti Leo Aittomaa vuonna 1961 ja rahoitti Renlund
Oy. Mainospäällikkö Åke Jokinen ja taiteilija A. Hilpelä

luovuttivat sen seurakunnalle 20.5.1961.
Uusi harmaagraniittinen, Josef Stenbäckin suunnittelema
kirkko nousi Karunan rantakalliolle vuonna 1910. Sekin on
upean sijaintinsa ja ympäröivän luonnon ansiosta suosittu vihkikirkko.
Arja Talonen
Lähteet
Kunnallislehden ja Turun Sanomien lehtileikkeet Kaisa
Tahvosen arkistosta
Suomen kirkot –teos
Sauvo-Karunan seurakunnan infoteksti kirkossa

”Madonna ja la
psi” seurakunta
kodin seinällä
museossa.
, alkupe

räinen on Kans

allis-

Uusi kasvo
Johanna Luoma, 41, on uusi kasvo Karunan kyläyhdistyksen hallituksessa. Lapsuutensa Rantolan sillanpielessä
viettänyt Johanna on tehnyt pitkän kierroksen maailmalla
ja palannut melkein kotiin; hän asuu 13-vuotiaan poikansa
kanssa nyt Rajalahdessa Alsilan talon Alituvassa. Johanna
on sosionomi ja kirjallisuusterapiaohjaaja ja on työskennellyt kehitysvammaisten kanssa. Nyt hän opiskelee eläinavusteiseksi valmentajaksi.
Äiti ja poika ovat eläinrakkaita luontoihmisiä, snorklaavat
ja kalastavat yhdessä ja hoitavat lemmikkejään vuohia ja
pupuja. Johanna myös maalaa ja kirjoittaa mielellään.
- Tarjouduin ilomielin mukaan kun kuulin, että uudet kasvot ovat tervetulleita kyläyhdistykseen. Littoisissa asuessani olin mukana sikäläisessä kyläyhdistyksessä tekemässä
mm. draamallisia kävelyitä ja kirjaa Littoisten historiasta.
Pidän tärkeänä perinnetiedon eteenpäin viemistä. Katsotaan, mitä Karunassa keksitään. Karuna on ihana paikka,
todella mukavaa päästä mukaan kylän toimintaan!

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

Himberg Seppo

Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590 KARUNA

puh. 050 535 6092

Kananmunia ja hunajaa
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Oisko mitään tänään???
Kesällä pyrin ottamaan osaa Karunan tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan. Talven tapahtumia en juuri seuraa.
Yksittäisten alkuasukkaiden tekemisiä seuraan, onneksi
on Facebook ja iloiset päivitykset. Otanta on pieni, mutta
tulokset perustuvat sitäkin vahvempiin argumentteihin.
On kaksi ääripäätä: näin Karunassa todellisuudessa vietetään talven pimeimmät kuukaudet. Yleistyksiä ei kuitenkaan saa tehdä.
”Rautasahalla voi leikata mustimmat kohdat… mustikkapiirakka ei irronnut vuoasta juustohöylälläkään… Hyvää
joulua kaikille, toivottavasti pukki tuo vasaran ja taltan,
koska ilman niitä tätä puuroa ei saa otettua :) ”
Tällainen pullantuoksuinen huushollerska löytyy kyliltä.
Talven pimeimpinä hetkinä nälkä kurnii vatsassa, sekä
makeaa että suolaista pitää itse tietysti tehdä. Onneksi
TV:stä tulee monenlaisia ruokaohjelmia, joiden reseptejä voi kotona kokeilla omassa kauhukeittiössä ja samalla
toivoa, ettei naapurille käy huonosti maistiaisten jälkeen.
Hatunnosto tälle urhealle alastomalle kokille, joka kerta
toisensa jälkeen pistää itsensä likoon lähisukunsa testaamiseksi. Hän selvästi herää henkiin pimeyden ytimessä.
” …No mitäs tänään..??? …oisko mitään tänään??? …ja jotain puuhaa kun viel keksis? …tylsäääää… keltään tänään
sais kyytiä Karunasta Sauvoon??? ”
Toinen äärilaita lamaantuu pimeydestä. Halu on kova
tehdä jotain tai päästä jopa kirkonkylälle asti ihmisten
ilmoille, mutta kun ei oikein tiedä miten sen toteuttaisi.
Uskoakseni kylillä elää muitakin samanlaisia, jotka varmaan tukevat toinen toisiaan asiassa ja yhdessä löytävät
vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin. Tämä tyyppi
selkeästi lamaantuu absoluuttisessa pimeydessä, mutta

on luultavimmin elämänsä lyönnissä valoisina kesäöinä.
Kevään edetessä alkaa tälle kaksikolle kuulua hyviä uutisia elämänlaadun parantamiseksi Rantolan suunnasta. Pullantuoksuisen huushollerskan kannattaisi käyttää
ehdottomasti joka päivä Puodin tarjontaa ja jättää ruoanvalmistus osaavalle taholle. Lakipykälien lukeminen
Sauvossa eronneille ja karanneille tai isyyttä hinkuville
tai sen kieltäville onnistuu paremmin, kun muonitus on
kunnossa. Pimeyden lamaannuttama taas saa apua vaivoihinsa Kalliorannan hippaloissa ja tarpeen mukaan lisäpiristystä Kievarista.
Rantolan Puoti ilahdutti ja muutti aukioloaikojaan, tarjoaa nyt päivittäin uudistuneessa isommassa kahvilassa
herkkuja vaikka viinin kera. Kievari jatkaa iltamyöhään
nälkäisten ja janoisten palvelemista. Kalliorannassakin
humpataan muutama kerta, ja erinäiset suoramyyntipaikat tarjoavat taatusti tuoretta ja paikallista. Nämä kaikki
palvelut on tarkoitettu ei vain tarinan kaksikolle, vaan
meille kaikille, myös juuri Sinulle. Kylän keskus ei olisi mitään ilman palveluita. Se olisi täysin lamaantunut paikka,
eikä sellaista varmaan kukaan halua. Käyttäkää hyvät ihmiset, niin paikalliset kuin kesäasukkaatkin, näitä tarjolla
olevia palveluita. Meidän kaikkien yhteisellä panostuksella voimme vaikuttaa siihen, että Rantolassa on elämää jatkossakin, ainakin kesäisin.
Lupaan käyttää saamani viikkorahat Rantolan palveluihin,
haastan Sinut tekemään samoin.
Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille!
Palho
osa-aika-alkuasukas

Vesiosuuskunnan tinki loppusuoralla
Karunan Vesihuolto-osuuskunta on saanut valmiiksi vuonna 2014 aloittamansa vesi-, viemäri- ja valokuituverkoston.
Joitakin talopumppaamoja vielä rakennetaan ja tehdään
viimeistelytöitä.
- Osuuskuntaan on liittynyt 217 jäsentä. Ne, joilla jo oli
kunnan vesi, ovat ottaneet vain jätevesiliittymän, mutta
useimmat ottivat molemmat. Myös valokuitukaapeli kiinnosti laajalti, sillä sen antama nopeampi nettiyhteys on
tarpeen mm. etätyöntekijöille, joita Karunassakin on yllättävän paljon, kertoo hanketta vetänyt Hannu Viitanen.
Linjastoa rakensi 1-4 kaivuuryhmää, kussakin kolme miestä ja kaksi konetta. Rakennetuksi tuli yhteensä noin 68
kilometriä runkolinjaa ja talohaaroja. Viitasen mukaan 8085 prosenttia maastosta oli normaalisti kaivettavaa, mutta
pieni osa oli haastavaa merenrantasavikkoa tai kalliota.
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Päisterpäässä tehdyt valitukset ja kaivuulupien saanti viivästyttivät työn valmistumista liki vuodella.
Nyt linjat ulottuvat Sauvon puhdistamolta Rantolaan, Torikkaan ja Timariin, Haanniemeen, Orssaareen, Lindvikiin
ja Halslahdesta Päisterpäähän. Lisäksi putkistot rakennettiin erillissopimuksella Kemiönsaaren puolelle, minne ne
vedettiin Rungonsalmen ali merenpohjaa pitkin. Kemiön
linjastoon mahtuu 50-60 liittyjää. Ekniemen Huolto Oy
myy siellä kaavoittamiaan tontteja.
Muutamia jälkiliittyviä mahtuu vielä eri suuntien linjoihin.
Verkoston valmistuttua on siirrytty normaaliin käyttöön ja
vikapäivystyksestä on tehty sopimus huoltofirman kanssa. Lähemmät tiedot tästä löytyvät Karunan nettisivuilta,
www.karuna.fi.
AT

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

Salmensuu Hereford Lihapuoti
Ruoholla ruokittua luonnonlaidunlihaa

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!

Mylvivän Sonnin kymmenennet kesän avajaiset lauantaina 10.6. klo 12-16.
Tervetuloa juhlimaan kanssamme!
Juhannukset aukiolojat 21.6. ja 22.6. klo 13-18.

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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Terveisiä Sauvon kunnasta
Merkittävin kaikille näkyvä muutos paikantuu Sauvon
pääristeyksen lähialueelle uuteen liikekeskukseen. Kunnan keskustassa sijainneet K-market ja apteekki siirtyivät
toukokuussa uuden liikekeskuksen tiloihin.
Kuntavaaleissa 9.4.2017 valittiin uudet valtuustot maamme kuntiin. Sauvon uuden valtuuston ensimmäinen kokous pidetään 5.6.2017. Valtuuston 21 valtuutetusta on
9 uutta valtuutettua. Puolueittain paikat jakaantuvat nyt
seuraavasti: KESK 8, KOK 5, SDP 3, PS 2, VAS 2 ja VIHR 1
valtuutettu.
Ensimmäisessä kokouksessa täytetään luottamushenkilöpaikat alkavalle nelivuotiskaudelle.
Mikäli suunniteltu maakunta- ja sote-uudistus toteutuu,
sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy Varsinais-Suomen
maakunnan vastuulle 1.1.2019 lukien. Kunnassa toteutettiin tätä silmällä pitäen varhaiskasvatuksen siirto sosiaalitoimesta sivistystoimeen 1.1.2017 lukien.

näihin tiloihin sekä 1–2-luokkien opetus. Tilat rakensi Teijo
Talot Oy Perniöstä ns. KVR-urakkana.
Kunnan oman rakentamisen osalta lähivuosien merkittävin kohde liittyy lasten päivähoitoon. Tarkoituksena on
saada uudet tilat käyttöön kahdelle päiväkotiryhmälle
syyshoitokauden 2018 alusta lukien.
Sauvon kunnanvirasto on suljettuna kesällä neljä viikkoa
ajalla 3.7. – 28.7.2017 henkilökunnan lomien keskittämisen vuoksi. Sulkuajan palveluista tiedotetaan kunnan kotisivuilla.
Aurinkoista kesää toivottaen!
Seppo Allén, kunnanjohtaja

Hanketyössä on käynnissä kuluvan vuoden loppuun saakka leader-kehittämishanke, jonka tarkoituksena on tukea
sauvolaisen matkailun kehittämistyötä.
Sauvon Vesihuolto Oy on yhteistyössä Karunan Vesihuolto-osuuskunnan kanssa rakentanut haja-asutusalueen
vesi- ja viemäriverkostoa vuoden 2014 kesästä alkaen.
Yhtiön roolina on ollut huolehtia runkoverkon rakentumisesta puhdasvesipuolella ja osuuskunta on huolehtinut
vastaavasti jätevesiverkoston rakentamisesta. Samassa
yhteydessä kiinteistöt ovat voineet hankkia myös valokuidun. Rakennustyöt on saatu päätökseen keväällä 2017.
Tekonurmikentälle on kevään kuluessa toteutettu uudet
upeat katsomotilat, vastuullisena toimijana Peimari Areena Oy. Kentällä pelataan kuluvalla kaudella kakkossarjan
otteluita Peimari Unitedin noustua kakkosdivisioonaan.
Viime vuoden lopulla saatiin valmiiksi koulukeskuksen lisärakennus. Se otettiin opetuskäyttöön tammikuun puolivälissä. Esiopetus on nyt keskitetty kokonaisuudessaan

 piirustukset ja valvonta
 sisustus- ja laatoitustyöt
 uudis- ja korjausrakentaminen

Puh. 040 837 2472  www.sauvonrp.fi
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Hyvää kesää!
Toivottaa Merirantala Oy

Tulossa: Karuna-kalenteri
Tulossa mainio joululahja sukulaisille, ystäville, Karunasta
lähteneille, Karunasta tykkääville, karunalaisille yrittäjille!
Kyläyhdistys teettää Karuna-aiheisen seinäkalenterin vuodelle 2018. Se valmistuu syksyllä loka-marraskuussa. Unikeonmarkkinoilla 22.7. otetaan vastaan ennakkotilauksia
niiltä, jotka eivät syksyllä oleskele paikkakunnalla; heille
kalenteri voidaan postittaa. Kuvat kalenteriin ottaa Reijo
Tallqvist, hanketta vetää Arja Talonen, 050 366 2748, arja.
talonen@gmail.com. Kalenteria tulevat myymään paikalliset yritykset sekä kyläyhdistyksen hallitusjäsenet.
Hallitusjäseniä ovat: Riikka Tammisto, Johanna Luoma,
Petri Nurminen, Janne Suvanto, Anne Vuorio, Jukka Vuorio, Pirjo Tuomi, Teija Uurinmäki, Annukka Söderberg, Virpi
Hänninen, Mika Alitalo.

Paikkakunnan menot,
palvelut ja nähtävyydet.
www.sauvo.fi

Täyden palvelun rautakauppa
Sauvon keskustan tuntumassa

Timperintie 8, Sauvo | P. 010 526 6630
Avoinna: ma-pe 7-18 ja la 9-15
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Karunan Keisarin vuoden mietteet
Huhtikuu 2016
Kyläyhdistykselle uusi vetäjä
Mieron tielle Antti lähti,
Riikasta kun tehtiin tähti.
Titteli on – voi peijoona,
kotiseutukomentoora.

Lukutaidottomuus ohjaa
koulutusta ilman pohjaa.
Mielipide vankka mun,
jag tycker du är ganska dum.

Syyskuu 2016
Sähkökaapeliverkosto maanalaistuu Karunassa
Toukokuu 2016
Motoristit koulukiusaamista vas- Kohta meillä on hurraamisaihetta,
sähkön hintaan on korotuspainetta.
taan Sauvossa
Kaapelit näin kun kiertävät mullassa,
Prätkäkerhon kuuma vinkki,
maksusuoritus hoidetaan kullassa.
kaveruus on hieno linkki.
Ettei vaivaa mieli musta,
Lokakuu 2016
välttele siis kiusausta.
Kriivarin hakkuualueella liito-oravan aluetta rajattiin
Kesäkuu 2016
Sauvon kirjastossa kulttuurikuppo- Makaa liito-oravainen
Kriivarissa kiusallinen.
set kesäkeskiviikkoina
Muista säästää kurren läjä,
Uudet tuulet kirjastolla,
metsäkoneyrittäjä.
kulttuuria kupposella.
Kaatua ei oma puu saa,
Ideoitaan Päivi pumppaa:
vaikka olis rahan nuusaa.
”Lukutoukan puistojumppaa.”
Isäntä kun kulkee luontoon,
saa ainekset vain pajatsoon.
Heinäkuu 2016
Sarapiston uimakoulusta
Liikuntaleikkikoulu Kalliorannassa,
Mannerheimi pilven takaa
ohjaajina Pirjo ja Toni Tikka
ihastuksissansa salaa
Mukavaa on lasten hyppiä, pomppia,
katseli, kun lapset uivat,
Tikka kun taustalla soittelee komppia.
opetuksen kelvon saivat.
Lastemme työtä on juosta ja pelata,
Vieno Kekkonen esiintyi Torikan vanhana muistot voi keinussa selata.
koululla
Hittejä laulanut vuosia monta
Marraskuu 2016
Vieno on meille, uskomatonta.
Karunan yrittäjät puhaltavat yhteiItse voit kuulla, voi mahdoton,
seen hiileen
kyllä käy Kekkoselta Rock and roll.
Karunalaisyrittäjät
seura-avun kehittivät
Elokuu 2016
kokoontuen aivoriiheen
Pakkoruotsi puhuttaa KL:n Nasevissa puhalsivat grillihiileen.
Mietin juuri minkä vuoksi,
vaikeaa on pakkoruotsi.
Joulukuu 2016
Autuaampi on sun mieli,
Sauvon yrittäjien ideoima joululahja
kunhan sujuu kiinan kieli.
Viisaat mietti päänsä puhki,

tuskan teillä aattein huhki.
Ruokakorin joku keksi,
moni saatiin iloiseksi.
Tammikuu 2017
Kemiöntien liikennekulttuuri puhuttaa
Ilossani ei oo rajaa,
jonossa on kiva ajaa.
Mikä antaa aiheen siihen,
olen aina ensimmäinen.
Helmikuu 2017
Lautakunnan vaihduttua lastenhoitajien nimike vaihtui
Lautakuntaa vaihtoivat hoiturit,
kielikuvilla leikkivät kuhnurit.
Sanahirviön keksivät häiriköt,
nämä varhaiskasvatuspäälliköt.
Maaliskuu 2017
Vaalikarjan esiinmarssi
On Filyo, KooTeeÄllää,
titteleillä kansa mällää.
Ladanomi tässä pohtii,
äänestääkö näitä tohtii.

Kuva Anni Himberg

AUTOHUOLTO L. PULKKI

		

*HUOLLOT
		*RENKAAT
		*KORJAUKSET
		*ILMASTOINTIHUOLLOT
		*HYDRAULIIKKALETKUT
Timperintie 7
21570 SAUVO
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Puh. 0400 892 892
lasse.pulkki@elisanet.fi

Sanat sekaisin

Karunan Keisari kulkee koiransa kanssa pitkin tiluksiaan.
Vastaan tulee kaikenlaisia eläimiä, mutta vanhuuttaan siinä kävi niin, että eläinten kirjainjärjestys meni sekaisin. Siis
ota kynä kauniiseen käteesi ja selvitä eläinten nimet. Lähetä vastauksesi 10.7. mennessä osoitteella Alf Ölander, Päisterpääntie 80, 21590 Karuna tai sähköisesti:
erja.olander@gmail.com. Oikein vastanneiden kesken
arvottu palkinto luovutetaan voittajalle Unikeonmarkkinoilla 22.7.
1. Aku sahahurmuri
2. Ehta pitko
3. Harva aasi
4. Taito harakka
5. Ekan hattulinja
6. Paksu kommari
7. Kili kirstu
8. Leka-aisti
9. Ramppi osanaan
10. Tositelkka
11. Toivorakkaat
12. Siika-Anneli
13. Maito-Martti
14. Reiman poika
15. Ilpon nakki

LAKIASIAINTOIMISTO PIA HOLM OY
Varatuomari Pia Holm
Viljontie 1, 21570 Sauvo
P. 040 748 2770
pia.holm@piaholm.fi | www.piaholm.fi
Rikos- ja riita-asiat; edunvalvontavaltuutukset, perunkirjoitukset,
perinnönjaot, testamentit, avioehdot, ositukset,
lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasiat; kauppakirjat;
oikeudellinen neuvonta, koulutus ja konsultointi.

Paikallista elämää.
- Luotettavasti läheltä -

Alf Ölander

Tutustu ja ihastu! >>
Tilaajapalvelu 02 770 2626 | www.tilaajapalvelija.fi/tutustu

Kahvila-Pitopalvelu

anita Karunaa
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
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Kenestä Karunan
Unikeko 2017
Osallistu vuoden 2017 Unikeko–äänestykseen! Voit äänestää ehdokastasi kirjoittamalla ehdotuksen lapulle 15.7.
mennessä ja pudottamalla sen kyläyhdistyksen postilaatikkoon. Se löytyy Rantolansuntin vanhan maitolaiturin
kohdalta kyläyhdistyksen uusitulta ilmoitustaululta. Voit
äänestää myös www.karuna.fi–sivuilla. Laita perustelut,
miksi oma ehdokas olisi paras valinta Vuoden Unikeoksi. Äänestämällä osallistut tuotepalkinnon arvontaan Unikeon
markkinoilla 22.7. Nähdään silloin Rantolan pallokentällä
Kalliorannan mäen takana!
Kuva Anni Himberg

Vuokraa juhlateltta

Kotitalousvähennyksestä

Karunan kyläyhdistykseltä saa vuokrata kahta juhlatelttaa,
sinistä ja valkoista, kooltaan 4 x 6 m ja 4 x 8m pystytettynä ja purettuna. Vuokrahinnat ovat Karuna-Sauvo alueella 100e Karunan kyläyhdistyksen jäseniltä ja ei jäseniltä
150e/teltta/viikonloppu. Muualle hinta sovitaan erikseen.
Tiedustelut Janne Suvanto 0400 823 369.

Kotitalousvähennyksen korvausaste nousi hiukan vuoden
2017 alussa. Yrittäjältä tai yritykseltä ostettavasta työstä korvausaste nousi 45:stä 50 prosenttiin, ja maksetusta
palkasta se nousi 15:sta 20 prosenttiin. Kodin tai mökin
korjaus- ja huoltokustannuksia (ei uudisrakentamista) voi
vähentää 2400 euroa vuodessa henkilöä kohti, puolisot
siis yhteensä 4800 euroa. Omavastuu on 100 euroa.
Huomaa, että saat vähennyksen myös, jos ostat palveluita tai teetät remonttia omien tai puolison vanhempien
tai isovanhempien asuntoon. Vähennykseen oikeuttavat
myös esimerkiksi siivous, uusien huonekalujen kokoaminen, ruuanlaitto, tarjoilu perhejuhlissa, haravointi ja
puutarhatyöt, maalaus, tapetointi, tuholaisten torjunta
tai lumi- ja auraustyöt. Vähennyksen saa sinä vuonna kun
työn maksu on maksettu. Verottajalta voi pyytää vähennyksen huomioimista ansiotulojen veroprosentissa. Lisätietoja netistä Vero.fi >kotitalousvähennys tai puhelimitse
029 497 002.

Miltä sinun Karunasi näyttää?

050 342 8099
02 473 2232
Viljontie 3, Sauvo
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#karunankyla

Unikeonmarkkinat
22.7.2017 klo 10-14
Kalliorannan pallokentällä

Markkinat tahdittaa Timo Rautala.
Toritapahtumaa, takakonttikirppis, tikkakisa, traktoriajelua
kentältä suntin toiselle puolelle, esittelyssä entisajan
kuljetuskalustoa ja ajoneuvoja, lohikeittoa ja buffet, jne.
Klo 12 Vuoden Unikeon paljastus

Helikopterilennätystä 60 euroa henkilö.
Kyytiin minimissään kaksi kerralla.
Lippuja voit ostaa etukäteen Rantolan Kievarista ja tietysti paikan päältä
Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Pirjo Tuomi pirjos.tuomi@kolumbus.fi tai 050 565 8013
Ohjelmamuutokset mahdollisia. Kalliorannan pallokenttä osoitteessa Nuorisotalo 3, 21590 Karuna.

Karuna

ikeonm
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a
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n
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Kesäretki Örön saareen
Kyläyhdistys järjestää lauantaina 5.8. retken Örön linnakesaareen Hiittisten lounaispuolelle. Örö oli sotilaskäytössä
Venäjän vallan ajasta lähtien ja suljettuna sata vuotta. Varuskuntatoiminnan loputtua saari avautui yleisölle 2015 ja
sinne rakennettiin vierasvenesatama.
Örössä on säilynyt niin tykkejä kuin vanhoja, kauniita kasarmirakennuksia, joihin on kunnostettu mm. ravintola ja
hotelli. Sotilasajoilta on jäljellä kuusi kilometriä sileitä mukulakiviteitä. Ravintolan seinältä selviää, että täällä palveli
Sauli Niinistökin alokkaana!
Saaren luonto on ainutlaatuinen uhanalaisine kasvi- ja
perhoslajeineen. Siellä elää uskomattomat 1500 perhoslajia, ja Örö on Suomen ainoa lännenkylmäkukan kasvupaikka.
Matkustamme Öröseen bussilla ja vuoroveneellä. Bussi
lähtee Grandellin talleilta Sauvosta klo 8 ja saapuu Karunantietä pitkin Kalliorantaan klo 8.20, jatkaa Torikan
kautta Kemiöön ja Kasnäsiin, josta laiva lähtee klo 10. Merimatka kestää 45 min. Örössä on ensin 1,5 tunnin opastettu kiertokävely, minkä jälkeen n. klo 12.30 nautitaan
saaren ravintolassa kotiruokalounas (sis. eri vaihtoehtoja)
buffet-pöydästä veden tai mehun kera. Olutta ja muuta
voi itse ostaa A-oikeuksin varustetusta ravintolasta.

Lounaan jälkeen jää omaa aikaa, kunnes laiva lähtee paluumatkalle Öröstä klo 15.05. Laivalla tarjoillaan kahvi
ja kahvileipä. Kasnäsissa noustaan taas bussiin, ja kotiin
ehditään kuuden maissa. Retken hinta on 65 euroa hengeltä, mikä sisältää kaiken edellä kerrotun matkoineen,
ruokineen ja opastuksineen.
Yksin Öröseen ei ole yhtä helppo mennä, joten tässä oiva
tilaisuus! Varaa retkipaikka Riikalta ke 28.6. mennessä:
Riikka Tammisto 050 522 4162, riikka.tammisto@elisanet.fi.
Kyläyhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan!

Soutamaan vai lentämään?
Karunassa on tänä kesänä ainutkertainen tilaisuus nähdä kotikylä ja ehkä oma kotikin ilmasta. Unikeonkesteillä
22.7. pääsevät nyt helikopterin kyytiin kaikki uteliaat, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lapsenlapset… Sopisiko
lento lahjaksi läheiselle?
Henri Müller, joka on lentänyt 19 vuotta, lennättää meitä
keltaisella kopterillaan koko päivän. Huvilentojen lisäksi
Müller lentää taksi-, kuvaus- ja maanmittauslentoja ja sähkölinjojen tarkistuksia, ja toisinaan kopteria tarvitaan elokuvien teossa. Vain kova sumu, ukonilma tai puuskatuuli
voi estää lentoja.
Vaikka kopteri on hiljaista tyyppiä, silti päähän pannaan
kuulokkeet, joissa on mikrofoni, joten jutella voi. Ja kännykällä saa kuulemma hyvin kuvia. Lentokorkeus on 250300 metriä. Müller huomauttaa vielä, että koneessa ei ole
kylmä.
Müllerin helikopteri ottaa kyytiin 3 aikuista kerrallaan.
Lennon hinta aikuiselta on 60 e. Kaksi normaalikokoista
alle 12-vuotiasta pääsevät 40 eurolla, jos mahtuvat samaan penkkiin, ja alle 6-vuotiaan hinta on 30 e. Karunassa
nähtävällä koneella matka Turusta Maarianhaminaan kestäisi 40 minuuttia. Polttoainetta kuluu litra minuutissa.
Lippuja helikopterilennolle voit osta etukäteen Rantolan
Kievarista.
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Kyläyhdistys on vuokrannut kirkkoveneen neljäksi viikoksi
kaikkien käyttöön. Tiistaisin kello kuusi lähdetään yhdessä soutelemaan Kalliorannan tanssilavan alapuolelta. Ensimmäinen kerta on 27.6., viimeinen 18.7.
Kirkkoveneessä on 7 airoparia, eli mukaan mahtuu 14
soutajaa kerrallaan. Sinun ei ole tarvinnut koskaan ennen
soutaa kirkkoveneellä, silti voit tulla. Perämies neuvoo ja
tahdittaa porukkaa.
Kirkkovenettä voi myös vuokrata 50 euron hintaan omalle
porukalleen. Vähintäin 8 soutajaa on oltava, jotta vene liikkuu. Tiedustelut Petri Nurmiselta, puh. 0500 533 036.

LAADUKASTA ASUNTO- JA
LIIKETILARAKENTAMISTA
Korpelantie 229, 21570 Sauvo
P. 02 4772 900 | huuhkaoy@huuhkaoy.com
www.rakennushuuhka.fi

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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Kirkko soi, Torikka soi
Kesä-heinäkuun vaihteessa Karunaan syntyy klassisen
musiikin festivaali Torikan koulun toimesta. Kesä Klassik
2017 tarjoaa ohjelmaa aikuisille ja lapsille. Perjantai-iltana
nähdään Hopeinen lusikka –lastenooppera, lauantaiiltana sydäntämme liikuttavat romanttiset sävelmät, kun
komistus Tomi Metsäketo laulaa pianisti Mikko Tuomisen
säestämänä. Festivaalin päätöskonsertissa sunnuntaina
laulaa laajasta ohjelmistostaan tunnettu sopraano Laura
Pyrrö. Tarkemmat tiedot ohjelmasta www.torikankoulu.fi,
liput p. 020 7401080.
Jo kesäkuussa saa Torikan elämysten talossa nauttia tunnelmallisista lauluista, kun baritoni Hannu Lehtonen laulaa kesästä ja ihmisen elosta. Syksymmällä tulee Tähti,
Torikkaan odotetaan baritoni Waltteri Torikkaa!
Naiset voivat yhdistää konsertteihin shoppailun, sillä koulun vanhassa liikuntasalissa toimii muotiputiikki Pikku
Puoti, joka on avannut sisarliikkeen myös Piikkiöön. Torikassa järjestetään myös näyttelyitä, ja taloa voi vuokrata
kodikkaisiin yksityistilaisuuksiin.
Heinäkuussa kuullaan Karunan kirkossa korkeatasoista klassista. Kemiönsaaren Musiikkijuhlat järjestää siellä keskiviikkona 12. heinäkuuta klo 19 Kesäillan säveliä
-konsertin, teemana mm. suomalainen kamarimusiikki.
Legendaarinen Bengt Forsberg urakoi pianistina kaikissa
teoksissa. Hänen kanssaan kuullaan Rangströmin Kuningas Erikin lauluja baritoni Gabriel Suovasen tulkitsemana,

Kemiönsaaren Musiikkijuhlat järjestää jälleen tänä kesänä konsertin Karunan
kirkossa.

Torikan koulu esittää

Esiintyjinä mm.
Tomi Metsäketo
Laura Pyrrö
Sellisti Helena Plathan ja
pianisti Jari Hakkarainen

Sauvon ensimmäinen klassisen musiikin
festivaali koko perheelle

Lisätietoa www.torikankoulu.fi,
puh. 020 740 1080
Torikankoulutie 23, Sauvo

PE 30.6. - SU 2.7.
Liput 15-35€ / 50-60€
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Brahmsia klarinetisti Christoffer Sundqvistin ja sellisti JanErik Gustafssonin esittämänä ja Clarken alttoviulusonaatti
Ellen Nisbethin soittamana.
Edellisissä konserteissa kirkkomme on ollut ääriään myöten täynnä, joten lippuja kannattaa kysellä ajoissa. Hieno
merellinen sijainti vetää yleisöä kauempaakin. Karunan
kyläyhdistys myy kahvia ja pullaa.
Lippuja Rantolan Puodista, Kankaanrannan puutarhalta Sauvosta, Kemiön Luckanista, Lippupisteestä p. 0600
900900 tai netitse www.lippu.fi.

Seuraa:

Murhenäytelmä vuonna 1941
Tapolan kylän Lindvikin talon vanhaisäntä Emil Hellström,
98, muistaa Lindvikin vesillä Vikannokan lähellä sodan aikana sattuneen järkyttävän tapauksen.
- Laivan nimi oli Tähti. Se oli niitä laivoja, joilla ennen vanhaan ihmiset ja tavarat kulkivat Turkuun ja muualle. Myöhemmin siirryttiin linja-autoihin. Laivan päällikkönä oli
Kaarlo Peippo, Koiviston evakkoja. Ja sillä kertaa hänellä
oli koko perhe mukana. Tapahtuma oli kamala, vaimo ja
lapset näkivät, mitä tapahtui. En ollut sitä näkemässä,
mutta siitä tietysti kaikki puhuivat, ja lehdessä oli uutinenkin, Emil kertoo.
Lehtitiedon mukaan tapaus sattui kesäkuun lopun lauantaina 1941. Turusta Kemiön Västankärriin matkalla ollut s/s
Tähti oli jo poikennut monissa laitureissa, matkustajia oli
enää vähän. Mukana olivat Peipon 11- ja 7-vuotiaat tytöt
ja kolmatta lasta odottava vaimo.

Yhtäkkiä venäläinen lentokone lensi suoraan laivaa kohti. Vähää ennen oli Kaarlo Peippo jättänyt ruorin jollekin
toiselle noutaakseen tytöilleen hytistä limsaa. Kaikki kolme lähtivät yhdessä, perheen äiti jäi messiin. Isän päästyä
juuri hytin puolelle kuului voimakas pamahdus, ja isä lyyhistyi verisenä lattialle. Vanhempi tytär haavoittui lievästi
sirpaleesta. Laivaa oli ammuttu konekiväärillä, jossa oli
räjähtävä luoti.
Perheen äiti palasi seuraavana päivänä tyttärineen Turkuun. Sitä ennen Karunan seurakunnan diakonissa oli
poistanut tyttäreltä puolentoista sentin mittaisen sirpaleen.
- Päällikön vei Turkuun hänen oma laivansa, lippu puolitangossa riippuen, tietää Emil.
Emil Hellström on Sauvon ja Karunan vanhin sotaveteraani ja vanhin asukas. Hän täyttää syksyllä 99 vuotta.

Tuoreita tapahtumia

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

www.sauvontilikeskus.fi | Viljontie 1, Sauvo

P. 0400 473 403

KAIVURITYÖTÄ

Parturi-kampaamo

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

Ála Pia

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

Viljontie 5, puh. 02 4730 620

Veikka Jätinvuori

Tarjan ATK-palvelu

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

Korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu. Tietokoneet.
Neuvonta käytössä ja laitehankinnoissa.

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

Polttopuuta
Pellonreunojen ja tienvarsien
vesakon raivaus. Seulottua multaa

Johan Söderberg
0500 952 050
johan@steninge.fi
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Karunassa Suomen kaunein lippaluola
Yksi Karunan hienoista nähtävyyksistä on melko vähän
tunnettu ja harva siellä on käynyt. Se on Traphaan lippaluola Paratiisimäen länsirinteessä Maalun näkötornin
lähettyvillä. Luolatutkija Tuomo Kesäläinen luonnehtii
luolaa lajissaan Suomen kauneimmaksi ja harvinaisen
suureksi.
Traphaa on ”puoliluola”, jonka luonto on muovannut
graniittikallion vaakarakoon. Se on jyrkänteen puolivälissä, 5-6 metrin korkeudessa maanpinnasta pystysuorassa kallioseinämässä. Luolan muodot ovat paikoin kuin
veitsellä leikattuja. Kallioisella lattialla on seinämistä irti
rapautunutta soraa ja muutamia suuria lohkareita. Suojaisan kalliopesän voi kuvitella muinaisten luolaihmisten
asuinsijaksi. Silloin kalaisa meri on vielä liplatellut suuaukon edessä. Myöhemmin luola on voinut olla sota-aikojen
pakopaikka. Joistain luolista, mm. Maskussa ja Laitilassa,
on löydetty ikivanhoja hopea- ja kolikkoaarteita.
Traphaan luolalle pääsee Maalun näkötornilta. Vieraammille kävijöille: aja Sauvon kirkolta 11,5 km Sauvo-Kemiötietä 181, käänny oikealle Maaluntielle kohti Rantolaa. 1,3
km:n päästä on opaste vasemmalle näkötornille. Tornilta luolalle kävellään noin 500 m metsätietä pitkin suunnilleen lounaaseen. Paratiisimäen kallioilla kulkee myös
luontopolku, jonka varrella on mm. komea pirunpelto.
Toista kautta luolalle pääsee kääntymällä Sauvo-Kemiötieltä oikealle Nuuttiniementielle, mutta lopussa tarvitaan
apuja, sillä luolalle ei ole opasteita. Luolalle noustaan
pientä polkua, kiivetään (tai kontataan) muutaman kivilohkareen ohi tai yli, kunnes olet luolassa. Koordinaatit
ovat 60 o 15´ 7.989´´ ja 22o 36´20.385´´.
Erikoinen nimi on taivutusmuoto kallion edustalla olevasta pellosta, joka aina on tunnettu nimellä Traphaka (”porrashaka”) . Knutniemen talon entisen emännän Hannele
Laakson perimätiedon mukaan nimi on tullut trappu- eli
porras-sanasta, koska luolakalliolle on ajateltu noustavan
porrasaskelman tapaisia pitkin.
Suomen luolista runsaat tuhat on inventoitu. Vuonna
2010 perustettu Suomen luolaseura r.y. järjestää retkiä
luolakohteisiin. Netissä luola-asiaa käsittelevät mm. Luolamiehen blogi ja Retkipaikka.fi. Traphaasta ja muista luolista kerrotaan Suomen luolat -kirjassa, julkaisija Salakirjat
2015, yhtenä tekijänä Tuomo Kesäläinen.
Tuomo Kesäläinen on kirjoittanut myös luolia käsittelevän matkaoppaan nimeltä Seikkailijan retkiopas VarsinaisSuomen luoliin, Mäntykustannus, 2011.
Teksti Arja Talonen
Kuvat Anni Himberg

KUORMA-AUTOILIJA
JUKKA KAARILAHTI
PUH. 0400 328 618
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Sauvon Grilli
Puh. 02 4730 848

Motorsågar/moottorisahat
HUSQVARNA 435

299,ECHO CS-281 WES

Jordfräs/Jyrsin

HUSQVARNA TF224

519,-

Kombi-trimmer/ Kombi-trimmerit
HUSQVARNA 336 FR

259,-

499,-

Grästrimmer/Ruohotrimmeri
HUSQVARNA 122 C

3890,-

4290,-

159,HONDA 425 E
(-4 takt/tahti)

195,-

349,-

ECHO GT- 222 ES

Robotklippare
Robottileikkurit

Åkklippare/Ajoleikkurit
HUSQVARNA R 213 C HUSQVARNA R214 TC

3.890,-

ECHO
SMR- 222 ES

T.ex/Esim

AUTOMOWER 310

Plotter/Plotteri

Raymarine Dragon fly 7

699,-

1690,-

HUSQVARNA
Gräsklippare/ruohonleikkuri
HUSQVARNA TS 38

LB 146

1850,-

299-

Traktorfyrhjuling/Traktorimönkijä

Nyhet!
Uutuus!

HONDA
TRX 500 FPE T3

10.490,KIMITO/KEMIÖ
Må/Ma-To 8-17
Fre/Pe 8-19
Lö/La 9-15

HONDA
HRS 536 SKEA
Gräsklippare/ruohonleikkuri

550,Öppnat/Avattu!
DALSBRUK/TAALINTEHDAS
Må/Ma-Fre/Pe 10-17
Lö/La 10-14
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Uutta Rantolan Puodissa ja Kievarissa
Rantolan Puoti on talven aikana uusinut ilmeensä. Kahvila
on laajennettu 40-paikkaiseksi, sinne on saatu A-oikeudet,
ja pihalle on rakennettu pieni terassi. Syötävää ja kaffetta
on tarjolla joka päivä.
- Maanantaista perjantaihin valmistan lounaaksi kotiruokaa salaattibuffetin kera, ja a´ la carte –listalta voi tilata
hampurilaisia, nyhtöpossua ja muita paikallisherkkuja,
kertoo Anne Vuorio.
Uuden kahvikoneen myötä saa espressoa, capuccinoa ja
lattea. Kaiken kahvi- ja ruokaleivän Anne leipoo itse. Puoti
myy edelleen myös tärkeimpiä päivittäistavaroita maidosta grillihiiliin. Puodin takaosassa toimii Annen kirppari, ja
seinän takana huoneissa jatkuu B & B aamiaismajoitus.
Kahvilaa vuokrataan
iltaisin yritysten ja
yhdistysten kokouspaikaksi ja yksityistilaisuuksiin. Rantolan
Puodin laituriin voi tulla myös veneellä. Puoti
on auki ma-la klo 9-18,
su 11-17.
Rantolan Kievaria isännöi toista kesää Sami
Vuorisalo, ja kesän ajan
Båtare on yksi Kievarin herkullisista pizzoista. Kievari on taas iloksemme auki joka päivä.
Musiikkimies Teemu Tsernov on järjestänyt viikonlopuiksi
ohjelmaa, ja sen lisäksi Teemu on armoitettu pizzan paistaja – maistakaapa! On Teemu muutakin: leipuri-kondiittori, joka kävi Andorran kääpiövaltiossa erikoistumassa
suklaatyöhön, hän laulaa oman bändinsä laulusolistina, ja

hänellä on ohjelmatoimisto ja hääsuunnittelufirma.
Perjantai-iltaisin lauletaan karaokea tiskijukka Teemun
johdolla, lauantaisin on elävää ohjelmaa, bändejä, trubaduureja jne. Unikeonpäivän iltana 22. heinäkuuta Kievarin
Pyjamabileissä pukeudutaan hullunkurisiin yöasuihin, ja
paras asu palkitaan.
Lauantaina 12. elokuuta Kievari järjestää Sunttifestit. Festit
alkavat päivällä pihamaalla ja jatkuvat illalla sisällä. Pääesiintyjä on Aikakone & Sani, lisäksi musisoivat Hauli Bros,
Puolikuu, Duo Happy Endings sekä illan päätteeksi sauvo-

Rantolan Puodin kahvila on saanut uuden ilmeen.

laisten oma Väärät Mausteet, laulusolistina Vesa Kurkilahti.
Kievari on auki ma-to klo 14-21 (02), pe 14-02, la 12-02, su
12-21 (02). Koulujen alettua Kievari on auki viikonloppuisin, viimeinen viikonloppu on 15.-16.9.
Rantolan Puoti ja Kievari: Karunantie 1205

www.facebook.com/karunankyla
Rantolan Puoti ja Rantolan B&B
Karunan kylän keskustassa, meren rannalla sijaitseva Rantolan
Puoti tarjoaa lomailijoille ja paikallisille kesäisin kahvila
palveluita. Kursailematonta tuoretta ruokaa ja leivonnaisia,
jotka valmistetaan puhtaista ja mahdollisemman paikallisista
raakaaineista. Viihtyisässä kahvilassamme on mukava
rentoutua hyvässä seurassa, nauttia herkuista ja maistella viiniä
tai paikallista olutta.

Avoinna joka päivä
ma-la 9-18 ja su 11-17
Karunantie 1205, 21590 KARUNA
P. 040 738 8853
www.rantolanpuoti.fi
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Rantolan Kievari
Perjantaisin karaokea ja lauantaisin bändejä/trubaduureja.
A-oikeudet nautiskeluun, pitsauunista herkullisia pitsoja, kahvia,
jäätelöä ja biljardia.
Alapihan parkki ja laituri käytössä, tervetuloa!

ista
m
u
t
h
a
p
a
t
salla
Pysy ajanta /RantolanKievari
m
facebook.co

Avoinna 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

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

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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Sananparsia Karunasta

1. Ele seis airois, ele viiv verejis, ele kato joka kataja juure.
2. Siit tul koko heineaikane piim, sanos trenk ko he piimleili lehtes tyhjens (lehtes = lähde)
3. Mike mahta olla ja mike mahta tulla, kunne ruoka maistu, ku o jo kolmas peev ja yhdekses kyrse? sano entinen flik.
4. Aijai ko ottaa kipje! sano Johansson ku he emmeltes selkke sai.
5. Plitisee niinku seitteme katti söis likokaloi.
6. Veltteks vaiveki et Tarhala peese ulos kirkost. (vaiveki = naisväki)
7. Mee ole luust ja nahast ja vehe muut röhne keskel, sanos muinainem poik kun kysyttiin mist he on.
Lähde: Suomen kansan sananparsikirja 1953
Kuva Harri Mattsson

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

#karunankyla

Jo 30 vuotta!

Kaikenlaiset
rakennuspeltityöt ja niihin
liittyvät pohjustustyöt

Törne Risto
Leppäniementie 23 A, 21590 KARUNA
Puh. 040 540 0519

Hirsi- ja rakennustöitä

AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset
-renkaat
-vikakoodien luenta
-pakokaasumittaukset

30-vu
juhlav otisuosi

Meiltä myös kaivuutyöt 12 ja 5 tonnisilla telakoneilla.
LAUTKANKAREENTIE 5, 21570 SAUVO. PUH. 050 66 480 | FAX. 02 4730 150
AUTOKORJAAMO.ENGBLOM@KOLUMBUS.FI
28

AVATTU TÄYDEN PALVELUN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA.
HELPOSTI JA NOPEASTI RUOKARATKAISUT
LÄHELTÄ JA KAUKAA, ARKEEN SEKÄ PYHÄÄN.
TERVETULOA TÄYDEN PALVELUN K-MARKET SAUVOON!

AVOINNA MA-PE 7-21, LA 7-21, SU 10-21
Timperintie 1, 21570 Sauvo
www.k-market.fi
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Raitti 181
Sauvolais- ja karunalaisyrittäjät ja yhdistykset ovat keksineet uusia ideoita ja yhdistäneet voimansa ideoittensa
markkinoimiseksi matkailijoille. Yhteisvoimin on syntynyt
Raitti 181 -niminen yhteenliittymä.

Lisätietoja: www.raitti181.com,
facebookissa https://facebook.com/Raitti181,
sähköposti info@raitti181.com tai
p. 044 5330701/Miia ja 040 7388853/Anne

Nimi tulee Sauvon-Kemiöntiestä numero 181, jonka varrelta yhteensä 24 yrittäjää ja yhdistystä lähti mukaan, Karunasta Halslahden Luomu, Grelsbölen Tila, Sauvon Kädet,
Rantolan Puoti, Hännilän tila ja Merirantala. Osallistujat
rahoittavat hankkeensa itse. Kesäkuun alusta alkaa näkyä
keltaisia 181-kylttejä, joita seuraamalla matkailija löytää
elämyksiä, syömistä, tekemistä ja yöpymispaikkoja.
Halslahden luomutila tuottaa luomumarjoja ja -parsaa ja
tilalla on kahvila merinäköalalla. Hännilän hevos- ja matkailutilalle houkuttavat hevoset, sympaattinen majatalo ja
itsepalvelukioskin vihannekset. Rantolan Puoti uusittuine
kahvilaravintoloineen tarjoaa joka päivä kahvia, lounaita ja hampurilaisia sekä persoonallista B&B-majoitusta.
Tien toisella puolen Sauvon Käsien näyttelyssä paikalliset taiteilijat ja käsityöläiset esittäytyvät vanhassa meijerissä. Grelsbölen Tila jatkaa suoramyyntikioskiaan, mutta
uutta on yöpyminen puuhun kiinnitetyissä teltoissa eli
tentsileissä; Eco Camping –idea on lähtöisin Amerikasta.
Merirantala vuokraa huviloita ja mökkejä ja tarjoaa niin
kokoustiloja kuin kalastuselämyksiä.

Karunan Urheilijat

Facebookissa

Myytävänä kalliomursketta ja Myytävänä omarantainen tontti
sepeliä, suoritetaan maanrakenKemiönsaarella.
nustyöt, kuorma-autotyöt
Etuovi kohde C 86242

Karunan Venepalvelu Oy
044 0221 590
30

Kahvila & Tilausravintola
Kalle´s Backa 55
Kesäisin suosittu salaattilounaamme on katettuna joka arkipäivä
klo 11-14 elokuun loppuun asti. Ja ellet ehdi tuohon aikaan, niin tilausannoksia
listalta saa klo 7-18 välisenä aikana. Listalla mm. Kalles Burger-annos, erilaisia
toast-annoksia, täytettyjä tortilloja, oopperaleipää, etanoita, toast-skagenia,
rapuruukkua, jne. A-oikeus baarista oikeanlaiset juomat ruokien oheen ja
jälkkäriksi Segafredo-erikoiskahvit kera ihanien Aino irtojäätelöannosten.
Sauvontie 55, 21570 SAUVO
P. 040 551 4387 / Rami Tapper
rami.tapper@elisanet.fi
www.tappers.fi
kallesbacka55

HYVÄN PALVELUN KAHVILA - RAVINTOLA - KAUPPA
Tiiranta on hyvän palvelun
kahvila-ravintola-kauppa Särkisalon
keskustassa, joka palvelee ympäri
vuoden.
Tiirannan palveluita ovat A-oikeudet,
elintarvikkeet, kaasumyynti, terassi,
vierasvenelaituri, suihku, pesukone,
yleisönetti, asia- miesposti ja Veikkaus.

Lisäksi järjestämme
tapahtumia ja ohjelmailtoja.
Ruokalistallamme on maukkaita
burgereita sekä herkullisia grilliruokia,
salaattia ja kaffepullaa unohtamatta.
Tervetuloa koko perhe viettämään
mukava päivä Tiirannassa!

Palvelemme talvikautena
Ma-to 7-20
Pe
7-22
La
10-22 (02)
Su
10-20
Palvelemme kesällä 5.6.-13.8.
Ma-pe 7-22
La
9-02
Su
10-20 (ohjelmailtoina 02 asti)

Katso ohjelmat ja poikkeavat aukioloajat osoitteesta WWW.KP-RAVINTOLAT.FI

/tiiranta
@kp_ravintolat

Tiirantie 1, 25630 Särkisalo
puh. 02-7324563
tony.hellstrom@gmail.com
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SAUVON APTEEKKI
Apteekkipalveluja vuodesta 1919
● pysyvästi 10% edullisemmat hinnat (koskee elintarvikkeita ja vapaakaupan tuotteita)
● reseptien uusinnat
● lääkityksen tarkistuspalvelu
● kotiinkuljetuspalvelu
● punkkibussi
● etäyhteys Saaristolääkäreiden lääkäripalveluun
Timperintie 1, 21570 Sauvo | Puh. 02 4730 400
Palvelemme arkisin klo 9-18 ja kesälauantaisin klo 10-13
www.sauvonapteekki.fi

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!
IT-tukipalvelut, laitemyynti ja videovalvonta
vuodesta 2010

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

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

Vuoden tärkein päivä
Hyvää voi tehdä vaikka päivän kerrallaan.
Siksi avasimme sivuston, jossa vapaaehtoistyön
tar ve ja tekijät kohtaavat. Itsenäisyyden juhlavuoden
kunniaksi kutsumme kaikki tekemään kanssamme
tärkeitä tekoja, sadan vuoden edestä.
Anna sinäkin vuodestasi yksi päivä:

Antin
Ajoneuvohuolto
Puh. 050 436 9939

Avoinna sopimuksen mukaan
rengasmyynti ja säilytys
ilmastointihuollot autoihin
ja maatalouskoneisiin
(myös kotikäynnit)
Ruonantie 86, 21570 Sauvo

PAIMION HAMMASLÄÄKÄRIPALVELU
toivottaa hyvää kesää!

hiiop100.ﬁ #hiiop
Hyvää vapaaehtoispäivää

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio
Aikavaraukset 02 4732 300
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Kylänraitilla tapahtuu 2017
KESÄKUU

 Lentopalloa keskiviikkoisin klo 19 Rantolan lentopallokentällä (jääkaukalo).

kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden välillä klo 19.
Tulkaa kannustamaan! Tämän jälkeen lentopalloa joka
keskiviikkona klo 19.

 Rantolan Kievari on kesäkuulta lähtien auki joka päivä.
Juomaa, pizzaa, musiikkia.

 to 8.6. Onkikilpailut Rantolassa klo 18, ilmoitt. klo 17.30.
4H järjestää.

 Kimppalenkit kävellen joka sunnuntaiaamu. Kokoontuminen Kalliorannassa klo 9. Tule mukaan!

 to-pe 8.-9.6. Aikuisten leiri Hännilässä vapaavalintaisella teemalla.

 su 4.6. Messu Karunan kirkossa klo 10.30

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

ma-ke 5.-7.6. lasten päiväleiri Hännilän hevostilalla. Kaikista Hännilän tapahtumista tiedust: Liina Aho 050 331
8642 liina@hannilantila.fi www.hannilantila.fi
 ma-ke 5.-7.6. Assi Rusi vetää lattaritanssikurssin lavalla
klo 18 alk, 5 e/kerta. Ei ennakkoilmoittautumista.
 ti 6.6. Lasten peli-ilta, kesän ensimmäinen, Kalliorannassa
klo 19. Eskari- ja alakouluikäisille.

 la 10.6. klo 18 Kesäillan toivotut -konsertti Torikan koululla. Baritoni, tangoprinssi, saksofonin lehtori Hannu Lehtonen, laulu ja saksofoni, Jarno Kuusisto, 1992 Kultaisen
harmonikan voittaja, harmonikka.
 ma-ke 12.-14.6. Hännilässä aikuisten Uusi Alku -kurssi
tai aikuisleiri vapaavalintaisella teemalla.
 ti 13.6. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19.

 ke 7.6. Lentopallo-ottelu Rantolan kaukalolla Karunan

Perinteinen Juhannusaatto

Karunan Kalliorannassa
perjantaina 23.6.2017 klo 20
Esiintyjänä

Kimmo Lindegren &
Mika Raittilan yhtye
Olutterassi, kioski ja kokko.
Vain käteismaksut.

Liput 17 euroa.
Lisätietoja
Karunan Urheilijoiden
Facebookissa.
Järjestää Karunan Urheilijat
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 ke 14.6. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19, kaikki
tervetulleita!
 la 17.6.-6.8. Sauvon Kädet –näyttely Rantolan meijerissä, Karunantie 1214. Vierailevana taiteilijana Tiina Vainio.
Ti-pe klo 12-16, la-su klo 11-15. Muulloin sopimuksesta
0500 476649/Sarparanta. www.sauvonkadet.fi
 ma 19.6. Lavis-jumppa alkaa klo 18.30-19.30 Kalliorannan tanssilavalla. Hinta 5 e / kerta. Karunan Urheilijat
järjestää, ohjaajat Sauvon Naisvoimistelijoista. Jatkuu neljänä maanantaina. Kaikki tervetulleita!
 ma-ke 19.-21.6. Hännilässä lasten yöpyvä leiri.
 ti 20.6. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19
 ke 21.6. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19, tervetuloa!

 la 24.6. Juhannuspäivän messu kirkossa klo 10.30
 ma 26.6. Lavis-jumppa 2/4 tanssilavalla klo 18.30.
 ma-ke 26.-28.6. Hännilässä aikuisten yöpyvä leiri Uusi
Alku/hemmotteluteemalla.
 26.6.-7.7. klo 10 MLL:n uimakoulu Sauvon Sarapistossa
2012 syntyneille ja sitä vanhemmille. Eri tasoisia ryhmiä.
Tied. Heli Mikkola p. 045 260 8525
 ti 27.6. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19

Lavis-jumppaa, onkikilpailut, lasten
peli-iltoja ja monia muita tapahtumia
Karunan kesässä.

 pe 23.6. Juhannuksen sanajumalanpalvelus Karunan
kirkossa klo 19, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen.

 ke 28.6. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19

 pe 23.6. klo 20 Juhannustanssit Kalliorannassa. Kimmo
Lindegren & Mika Raittilan orkesteri. Buffetti, olutterassi,
kokko. Vain käteismaksut. Karunan Urheilijat.

 ti 27.6. klo 18 Ensimmäinen kirkkovenesoutu Kalliorannan tanssilavan alapuolelta. Mahtuu 14 soutajaa. Tervetuloa vasta-alkajatkin!

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
Jumalanpalvelus Karunan kirkossa

messu su 4.6., la 24.6. ja su 2.7. klo 10.30, su 6.8. klo 13,
syksystä kevääseen kaksi- tai useampipäiväisten pyhien yhteydessä yleensä klo 10.30
juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa

juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen
Kirkkoilta juhannuksesta koulun alkuun joka torstai klo 19
— 29.6. Sanan ja sävelen ilta —
— 20.7. veteraanien kirkkoilta —
— 10.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä viikkomessu —

Su 6.8. Majatalopäivä

Messu klo 13, nyyttärikirkkokahvit
majataloiltapäivän musiikista vastaa Etcetera-kuoro ja Pekka Simojoki

Karunan kirkko tiekirkkona 10.6.–20.8.

avoinna hartautta ja tutustumista varten ma–pe klo 10–15 (ei 23.6.)

Konsertteja

Su 2.7. iltapäivällä klassista musiikkia
Ti 4.7. klo 19 Petri Laaksonen Yhteisvastuun hyväksi
Ke 12.7. klo 19 Kemiönsaaren musiikkijuhlat

Tervetuloa!

Sauvo-Karunan seurakunta
Sauvontie 46, 21570 Sauvo
(02) 4746100 — sauvo.karuna@evl.fi
www.sauvo-karunanseurakunta.fi
facebook.com/sauvo.karuna
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 to 29.6. Kirkkoilta Karunan kirkossa klo 19: Sanan ja sävelen ilta
 to-pe 29.-30.6. Hännilässä lasten päiväleiri
 to 29.6. retki Salon iltatorille jossa silloin esiintyjänä
Hanna Pakarinen. Lähtö Kalliorannan pihalta 16.45 Sauvon kautta Saloon. Retken hinta 10e aikuisilta ja 5e lapsilta. Ilmoittaudu Virpi Hänniselle 26.6. mennessä p.050 522
4492.
 pe-su 30.6.- 2.7. Kesä Klassik 2017 -festivaali Torikan
koululla. Ohjelma www.torikankoulu.fi, liput p. 020 740
1080.
pe 30.6. Hopeinen lusikka -lastenooppera, Torikan koulu.

HEINÄKUU

 la 1.7. klo 18 Kesä Klassik 2017: Tomi Metsäketo laulaa
romanttisia lauluja, säestäjänä pianisti Mikko Tuominen.
Torikan koulu.
 su 2.7. Messu Karunan kirkossa klo 10.30. Iltapäivällä
kirkossa klassista musiikkia.
 su 2.7. Kesä Klassik 2017: sopraano Laura Pyrrö konsertoi päätöskonsertissa, Torikan koulu.
 ma 3.7. Lavis-jumppa 3/4 lavalla klo 18.30.

 ti 11.7. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19
 ti 11.7. klo 18 Kirkkovenesoutu 3/4 Kalliorannnan alapuolelta. Tule kokeilemaan!
 ke 12.7. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19
 ke 12.7. Kemiönsaaren Musiikkijuhlien konsertti Karunan kirkossa klo 19. Kyläyhdistys kahvittaa.
 ke 12.7. Kesätanssit Kalliorannan lavalla klo 19-24. Tahdittajina tangokuningas 2014 Teemu Roivainen & Energia.
Sauvon Yrittäjät järjestää.
 to 13.7. Kirkkoilta Karunan kirkossa klo 19
 ma-ke 17.-19.7. Hännilässä aikuisten leiri
 ti 18.7. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19

Helikopterikyyditystä, lastenoopperaa, lattaritanssikurssia, kirkkovenesoutua, hevosia, tangokuninkaan
laulua, lentopalloa, triathlon-kisaa,
klassista musiikkia ja monta kaunista
auringonlaskua.
Niistä on Karunan kesä tehty.

 ma-ke 3.-5.7. Hännilässä lasten yöpyvä leiri
 ti 4.7. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19

 ti 18.7. klo 18 Viimeinen kirkkovenesoutu Kalliorannasta.

 ti 4.7. klo 18 Kirkkovenesoutu 2/4 Kalliorannan tanssilavan alapuolelta. Sopii kokemattomillekin!

 ke 19.7. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19

 ti 4.7. Petri Laaksosen konsertti Karunan kirkossa klo 19
Yhteisvastuun hyväksi.
 ke 5.7. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19
 to 6.7. Kirkkoilta Karunan kirkossa klo 19
 ma 10.7. Lavis-jumppa lavalla klo 18.30, viimeisen kerran.
 ma-ke 10.-12.7. Hännilässä lasten päiväleiri.
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 to 20.7. Kesäillan kirkko Karunan kirkossa klo 19
 la 22.7. Karunan Unikeonmarkkinat klo 10-14 pallokentällä Rantolassa, Nuorisotalontie 3. Juontaja Timo Rautala.
Unikeko mereen klo 12! Lohisoppaa ja kahvia, arpajaiset,
tikkakilpa, onnenpyörä, traktoriajelua, lapsille temppurata, uutuutena HELIKOPTERILENNÄTYS! Takakonttikirppis
ja torimyyntiä. Varaa autollesi takakonttimyyntipaikka tai
toripaikka tavaroillesi: Pirjo Tuomi 050 565 8013.

 la 22.7. Pyjamabileet Rantolan Kievarissa klo 20, Unikeko-teema. Kenellä paras asu?
 su 23.7. klo 10 alk. Liesniemen keskiaikamarkkinat, Liesniementie 11, Sauvo. Käsityöläisiä, ruokaa, juomaa ym.
 ma-ke 24.-26.7. Hännilässä Lomajokeri: Kerää porukka
ja räätälöidään teille hevosloma!
 ti 25.7. Lasten peli-ilta Kalliorannassa klo 19
 ke 26.7. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19
 to 27.7. Leikkimielinen koko perheen TRIATHLON-kisa
Kalliorannassa Liikunnan teemapäivänä. Karunan Urheilijat järjestää.
 to 27.7. Kesäillan kirkko Karunan kirkossa klo 19
 la 29.7. Sauvon Elopäivät klo 10 Sauvon torilla

Näin saat taksin
Sauvossa ei ole enää taksiasemaan, taksin saa soittamalla suoraan taksikuskeille.
Kimmo Virtasen taksi on Karunassa, muut
Sauvon puolella.
Virtanen Kimmo		
Kaskinen Timo
Laaksonen Mauri
Laine Reima
Saarinen Marika		
Sauvon Palvelutaksi

0400 532 236
0500 743 606
0400 228 667
0400 120 810
050 9101 630
040 519 6449

ELOKUU

 ti 1.8. Lasten peli-ilta viimeisen kerran. Kallioranta klo 19.
 ke 2.8. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19
 to 3.8. Kesäillan kirkko Karunan kirkossa klo 19
 la 5.8. Kesäretki Örön saarelle. Tied. Riikka Tammisto
050 522 4162
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 su 6.8. Majatalopäivän messu Karunan kirkossa klo
13.00, nyyttärikirkkokahvit. Musiikista vastaa Pekka Simojoki ja Etcetera-kuoro.

 15.-16.9. Rantolan Kievarin kesäkausi päättyy. Viimeisen
viikonlopun lauantain esiintyjänä Sivuluisu.

 ti 8.8. Harri Marstio Torikan koululla
 ke 9.8. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19
 to 10.8. Pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä messu Karunan kirkossa klo 19

KAIVUULIIKE J.METSOLA
Maarakennus- ja kaivuutyöt
Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset

 la 12.8. Sunttifesti Rantolan Kievarilla, pihalla ja sisällä.
Esiintyjät ulkona klo 12 Duo Happy Endings, klo 14 pääesiintyjä Aikakakone & Sani, klo 15.30 Hauli Bros, klo 19
Puolikuu, klo 23 sisällä Väärät Mausteet solistina Vesa Kurkilahti. Tämän jälkeen Kievari auki vielä viikonloppuisin.

•

 ke 16.8. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19

•

•

•

Hinaukset

Paalutukset

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

 ke 23.8. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19
 ke 30.8. Lentopalloa Rantolan kaukalolla klo 19

SYYSKUU

 Baritoni Valtteri Torikka tulossa laulamaan Torikan koululle. Tarkista päivä www.torikankoulu.fi

Taksi
Timo Kaskinen
...muistoja, jotka säilyvät

TA K S I
1-8 hlöä
Ville Kuopila
040 519 6449
Myös invakyydit

0500 743606

Hevos- ja
matkailutila
Karunassa
majoitusta ratsastusta
täyshoitopaikkoja aktiivipihatossa
kursseja, leirejä, tapahtumia
vihannesten suoramyynti
Bemer- hoidot, myynti, vuokraus
Käy tykkäämässä, niin pysyt satulassa

P. 050 331 8642
38

www.hannilantila.fi

KESÄTANSS T

12.7.2017 klo 19-24

KARUNAN KALLIORANNASSA
NUORISOTALONTIE 3, KARUNA

TANSSIT TAHDITTAA

TEEMU
ROIVAiNEN
& ENERGIA

Liput
ennakkoon
12€,
ovelta 15€.
Lippuja
myynnissä täällä:
Hakkisherkku,
Kalle´s Backa 55,
Kankaanrannan
Puutarha Sauvossa
ja Rantolan Puoti
Karunassa.

WWW.SAUVONYRITTAJAT.FI
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Sauvon
Elopäivät
29.7.2017
Karuna on
suosittu hääpaikka

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

