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Tervehdys!
Karunan kyläyhdistys ry. täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja tämä lehti on myös Karunan
Kynttilän 20. vuosikerta. Olemme Karunan Kynttilästä todella ylpeitä, ja se on ollut lukijoidenkin keskuudessa pidetty, kaivattu ja kehuttu. Kiitos siitä kuuluu viime vuosien
päätoimittajallemme Arja Taloselle.
Olemme saaneet hallitukseen runsaasti uusia kasvoja, joiden myötä on
syntynyt myös uusia ideoita. Näitä uusia ideoita näemme varmasti jo
tänä vuonna Unikeonmarkkinoilla. Unikeonmarkkinoiden tarkempia
tietoja kannattaa seurata Facebookista sekä Kunnallislehdestä.
Edellisenä vuonna meillä oli kylän ainoan bussipysäkin suunnittelukilpailu, johon saimme hyviä suunnitelmaluonnoksia. Ikävä kyllä
ELY-keskus ei antanut meille lupaa rakentaa uutta, vaan vanha pysäkki kunnostettiin, ja siitä tuli nyt todella paljon paremman näköinen kuin vanha.
Viime vuoden aikana saimme karuna.fi -nettisivut uudistettua ja
nyt ne ovat selkeät ja toimivat myös mobiililaitteissa. Karuna.fi on
Karunan alueen nettisivu, jota ylläpitävät yhdessä Karunan Urheilijat ja kyläyhdistys. Sivuilta löytyy ajankohtaisia asioita, tapahtumakalenteri, molempien yhdistysten omat sivut sekä Kalliorannan sivu,
jossa on myös tilojen varauskalenteri.
Jotta kesää olisi mukavampaa viettää, me kyläläiset siivosimme taas tuttuun tapaan keväällä Kalliorannan alueen, kunnan uimarannan sekä Rantolan tienvarret. Tienvieruspuista on Rantolan alueella myös karsittu oksia,
jotka siivottiin pois siivoustalkoiden yhteydessä. Talkoiden päätteeksi nautimme yhdessä makkarat laavulla.
Olemme aloittelemassa uutta hanketta järviruo’on vähentämiseksi vesistöistämme
ja vesijätöiltä, jotta veteen ei muodostuisi niin paljon ravinteita. Hankkeesta on tulossa kyläläisille ja mökkiläisille avoin infotilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin hankkeesta,
sekä miten se toteutetaan. Ilmoittelemme asiasta nettisivuilla, Facebookissa ja Kunnallislehdessä.
On ilo toivottaa kaikille aurinkoista ja tapahtumarikasta kesää!
Riikka Tammisto, Karunan kyläyhdistyksen puheenjohtaja
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eella. Muut voivat noutaa sen Rantolan Puodista, Rantolan
Kievarista, Sauvon kirjastosta, Sauvon K-Marketista ja Kankaanrannan puutarhalta Sauvossa.
Kyläyhdistyksen osoite: Eikniementie 94, 21590 Karuna
www.karuna.fi
Facebookissa www.facebook.com/karunankyla
Yhdistyksen puheenjohtaja Riikka Tammisto
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Jäsenmaksu on 7 e/henkilö ja tilinumero Liedon Säästöpankissa FI09 4309 0010 3602 53. Muista merkitä nimesi ja
osoitteesi viestikenttään.

Lehti ilmestyy kerran vuodessa toukokuun lopussa ja jaetaan jokaiseen postilaatikolliseen talouteen Karunan alu3

Kyläyhdistyksen ja Kynttilä-lehden synty
Karunan kyläyhdistys r.y. perustettiin syksyllä 1998 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 1999. Sitä oli jo edeltänyt epävirallinen kylätoimikunta, jota perustamassa oli mm. Matti
Tahvonen.
- Tuntui, että jotain täytyi tehdä, kun vuoden 1969 Sauvoon
yhdistymisen jälkeen vähitellen palveluja lähti pois Karunasta, eikä oikein kukaan hoitanut Karunan asioita Sauvon
valtuustossa. Me karunalaiset tunsimme tarpeelliseksi perustaa oman toimikunnan. Minusta tuli sen puheenjohtaja, laadimme omat säännöt, teimme mitä tahdoimme, eli
ajoimme Karunalle tärkeitä asioita. Kritiikkiäkin tuli, että
mitä semmoisella toimikunnalla on virkaa, mutta Sauvon
kunnan johdon mielestä se oli hyvä olemassa kuntaan
päin, kertoo Matti Tahvonen, joka toimi pitkään Sauvon
valtuustossa ja myös kunnanhallituksessa.
- Sitten piti anoa EU-rahaa maaseudun kehittämiselle, ja
se edellytti yhdistysmuotoa. Silloin perustettiin Karunan
kyläyhdistys vuonna 1998, Tahvonen kertoo.

Kyläyhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi (aina

vuoteen 2002 asti) valittiin Leena Oksanen, varapuheenjohtaja oli Bo Sevelius, sihteeri Ainokaisa Rantalankila, rahastonhoitaja Esko Lehtonen ja muut hallituksen jäsenet
Jaana Helander, Jouni Nurmisto, Unto Ranta ja Harry Ylismäki.

Osana Karunan kehittämishankkeeseen kuului kylä-

lehti. Keväällä 1999 ilmestyi 12-sivuinen A4-kokoinen
moniste, jonka etusivulla kuulutettiin lehdelle nimeä. Nimikilpailun voittajalle luvattiin yllätyspalkinto Rantolan
kesätorilla lauantaina 31.7.1999.

Nimikilpailuun tuli huimat 112 ehdotusta! Karunan

Kaiku, Karunan Uutiset jne, mutta voittajaksi valittiin Karunan Kynttilä. Sen keksi salolainen Hanne Hiisivirta, josta oli
tullut kesäkarunalainen 6-vuotiaana, kun hänen vanhempansa olivat ostaneet mökin Karunan Nyängistä. Lehden
nimen Hanne keksi 20 vuotta myöhemmin mökkeillessään edelleen samassa mökissä.

Kynttilän ensimmäiseen toimituskuntaan kuuluivat
Jaana Helander, Anni Himberg, Soile Nurmisto, Unto Ranta, Anne Sevelius ja Harry Ylismäki. Lehden painosmäärä
oli 1000 kpl ja se jaettiin talvi- ja kesäasukkaille. Tänä vuonna ilmestyy jo 20:s Karunan Kynttilän vuosikerta.

Kyläyhdistyksen
puheenjohtajat:
1998-2001 Leena Oksanen
2002-2005 Terje Suominen
2006-2008 Anja Torkkeli
2009-2010 Jenni Rönnberg
2011 Liina Aho
2012-2015 Antti Rusi
2016- Riikka Tammisto

Karunan omaa lehteä on ilmestynyt jo 22 kertaa. Monistetusta mustavalkoisesta, tuhtiin painotuotteeseen. Päätoimittajana on toiminut vuodesta 2012 Arja
Talonen, joka on tehnyt pitkän uran toimittajana. Taittajana on toiminut 18 lehden verran
graafinen suunnittelija Anni Himberg.
Kuva Anni Himberg
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Malja Karunan kyläyhdistykselle!
Karuna Libre
3 cl tummaa rommia
2 cl sitruuna- tai limemehua
15 cl coca colaa
Sekoita, lisää joukkoon jäitä. Lasin reunalle koristeeksi
pieni Karunan vaakuna – tai sen puuttuessa sitruuna- tai
limeviipale. Nautitaan vapaan Karunan kunniaksi! Ohje
Seppo Katajainen, Wanha Liesniemi.
Karuna-mojito
½ limen mehu
1-2 tl sokeria
runsaasti minttua
4 cl vaaleaa rommia
jäämurskaa
n. 10 cl vichyä
Sekoita drinkkilasin pohjalla limemehu ja sokeri. Lisää ainakin 15 mintunlehteä kevyesti painellen. Lorauta sekaan
rommi. Runsaasti jäämurskaa, lopuksi vichyä sen verran
kuin lasiin mahtuu. Raikas drinkki kesäkuumalla, ja varsinkin, jos kasvimaalla rehottaa runsaasti minttua. Ohje Ville
Talonen, Lindvik.
Timarin parempi mehu
5 kg survottuja marjoja tai raparperia
5 l kylmää vettä
50 g viinihappoa
2,5 kg sokeria
(Atamonia tai säilötetabletteja)
Survo kevyesti marjat (mitä tahansa lajia) tai raparperipalat isossa puhtaassa astiassa, kaada päälle kylmä vesi.
Sirota päälle viinihappo, sekoita vähän. Anna seistä 1 vrk
huoneenlämmössä. Siilaa sideharson läpi töhnät pois.
Sekoita sokeri liemeen hämmentämällä sitä isolla kauhalla 1 tunnin ajan (= anna miehelle kauha käteen uutisten
ja urheiluruudun ajaksi ja lite till!) Sekoittamisen loppuvaiheessa lisää säilöte (liuotettu tilkkaan kiehuvaa vettä).
Laita mehu kylmiin puhtaisiin pulloihin, vie kylmään. Timarin mehu on terveellisempää ja maistuu tuoreemmalta
kuin keitetty mehu. Resepti Timarin kartanon Leena Paaskunnalta.
Kuvat Arja Talonen

Kuljetus Petri Nurminen Oy
Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

Puh. 0500 533 036

Hyvää kesää!
Toivottaa Merirantala Oy
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Kun karjalaiset tulivat Karunaan
Sodan päätteeksi Suomi joutui luovuttamaan 49 Karjalan
pitäjää Neuvostoliitolle, joko kokonaan tai osittain, ja runsaalle 420 000 siirtokarjalaiselle täytyi löytää uusi koti. Valtavan ruljanssin pääorganisaattori oli vauhdikas Veikko
Vennamo. Maan luovutus otti joskus koville, mutta hoitui,
kun pakko oli. Oli ystävällistä suhtautumista ja jossain vähemmän ystävällistä. Kaikki asumukset saunakamareita
myöten tarvittiin.
- Karjalaisia sijoitettiin yleensä 10-20% kunnan asukasluvun määrästä, jossain paljon enemmänkin. Karunaan
tuli noin 300-400 karjalaista ja Sauvoon huomattavasti
enemmän, arvioi Pauli Peltola, joka toimi yli 30 vuotta
Sauvo-Karunan Karjalaisseuran puheenjohtajana. Hän on
syntynyt Säkkijärvellä ja asuu Sauvossa.
Paljon tietoa löytyy 230-sivuisesta historiikista ”Sauvon
Karjalaisseura 1946-2015”, johon Peltola keräsi osittain
materiaalin, tarinoita ja valokuvia karjalaisilta. Kirjan toimittajana oli Juhani Marsala. Suururakka valmistui vuonna 2015.
- Valtaosa Karunaan tulleista oli Uudenkirkon pitäjästä,
jossa oli ollut 61 kylää ja liki 14 000 asukasta. Karunaan
määrättiin sieltä Toivolan, Hännilän, Sortavalan ja Jorolan
kylät. Sauvoon määrättiin Uudenkirkon Himottulan, Vitikkalan, Mesterjärven ja Vohnolan kylät, tietää Peltola.
Tulijat olivat enimmäkseen maanviljelijöitä, jotka saivat
ehkä kymmenisen hehtaaria viljeltäväkseen, mutta tuli
myös kalastajia, joita asutettiin Paraistenkin rannoille. Ja
tuli yrittäjiä, kuten Huuhkat ja Rusit.
Erityisen paljon karjalaisia sijoitettiin Karunan Luotelaan,
mistä Steningen kartano luovutti runsaasti maita. Ruskolassa oli silloin käsivälitteinen puhelinkeskus, ja sen
hoitaja Kerttu Saario alkoi puhua ”karjalaiskylästä” ja ”Pikku-Karjalasta”. Kun myöhemmin tuli vaatimus, että pelastustoimien takia kaikilla teillä on oltava nimet, tiestä tuli
Pikku-Karjalantie, tietää Ismo Anttalainen kertoa. Anttalaisten lisäksi Pikku-Karjalaan muuttivat mm. Kolit, Paakit,
Rehmoset, Muuriset ja Haloset.

Ismon isä Keijo Anttalainen, 88, oli 9-vuotias, kun tuli äk-

kilähtö Hännilän merenrantakylästä torstaina 31.11.1939:
- Aamuseitsemältä istuttiin aamiaisella, miehet olivat lähdössä merelle, kun yhtäkkiä mereltä tuli laivoja, jotka rupesivat tykeillä ampumaan. Aivan yllättäen, ilman mitään
varoitusta. Sirpaleet alkoivat repiä kattoa ja seiniä. Äkkiä
ulos ja reki toisen hevosen eteen, kärrit toisen. Oli vaikea
valjastaa, kun hevoset tempoivat vauhkoina aina kun jysähti. Isä ajoi toista, minä toista, kirkonkylän suuntaan, jonne oli 20 km. Vanhemmat ja kolme lasta lähtivät, vanhin
veli tuli vähän myöhemmin. Ei saatu yhtään lehmää mukaan. Rautatieasemalla noustiin vaunuihin, joissa oli tuotu hevosia rintamalle päin, eikä niitä kukaan ollut ehtinyt
puhdistaa. Kolme vuorokautta seistiin niissä vaunuissa,
pommitusten tullessa juostiin metsään, taas jatkettiin. Ei
ollut mitään ruokaa.
Itsenäisyyspäiväksi ehdittiin Satakunnan Kiikoisten kansakoululle, missä oltiin se talvi. Sieltä siirryttiin Vihtiin, mistä
kahden vuoden kuluttua palattiin Karjalaan.
Kun toinen lähtö tuli, olin 14-vuotias. Silloin meidät vietiin
alkuun Kalantiin, missä saimme pienen maapläntin väliaikaisesti. 15-vuotiaana jo äestin jopa kolmella hevosella,
joutui poika miesten töihin. Mutta se oli niin tärkeää, pienikin maapala torjui nälkää, kun oli kova ruokapula. Karunaan siirryimme 1946.
Pikku-Karjalantien varrella kaikki viljelivät sokerijuurikasta,
lisäksi perunaa, hernettä, kaalia, marjoja. Hännilässä isä oli
viljellyt 45:ttä hiekkamultaista hehtaaria, Karunan 9 hehtaaria olivat savimaata. Siinä oli uusi oppiminen. Tulijoista
Rehmonen anoi kalavettä, ja saikin. Hän vei kalaa hevospelillä Piikkiön rautatieasemalle, mistä se lähetettiin Turkuun, kertoo Keijo Anttalainen.
Pauli Peltolan mieleen on jäänyt, miten talvisodan aikaan
lakanat selässä juostiin pommituksia pakoon metsään.
Hän oli yhdentoista, kun tuli lähtö Säkkijärven Vilajoen kylästä. Määränpää oli Siikainen, sitten tuli siirto Eurajoelle.

”Aamuseitsemältä istuttiin aamiaisella,
miehet olivat lähdössä merelle, kun
yhtäkkiä mereltä tuli laivoja, jotka
rupesivat tykeillä ampumaan. Aivan
yllättäen, ilman mitään varoitusta.
Sirpaleet alkoivat repiä kattoa ja seiniä”.
- Keijo Anttalainen 6

Talvisodan tuhoja Säkkijärven Vilajoella. Hilda (os. Hämäläinen) ja Väinö Peltola
kotinsa raunioilla syksyllä 1941. Taustalla kranaatin rikkoma sauna ja oikealla
palaneen navetan kiviseinää. Takana Hamina - Viipuri maantie ja Vilajoen silta.
Hilda ja Väinö Peltola ovat Pauli Peltolan vanhemmat.

- Kaikki tavarat ja elukat jäivät, mutta myöhemmin löysimme yhden lehmän Nousiaisista, minne se oli evakuoitu.
Mutta äiti älysi onneksi ottaa lähtiessä kaikki valokuvat
mukaan, Pauli kertoo.
- Isäni oli ikänsä puolesta syksyllä 1942 kotiutettu rintamalta. Hän vuokrasi Viipurin Sorvalista serkultaan asunnon ja
tallin kolmelle hevoselle, joilla hän oli ajossa Viipurin tavara-asemalla. Kotona oli minun käytössäni yksi hevonen,
jolla hoidin heinän, polttopuiden ja lannan ajot. Meiltä oli
Viipuriin matkaa 33 km ja minun tehtäviini kuului myös
ajaa sinne heiniä ja halkoja tarpeen vaatiessa. Olihan siinä
hommia 13-14 –vuotiaalle pojalle. Olin myös tukin uitossa keväällä 1943 naisten, vanhojen ukkojen ja muutamien
kavereiden kanssa. Saimme valmiiksi uuden talon syksyksi
1943, mutta 18.6.1944 tuli uusi, lopullinen lähtö.
Minä pääsin aikanaan Turun teknilliseen kouluun ja valmistuin rakennusmestariksi 1955. Oppilaskuntamme järjesti tansseja eri paikkakunnilla. Sauvossa hain tanssimaan
yhtä Kyllikkiä, ja meistä tuli pari. Rakensimme Sauvoon talon, saimme pojan ja tytön, Kyllikki oli 40 vuotta Osuuspankissa töissä. Minä olin TVH:lla vastaavana mestarina,
kunnes 1966 perustin maanrakennusfirman. Poika jatkaa
sitä edelleen nimellä Salon Maa- ja Vesirakennus Oy. Elämä on kumminkin sujunut aika mukavasti.
Kyllikistä on tullut ihan karjalainen. Hän on leiponut tuhansia piirakoita tapahtumiin ja voitti jopa valtakunnallisen
piirakkamestaruuden Imatralla 1997! Kyseli ruokaohjeita
äidiltäni. On syöty potlohkoa, paistettua kokkelipiimää, paraski-vesirinkeleitä, marjarieskaa. Säkkijärvellä tehtiin aina
leivontapäivänä hakkoopiirakkaa, ja senkin Kyllikki osaa.
Isolle pellille kaulittua ruistaikinaa, päälle vuoroin raakaa
perunaa ja sianlihaa, suolaa ja voinokareita, sitten kaulittu taikinakansi tiiviisti päälle. 200-asteisessa sähköuunissa
puolitoista tuntia, haudutetaan sitten pyyheliinan ja huovan sisällä. Syödään lämpimänä maidon tai piimän kera.

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 2.-29.7.2018 jolloin
PAIMION TERVEYSASEMA
Terveyskeskuksentie 1, Paimio. Muissa asioissa
puh. 02 474 6383 arkisin klo 10-14.30
(takaisinsoittojärjestelmä).

Karjalaisseura
Vuonna 1946 perustettiin Sauvon Karjalaisseura. Pidettiin ahkerasti tupailtoja, iltamia, kesäjuhlia, pikkujouluja,
kyykkä-, piirakka- ja henkisiä kilpailuja. Vuoden 1971 piirin
henkisissä kilpailuissa laulaja Petri Laaksonen voitti ensipalkinnon alle 16-vuotiaiden sarjassa. Hänen äitinsä oli
Sirkka-Liisa Laaksonen os. Huuhka.
- Tupaillat olivat aluksi kodeissa ja niihin osallistui 30-50
henkeä, joskus jopa 60. Oli tarinointia, laulua ja soittoa,
arpajaisia ja kahvit. Nykyään kokoonnutaan esim. pankin
tiloissa ja kuullaan tarinoinnin lisäksi alustuksia vaikkapa
terveys- tai pankkiasioista, kertoo Pauli Peltola.
Karjalaiset pystyttivät muistokiven Sauvoon 1956. Karunan hautausmaalla paljastettiin oma muistomerkki
25.10.1959. Sen suunnitteli arkkitehti Valdemar Kuurma ja
valmisti Räntämäen Graniitti. Varat kerättiin Karunan asukkailta ja yhteisöiltä, kerääjinä mm. Felix Juva Kasklahdesta,
Mikko Peippo Liidistä ja Väinö Lempiäinen Metsämäestä.
Sisko Sirkkilä on huolehtinut Karunan muistomerkistä
vuodesta 2010 asti.
Pauli Peltolan jälkeen Sauvo-Karunan karjalaisseuran puheenjohtajana toimii Marja Peltola Karunasta. Karjalaisuus elää ja perinne jatkuu.
Arja Talonen

Karjalaisten muistomerkki Karunan hautausmaalla.

PÄIVYSTYKSET
Arkisin klo 8-15.30 Paimion pääterveysasema
puh. 02 474 6202.
Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin Turun seudun
yhteispäivystys: TYKS T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku
(rakennus 18), puh. 02 3138 800.
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
Pieneläinpäivystys puh. 0600 0 12 444
Suur-/hyötyeläinpäivystys 0600 0 41 451
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
Karunan Urheilijat ry on toiminta-ajatukseltaan pääosin
kuntoliikuntaan painottuva seura, joten ohjelmammekin
on kaikille suunnattua. Kesää odotellessa on hyvä suunnitella itselleen myös liikunnallista ohjelmaa. Olemmehan juuri saaneet kuulla ja lukea lehdistä kuinka tärkeää
liikunta on kaiken ikäisille. Nuorena liikuntaa harrastaneet
selviytyvät paremmin elämästään, ja tuleehan liikunnasta myös hyvä olo. Ensi kesäksi olemme suunnitelleet mm.
seuraavaa.
Maanantai-iltoina 18.6. – 9.7. klo 19 tanssilavalla Lavis-lavatanssijumppaa, ohjaajina edellisen kesän tapaan Tarja ja
Maija Sauvon Naisvoimistelijoista. Laviksen tanssiaskeleet
ja koreografiat ovat niin helppoja, että mukaan pääsee
tottumatonkin tanssija. Tunnilla käydään monipuolisesti
läpi eri tanssilajeja, myös lihaskuntoa parannetaan. Lavista tanssitaan ilman paria. Tanssitaan tuttuja lavatansseja,
humppaa, valssia, polkkaa, foxia, salsaa, jenkkaa, rockia/
jiveä, cha chaata ja sambaa. Lavis-jumppa on niin muka-

Laiturijoogaa, triathlon-kisat,
lattareita, lavisjumppaa, lentopalloa,
juhannustanssit, jalkapalloa ja
kesätanssit Tommi Soidinmäen
tahdittamina.
vaa, että et edes huomaa kuntoilevasi! Lavis maksaa 5 e /
osallistumiskerta.
Tiistai-iltaisin eskari- ja alakouluikäiset pelaavat urheilukentällä jalkapalloa 19.6. klo 19 alkaen Lassi Liikkasen ohjaamana. Mitään erityisiä taitoja ei tarvita, vain innokasta
mieltä.
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Keskiviikkoisin klo 19 pelataan lentopalloa. Ensimmäinen
peli on 6.6., jolloin perinteen mukaan pelataan Karunan
kyläyhdistyksen ja Karunan Urheilijoiden välinen ottelu.
Kaikki halukkaat voivat osallistua ja valita kumpaa haluavat edustaa! Yleisö on myös tervetullut.
Tämän jälkeen jatketaan joka keskiviikko klo 19 koko kesän. Kaikki eri ikäiset lentopallosta kiinnostuneet naiset,
miehet, tytöt ja pojat ovat tervetulleita mukaan.
Assi Rusi opettaa lattarien alkeita 27.-29.6. klo 18.30 Kalliorannan tanssilavalla 1,5 tuntia kerralla.
Kesällä kokeillaan myös rentouttavaa laiturijoogaa muutamana keskiviikkoiltana. Tarkemmat tiedot myöhemmin
www.karuna.fi -sivulla.
Perjantaina, unikeonpäivänä 27.7. klo 17 KU järjestää Kalliorannassa, Urheilijoiden saunarannassa leikkimielisen
triathlon-tapahtuman. Uintiosuus on noin 300 m, pyöräilyosuus 15 km ja juoksuosuus noin 6 km. Kisaan voi osallistua myös joukkueena niin että yksi joukkueen jäsen ui,
toinen pyöräilee, kolmas juoksee. Osallistumismaksu 10 e
/osallistuja sisältäen juoman, makkaranpaiston laavulla ja
saunomisen.
Vielä on mainittava Juhannusaaton tanssit, 22.6. klo 20 alkaen, joissa voi kuntoilla tanssimusiikin tahdissa. Luvassa
iloista yhdessäoloa, tarjolla myös pientä purtavaa ja juotavaa. Myös Sauvon Yrittäjät järjestävät ke 4.7. Kalliorannan
lavalla kesätanssit, joitten järjestelyissä KU on mukana.
Seuratkaa ilmoitteluamme ja tulkaa mukaan liikkumaan.
Tarkempia tietoja tapahtumista facebook-sivuiltamme,
Instagramista, Kunnallislehden Seurat toimivat -palstalta,
karuna.fi - sivuilta ja sauvo.fi / Sauvo harrastaa -sivulta.
							
Teksti Leena Teräsvasara
Kuvat Arja Talonen

Karunan sankari?

Vuokraa kirkkovene
Kyläyhdistys omistaa 7-airoparisen kirkkoveneen. Sillä
soudetaan Rantolassa sunnuntaisin klo 13, lähtö Kalliorannan tanssilavan alapuolelta. Tänä kesänä viisi kertaa, 1.7.
alkaen, viimeinen kerta 29.7.
Mukaan mahtuu 14 soutajaa kerrallaan. Sinun ei ole tarvinnut koskaan ennen soutaa kirkkoveneellä, silti voit tulla, ja vanhakin pärjää. Perämies neuvoo ja opastaa. Hyvää
kuntoliikuntaa!

Perjantaina 27. heinäkuuta ratkotaan, kuka on Karunan
sankari tai sankaritar! Kello 17.00 alkaa Karunan oma
triathlon-kisa Karunan Urheilijoitten saunarannasta, Nuorisotalontie 5. Ensin uidaan 300 m, sitten pyöräillään 15 km
ja juostaan 6 km.

Kirkkovenettä voi myös vuokrata 100 euron hintaan (kyläyhdistyksen jäseniltä 50 e) omalle porukalleen - työkavereille, sukulaisjoukolle, synttärijuhlijoille, polttariporukalle.
Vähintäin 8 soutajaa on oltava, jotta vene liikkuu.

Myös joukkueet voivat osalllistua, työkaverit, kyläporukka,
perhe – äiti ui, isä pyöräilee jne., tai osallistuja voi suorittaa vain jonkun kolmesta lajista. Osallistumismaksu 10 e.
Jälkeenpäin virvokkeita ja makkaraa laavulla ja saunamahdollisuus. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Anna-Maria Suomalainen, p. 045 186 3838.

Ja hääparin juhlakuljetukseen vene sopii hienosti – Karunan kirkolta matka Kalliorannan juhlatalolle kestää vain
puolisen tuntia. Mikä sen ikimuistoisempi hääkuljetus
kuin vihrein lehvin, kukin tai viirein koristeltu kirkkovene!
Tiedustelut Petri Nurminen, puh. 0500 533 036, Antti Rusi
0400 324 522

Ja Karunan Urheilijat jatkaa taas kesällä Kalliorannan kauniin, vanhan talon kunnostusta. Alkujaan pitäjän ensimmäiseksi, ruotsinkieliseksi kansakouluksi rakennettu, 132
vuotta vanha talo kaipaa nyt maalia seiniinsä. Myös pihapiirin vanhaa ulkorakennusta aletaan kunnostaa.

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

Kallioranta on ratkaisevan tärkeä harrastusten, kokousten, syntymäpäivä- ja joulujuhlien paikka talvella, ja kesällä siellä vietetään miltei joka lauantai häitä. Ilman ”Taloa”
olisimme hukassa! Sinäkin voit auttaa sen säilymistä osallistumalla talkoisiin - kysy tarkemmin KU:n puheenjohtaja
Pekka Virtaselta 040 519 6514.
Teksti Arja Talonen

Nuorille töitä
Karunan Urheilijat tarjoaa Kalliorannassa nyt alkukesällä kahdelle karunalaisnuorelle työtä 2 viikoksi
(6h/pv) valtakunnallisen Työllistä nuori -projektin
kautta. Lounais-Suomen Osuuspankki maksaa nuorille 400 e palkkaa kahdelta viikolta, KU maksaa palkan
sivukulut. Tiedustelut Kirsi Söderberg 050 3312888.
Kuva Anni Himberg
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Kirppisralli
Karunan alueella järjestetään Kirppisralli lauantaina 9.6.2018 klo 11-15. Myy itsellesi tarpeeton
tavara kätevästi pihapiiristäsi käsin, myyntipisteet merkitään karttaan. Karttoja on saatavilla
Rantolan Puodista ke 6.6.2018 lähtien, ja kohdekartta julkaistaan myös Karunan kyläyhdistyksen
fb-sivuilla. Ilmoita Kirppisralliin oma myyntipisteesi sunnuntaihin 3.6.2018 mennessä!
Ilmoittautumiset: johannakaarina.luoma@gmail.
com tai 040 755 1159
Lisätietoja tapahtumasta löytyy myös kyläyhdistyksen sivuilta www.karuna.fi ja facebookissa.

Kenestä Karunan
Unikeko 2018?
Osallistu vuoden 2018 Unikeko–äänestykseen!
Voit äänestää ehdokastasi kirjoittamalla ehdotuksen lapulle 14.7. mennessä ja pudottamalla sen
kyläyhdistyksen postilaatikkoon. Se löytyy Rantolansuntin vanhan maitolaiturin kohdalta kyläyhdistyksen ilmoitustaululta. Voit äänestää myös
sähköpostitse karunankylayhdistys@gmail.com
tai www.karuna.fi–sivuilla. Laita perustelut, miksi
oma ehdokas olisi paras valinta Vuoden Unikeoksi. Äänestämällä osallistut tuotepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla 21.7. Nähdään silloin
Rantolan pallokentällä Kalliorannan mäen takana!
Kuva Reijo Tallqvist

Salon iltatorille
Karunan kyläyhdistys järjestää yhteisen retken
Salon iltatorille to 9.8. Esiintyjänä silloin Vesterinen yhtyeineen. Lähtö Kalliorannan parkkipaikalta klo 16.45 Sauvon kautta Saloon. Retken hinta
on aikuisilta 10 e, lapset ilmaiseksi. Ilmoittaudu
viimeistään 5.8. Riikka Tammistolle puh. 050 522
4162. Kaikki tervetuloa!

Kuva saloon.fi

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

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme
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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

Rusit – Karjalasta Karunaan
Yksi Karunaan tulleista karjalaisperheistä oli Rusin perhe. He lähtivät Kuolemajärven Seivästön
kylästä. Tunnemme Rusit autoalan yrittäjinä, mutta suku aloitti yrittäjätaipaleensa laivureina jo 200 vuotta sitten. Tämän on selvittänyt tutkija ja tietokirjailija, Suomen linja-autohistoriallisen
seuran puheenjohtaja Jari Kurkinen, jonka kokoama Rusin suvun historiikkikirja ilmestyy tänä
vuonna. Tämä juttu on koottu Kurkisen kirjoituksen pohjalta.
Kuolemajärvi oli runsaan 5000 asukkaan pitäjä, ja Seivästö oli sen kylistä suurin, melkein tuhat asukasta. Kylä on
Suomenlahden rannalla, Viipurin ja Pietarin välimailla. Kyläläisten elämä liittyi mereen, kalastukseen ja merenkulkuun. Mäellä seisoi majakka, rannat olivat hiekkarantoja.

Laivat liikennöivät huhtikuusta joulukuulle. Talvisin
suunniteltiin, rakennettiin ja korjattiin laivoja. Talollisilta
ostettiin koivutukkeja, jotka sahattiin ja pilkottiin ja ajettiin hevosilla satojen metrien pinoiksi merenrantaan. Halot vietiin Venäjän armeijalle, valtion kohteisiin tai myytiin
suoraan kuluttajille Pietarin kanavien laidalla. Merestä
nostettiin kiviä, hiekkaa tai soraa, ja kuormat kuljetettiin
suurille rakennustyömaille Pietariin ja Kronstadtiin.

tettiin vetäytyvien suomalaisjoukkojen toimesta. Perheet
siirtyivät kevättalvella 1940 evakkoina Urjalan asemalle.
Rauhanteossa maaliskuussa 1940 Karjala menetettiin.

Taavetti Rusi ehti jo perustaa linjan Forssa–Urjala–Tampere ja ajoi sitä vuosina 1940–42, kunnes perhe palasi
Karjalaan. Kesäkuusta 1942 lähtien hän taas liikennöi linjallaan Viipuri–Seivästö. Mutta kaikki tuhoutui uudelleen
puna-armeijan suurhyökkäyksessä kesäkuussa 1944. Rusin perhe selvisi hengissä, mutta uudet rakennukset ja autotalli jäivät itänaapurille. Taas oli lähdettävä.

Laiva kesti yhdellä peruskorjauksella 10–20 vuotta,
jonka jälkeen se romutettiin ja osia käytettiin uusiin laivoihin. Laivoissa oli kapteenin lisäksi pari kolme laivamiestä.
Laivan ruorista auton rattiin

Laivuri Matti Rusi (synt. 1768) rakennutti vuonna 1810
uuden laivan. Liikenne rekisteröitiin Venäjän sisäiseksi liikenteeksi. Vuoden 1812 rajajärjestelyissä ns. Vanha Suomi
liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan. Seivästökin siirtyi
Venäjältä Suomen suuriruhtinaskunnan alueeksi.

Liikennettä jatkoi edelleen Matin poika Esaias Rusi.

Seuraavaa sukupolvea edusti Tahvo Rusi, joka alkoi liikennöidä Maria-laivallaan 1863. Aino-laiva valmistui 1874.
Tahvon poika Tiitus Rusi siirtyi laivan ruoriin 1890-luvulla.
Hän liikennöi Saarinen-jaalallaan vuosina 1897-1903, Aalto-kaljaasilla 1903-09 ja Muisto-kaljaasilla vuodet 1910-13.

Viimeisenä liikennöitiin Urpo-kaljaasilla aina vuoteen
1918, jolloin Suomen ja Neuvosto-Venäjän meriraja sulkeutui. Yli satavuotinen idänkauppa ja elinkeino olivat
tuhon omia. Perhe myi viimeiset laivansa pois 1920-luvun
alkuvuosina.
Tiitus Rusi päätti suunnata voimavaransa orastavaan

autoliikenteeseen. Hän osti pojalleen Taavetti Rusille
(1896–1955) taksiauton. Taavetti toimi samanaikaisesti
linja-autonkuljettajana Seivästön Auto Oy:ssä, jossa Rusit
olivat osakkaina. Hän osti 1927 ajamansa linja-auton ja
aloitti oman linjaliikenteen Viipuriin.

Samaan aikaan toinenkin sukuhaara hankki autoja ja

kuljetti mm. kalaa Viipuriin. Sukuhaarat yhdistivät toimintansa vuonna 1931 Avoin yhtiö A. ja T. Rusiksi.

Suurin osa kalustosta otettiin 1939 puolustusvoimien

käyttöön. Talvisota syttyi 30.11.1939. Rusien maatilat pol-

Rusin GMC-linja-auto liikennöi Seivästö-Viipuri –linjalla vuonna 1932.

Karunassa

Rusin perhekunnalle osoitettiin paikka Karunan Haanniemen koululta 1944. Taavetti Rusi sai kovan väännön jälkeen
luvan linjalle Karunasta Paimioon ja sitten Turkuun. Pian
hän hankki myös kuorma-auton, jolla kuljetettiin kauppojen tavaroita. Turun linjalle saatiin lisävuoroja ja uusia linjaautoja tilattiin muutaman vuoden välein. Taavetti rakensi
talon ja autotallit Haanniemen koulun viereen. Linjaa tuki
tilausajoliikenne Tanskaan, joka alkoi 1955.

Taavetti Rusi kuoli 1955, ja perikunta, eli leski Lyydia ja

neljä poikaa, perustivat T. Rusi Oy:n. Pojat Mauno (1921–
93), Heimo (1928–76), Martti (1932–97) ja Pertti (1935–
2009) olivat koko elämänsä ajan yhtiön palveluksessa.
Toimitusjohtajana oli Mauno Rusi 1955–93.

Tilausajot näyttelivät merkittävää roolia yhtiön toiminnassa. Busseilla kuljetettiin mm. olympiatason soutajia,
joiden veneet kiinnitettiin bussien katoille matkan ajaksi.
Matkat itärajan taakse ja Lappiin olivat suosittuja. Yhtiöllä
oli myös taksi vuosina 1968-2001.
Karuna–Turku-linja

ja tilausajoliikenne muuttuivat
lopulta huonosti kannattaviksi. Linja Haanniemestä Tur11

kuun loppui 1997 ja linja-autot myytiin Grandellin Liikenne Oy:lle.

T. Rusi Oy aloitti säiliöautoliikenteen ja yhteistyön Oy

Shell Ab:n kanssa 1955. Öljyä kuljetettiin Pansion öljysatamasta Tampereelle, 1960-luvulla kuljetettiin myös
kaasupulloja. Autoja lisättiin ja kyydissä kulki öljytuotteita Naantalista, Porin Tahkoluodosta, Inkoosta ja Porvoon
Sköldvikistä.

Yhtiön kotipaikka ja toimisto on Sauvon kirkolla.

Rusin suvun ihmiset ja liikennekalusto on joutunut

neljän sodan jalkoihin, menetyksiä kärsien, mutta aina uudelleen nousten. Koettelevien vaiheiden jälkeen sitkeälle
suvulle on käynyt hyvin.

Mauno Rusin kuoltua 1993 hallituksen puheenjohtajaksi kutsuttiin Maunon poika Antti Rusi (synt. 1949) ja toimitusjohtajana aloitti Pertti Rusin poika Tommi Rusi (synt.
1968). He ovat näin vähintäänkin seitsemännen sukupolven kuljetusyrittäjiä. Antti Rusi tunnetaan Karunassa hyvin, olihan hän Karunan kyläyhdistyksen puheenjohtajana
2012-2015.
Yhtiö laajensi polttoainekuljetuksia ostamalla Kuljetusliike Pekka Pohjolainen Oy:n vuonna 2000 ja osan Hoyer
Finland Oy:n liiketoiminnasta 2008. Vuonna 2015 Antti
Rusi ja Tommi Rusi ostivat yhdessä kuljetusliike Mikander Oy:n, jolla on 7 autoa. T. Rusi Oy:llä on nykyään 18
säiliöautoa ja neljä betoniautoa Rudus Oy:n ajossa SuurHelsingin alueella. Yrityksen henkilömäärä on nyt noin 50.

Rusin uusin säiliöauto on hankittu maaliskuussa.

Retki Bengtskärin majakalle ja Viikinkikeskukseen
Karunan kyläyhdistys järjestää kesäisen risteilymatkan
Bengtskärin majakalle ja Rosalan Viikinkikeskukseen sunnuntaina 5.8. Bussilla Kasnäsiin, sieltä edelleen veneellä.

bussi lähtee Sauvon torilta klo 9.45 ja Karunan Kalliorannasta klo 10.00, takaisin Sauvossa olemme n. klo 20.00. Menomatkalla poikkeamme Rosalassa, jossa opastettu tustustuminen
Viikinkikeskukseen näyttelyineen ja kalakeittolounas.
Rosalasta matka jatkuu Bengtskärin majakalle, jossa opas-

tus ja aikaa tutustua Pohjoismaiden korkeimpaan ja värikkään
historian omaavaan majakkaan. Kahvila auki. Vene lähtee
Bengtskäristä noin 17.30.

Matkan hinta 70€/hlö, alle 14-vuotiaat puoleen hintaan.
Sitovat ilmoittautumiset 13.6 mennessä sähköpostilla ka-

runankylayhdistys@gmail.com, tai puhelimitse 050 522 4162/
Riikka, 040 3412369/Joonas. Kerrothan ilmoittautuessa mahdollisista ruoka-aineallergioista.
Maksu kyläyhdistyksen tilille ilmoittautumisen jälkeen.

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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Sydämeen ei mahdu kahta ämmää,
mutta yksi Karuna sinne mahtuu
Vanhempani ovat syntyneet Karunassa. Sitä kautta heillä on vahvat siteet tänne, vahvemmat kuin moni saattaa
ymmärtääkään. He viettävät edelleenkin täällä aikaa niin
paljon kuin ilmat ja kunto antavat myöten. Todellisia karunalaisia alkuasukkaita, vaikka tavallaan pakon edessä
heistä tuli turkulaisia, mutta vain paperilla, ei henkisesti
koskaan. He lähtivät nuorena kaupunkiin leivän perään,
jotta normaalien tarpeiden lisäksi saisivat hankittua palan
Karunaa itselleen paikaksi, jonne aina voisi palata vapaaajalla.

Reitit kulkivat Crichton-Vulcanin kautta Fläktille ja puo-

tipuksusta Hellakseen tekemään herkkuja makeannälkäisille. Jonkin verran kesän molemmin puolin he kulkivat
töihin Lindvikistä käsin. Työelämän jäätyä taakse Turussa
ei juuri muuten käydä kuin kerran viikossa hakemassa
postit ja kastamassa kukat. Taloyhtiölle kuitenkin maksettiin henkilömäärään perustuvaa vesimaksua, vaikka vettä
ei edes käytetty. Onneksi tuli putkiremontti ja omat vesimittarit, huomattiin että nyt tulee säästöä lähes yhden
etelänmatkan verran vuodessa.

Yleensä etelänmatkat ovat rajoittuneet Paraisten tai
Kemiön reissuun kerran kesässä. Kerran kuitenkin siinä
kouluiän kynnyksellä mentiin Minillä päiväksi Linnanmäelle. Reissusta en muuta muista kuin sen, että päivä oli
lämmin ja hyvin pukeuduttiin. Asuni oli oletettavasti oljista ja piikkilangasta tehty vähän Aura-juuston värinen kirjava puku, joka pisteli hirveästi. Tästä syystä oli ehkä hyvä,
että reissuja ei enempää tehtykään…
Vietin Haanniemellä paljon aikaa mamman ja pappan
luona. Iän karttuessa tuli tehtyä myös monenlaista kesätyötä. Onneksi naapurissa oli muutama samanikäinen
kaveri, se helpotti viihtymistä. Suurempi onni vielä oli se,
että niin Lindvikissä kuin Voilahden puolellakin oli saman-

ikäistä nuorisoa. Aina oli kavereita, ja ilman heitä olisikin
varmaan tullut sanomista Karunaan lähtemisestä. Kun
Rantolassa vielä samoihin aikoihin Tuula avasi kioskinsa,
pääsi tutustumaan laajemminkin saman ikäiseen porukkaan. Ja kun vielä Kalliorannassakin oli siihen aikaan kovin
aktiivista toimintaa, eipä Turku ja kaverit juuri kesällä mieleen tulleet.

Näistä kumpuaa se vahva osa-aikainen alkuasukkuus,
joka alkaa pääsiäisen tienoilla ja loppuu kuin seinään
syyslomalla. Talvella olen sydämestäni åboriginaali ja
myöhäissyntyinen naantalilainen, joka hakee joulukuusen nopeasti pimeästä Vårvikista ja palaa hiihtolomalla
samaan paikkaan haistelemaan, josko pääsiäinen jossain
vaiheessa taas tulisi.
Tuleeko aikuisista tyttäristäni minkälaisia karunalaisia
vai tuleeko jotain ihan muuta? He ovat viettäneet aikaa
enemmän ja vähemmän Karunassa, mutta sellaisia sidoksia heillä ei tänne ole kuin muilla. Osaavatko ja haluavatko he itse pitää paikkoja kunnossa tai heidän mahdolliset
puolisonsa huoltaa ei-omia paikkoja? Viekö elämä heidät
jonnekin muualle asumaan ja työhön? Kysymyksiä on monia, joihin ei saa vastauksia kuin joskus tulevaisuudessa.
Varmaa kuitenkin on, että jonkin kokoinen paikka Karunalla on heidän sydämissään ja tulee aina olemaan. Tiedä
vaikka joku heistä maailman muuttuessa palaisikin jatkamaan mummin ja vaarin viitoittamalla tiellä?

Näin se maailma taitaa muuttua ja karunalaisuus sen
mukana. Sitä on tässä kohtaa turha sen enempää miettiä.
Nyt on aika nauttia kesästä, joka toivottavasti näyttää parin vuoden tauon jälkeen taas parhaita puoliaan. Nyt nautitaan täydellä sydämellä!
Palho
osa-aika-alkuasukas

Kuva Anni Himberg
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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 (kesä-, heinä- ja elokussa 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 Kesän Avajaiset ja Lihapuodin 10-vuotissynttärit sunnuntaina 10.6.

klo 12-15. Tarjolla laidunkyytien ja paikallisten tuottajien tuotteiden lisäksi kakkukahvit.
Lämpimästi tervetuloa!
Juhannukset aukiolojat 20.6. ja 21.6. 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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Parasta Karunassa?
1. Mitä Karuna Sinulle merkitsee?
2. Mikä Karunassa on parasta?
Mökkiläiset
Reijo Frisk, Södertälje, juuret isän
kautta Vikannokassa, Lindvik ja Doris
Björkmyr, Södertälje, 33 kesää lomakarunalaisena
1. Henkireikä, rauhallinen maaseutu,
rentouttavat Rantolan toiminnat
2. Ranta, meri, saaristo ja luonto
Harry Holm, syntyperäinen karu
nalainen (alkuasukas), nyt ympärivuotinen mökkiläinen, Lindvik
1. Se on laiffii. Koko elämä. Täällä olen
syntynyt ja täällä ehkä kuolenkin. Täällä meri-ilmasto karaisee miehen.
2. Meri ja ihmiset - nimenomaan alkuasukkaat (nauraa päälle)

Tomi Syrjänpää, Masku, 15 vuotta
vapaa-aikakarunalaisena Ruustholmassa, Voilahti
1. Lomanvietto- ja rentoutumispaikkaa
2. Hyvät liikenneyhteydet Turun suunnalta ja meren läheisyys

Maija Aro, Paimio, mökkiläinen lapsuudesta asti, Kupiluoto
1. Kupiluoto, se on vain parasta. Olen
viettänyt siellä kesiä vuodesta 1961,
jolloin mökkiä alettiin rakentaa. Vuodesta 1997 mökki on ollut perheelläni,
ja vietämme siellä lähes kaikki lomat
ja viikonloput. Tyttäret puolisoineen
ja lapsineen ovat usein kanssamme.
Karuna on niin lähellä, että mökille
voi piipahtaa vaikka illalla saunaan ja
jäädä yöksi. Aamu-uinnin jälkeen on
ihana lähteä töihin.
2. Koko perheelle parasta on yhdessäolo ja meri.

Marita Sederholm, Kasklahden kylästä, Karunassa vuodesta -75
1. Lapsuutta, nuoruutta, aikuisuutta,
kotia. Merta, metsiä ja vapautta.
2. Luonto ja merellisyys. Eri vuodenaikojen voimakas aistiminen; kevään
muuttolinnut naapurina, joutsenparvet, kurkien kaiut. Kesän kauneus
ja saaristoluonto. Syksyn pimenevät
illat, elonkorjuun tuoksu, sieniretket.
Talven tuoma rauha ja hiljaisuus.

Sille Suominen, opiskelija Helsingissä, kasvanut Karunassa, Ruskola
1. Karuna merkitsee minulle kotia,
muistoja ja perinteitä. Nyt muualla
asuvana tuntuu, että osa identiteetistä taisi jäädä Karunaan kynnettyjen
peltojen keskelle…
Vakiasukkaat
2. Parasta Karunan suloisuuden ja rauhaisuuden lisäksi ovat sen ihmiset.
Jorma Nieminen, karunalainen 71
Puodissa työskennellessä saa tavata
vuotta, Halslahti
monia ihmisiä, mutta kaikki ovat toi1. Karuna on syntymäkuntani, jossa
nen toistaan mukavampia!
olen asunut koko ikäni. Se merkitsee
siis kotia, perhettä ja sukuakin.
2. Parasta on puhdas luonto ja maaseudun rauha. Karunan merellisyys
on tärkeä asia. Hyvin toimiva kyläyhdistys, joka järjestää toimintaa kaikenikäisille.
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Teksti Pasi Alho
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Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, 21590 KARUNA

puh. 050 535 6092

Kananmunia ja hunajaa

Sauvon Grilli ja Elintarvikekioski
Avoinna
Ma-La 10.00-22.00
Su
12.00-22.00
puh. 02 4730 848

SUOMALAINEN
VOITTAA AINA.

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

AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
 piirustukset ja valvonta
 sisustus- ja laatoitustyöt
 uudis- ja korjausrakentaminen

Puh. 040 837 2472  www.sauvonrp.fi

-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

-renkaat
-vikakoodien luenta
-pakokaasumittaukset

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

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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Ajankohtaisia asioita Sauvon kunnasta
Kunnalliselämässä poliittiset päätöksentekijät aloittivat
uuden nelivuotisen toimikautensa 1.6.2017. Sauvoon
valittiin 21 valtuutettua 9.4.2017 pidetyissä kunnallisvaaleissa. Uusia valtuutettuja valituista on 9 henkilöä. Valtuutetuista neljä on naisia.
Kunnan keskustaajaman pääsisääntuloristeyksen turvallisuus erityisesti kevyen liikenteen osalta on herättänyt
huolta. Kevyt liikenne onkin lisääntynyt 181-maantien yli
joidenkin kaupallisten palvelujen siirryttyä uuteen liikekeskukseen maantien varteen viime keväänä. Tien ylitystä varten on rakennettu jo ennen palvelujen siirtymistä
saarekkeellinen suojatie, ja huomattava osa autoilijoista
huomioikin jalankulkijat ja muut suojatien käyttäjät hyvin.
Valitettavasti aivan kaikista tien käyttäjistä ei voi sanoa samaa. Erityisesti raskaan liikenteen nopeudet ovat usein
turhan suuria.
Kunta on asentanut risteysalueelle Kemiönsaaren suunnasta tuleville nopeusnäyttötaulun, jonka toivotaan vaikuttavan nopeuksia alentavasti. Näyttötaulu kerää myös
dataa nopeuksista. Kunta toimittaa nopeusdatan poliisin
käyttöön, ja näin liikenteen valvontatoimia voidaan suunnata tarpeen mukaan tieosuudelle.

vanhimman vuonna 1954 valmistuneen osan opetustilat.
Mikäli asiat etenevät suunnitellusti, rakennustyöt alkaisivat vuoden 2019 alkupuolella.
Asioinnissa on hyvä huomioida, että Sauvon kunnanvirasto on suljettuna kesällä neljä viikkoa ajalla 2.7. – 27.7.2018
henkilökunnan lomien keskittämisen vuoksi. Sulkuajan
palveluista tiedotetaan kunnan kotisivuilla www.sauvo.fi.
Kyläyhdistystoiminnalla on Karunassa jo pitkät perinteet.
Toiminta on aktiivista ja palkittuakin. Minulla on ilo Sauvon kunnan puolesta onnitella 20-vuotiasta yhteistyökumppania ja kiittää tekemästänne työstä.
Aurinkoista ja lämmintä kesää toivottaen!
Seppo Allén, kunnanjohtaja

Kunnanvirastopalveluja tarvittaessa on hyvä huomioida,
että virasto toimii nykyisin neljässä eri toimipisteessä:
Tekninen toimisto osoitteessa Sähkömiehentie 4, sosiaalitoimisto osoitteessa Pertinpolku 4, hallintotoimisto ja
kunnan johto osoitteessa Vintterinraitti 3. Varhaiskasvatuksen hallinnolliset palvelut on sijoitettu Sauvon koulukeskuksen yläkoulun yhteyteen.
Kunnan palveluista vapaa-ajanasukkaille tutuimpia lienevät kunnan teknisen toimen palvelut. Viime kuukausina
teknisessä toimessa on tapahtunut henkilömuutoksia. RI
Tapani Raittila aloitti työt rakennustarkastajana marraskuussa 2017 ja tekninen johtaja Taisto Nuutinen tuli kunnan palvelukseen 1.1.2018.
Suurin yksittäinen hanke jota kunnassa tällä hetkellä valmistellaan on koulukeskuksen alakoulun rakennushanke.
Sillä on tarkoitus korvata nykyisen alakoulukiinteistön

AUTOHUOLTO L. PULKKI

		

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

Puh. 0400 892 892
lasse.pulkki@elisanet.fi
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Grelsbölen Tila
&
Tentsile
Experience
Grelsböle
Kuva: www.kivaatekemista.fi

Suoramyyntikioski
Tentsile-majoitusta
Tilausleipomo

P. 044 533 0701

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.

TentsileExperienceGrelsbole
GrelsbolenTila

KARHUVALTIO RECORDS
&

Karhuvaltio logo korjattu 2.pdf

3

PROMOTIONS

06/03/15

11:58

Levy-yhtiö
Tapahtumatuotanto
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

LIVE-musiikki
DJ
Äänentoisto

Paikallista elämää.
- Luotettavasti läheltä -

Tutustu ja ihastu! >>
www.karhuvaltio.com / p.0415468766

Tilaajapalvelu 02 770 2626 | www.tilaajapalvelija.fi/tutustu

Kahvila-Pitopalvelu

050 342 8099
02 473 2232
Viljontie 3, Sauvo

18

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

Karunan nimi
Suomalaisia paikannimiä ei ole kovin kauaa tutkittu, ja
selitykset ovat usein jääneet arvailuiksi. Lopullista oikeaa
ratkaisua ei välttämättä löydy, ja niinpä nimistä on rinnakkaisia selityksiä. Nimien tutkimista harrastava metsänhoitaja ja matkailuopas Ilmari Kosonen Enonkoskelta lähetti
Karunan kyläyhdistykselle oman näkemyksensä Karunanimestä.

Hän kritisoi voimakkaasti 1900-luvun alun suomalaisuusaatteen innoittamia kielentutkijoita, jotka pyrkivät selittämään kaikki nimet suomalaisperäisiksi, vaikka
mm. rannikko on ollut ruotsinkielistä seutua, ja hän pitää
heidän selityksiään virheellisinä. Kososen mielestä paikannimet eivät ole vain kielitiedettä, vaan historiallisesti
kertovat ennemminkin menneestä luonnosta, maastosta,
tapahtumista, kansan elämästä, ovat viestejä menneestä
maailmasta. Kososen mukaan Karuna sai ruotsinkielisen
nimen jo keskiajalla.
Verrataanpa ”virallista selitystä” ja Ilmari Kososen selitystä.
Ensin virallinen, eli Suomalainen paikannimikirja sanoo
Karunasta näin:
Karuna, entinen kunta Varsinais-Suomessa, liitettiin 1969
Sauvoon. Kappeliseurakunnaksi 1681, itsenäiseksi seurakunnaksi 1939. Kylä nimeltä Karun on mainittu jo vuonna 1540. Kappeliseurakunnalle tuli nimi Karuna sen kylän
mukaan, johon kirkko rakennettiin.

Karuna on myös kartanon nimenä, ja lähistöllä on Ka-

runanlahti, Karunanluoto ja Karunanselkä. Alue on kielirajalla, ja monet nimet ovat ruotsalaista perua. Karunan
nimi lienee alkuperältään suomalainen, mutta sen taustaa
ei tunneta. Tutkija Heikki Ojansuu on 1920-luvulla yhdistänyt sen sanaan karva (*Karvu+ –na). Nimi saattaa sisältää
myös nimen karhu. Vuodelta 1347 olevassa asiakirjassa
esiintyy henkilönnimi Michael Karwna, mutta ei ole tiedossa, liittyykö se ollenkaan Karunan kylään.
Ja näin ajattelee harrastajatutkija Ilmari Kosonen:
Rannikon ja Karunan paikannimissä on paljon ruotsinkielistä sanastoa. 1900-luvun alkaessa suomalaistuttiin, ja
kansan suussa ruotsinkielisiä nimiä vääntyi suomalaisiksi,

harvemmin niitä virallisesti käännettiin, esimerkiksi Lövkullasta tuli Löökullaa. Karunassakin monet nimet viestivät vanhasta ruotsalaisasutuksesta.

Nimessä Karuna on kaksi ruotsinkielen sanaa. Alkuosassa Kar- sana karl eli mies. Nimitystä karl käytettiin sellaisista asukkaista, joille Ruotsi antoi tilan niin, että asukas
verohelpotusta vastaan piti valmiutta olla aseellisesti puolustamassa Ruotsia. Tätä perua on Ruotsissa ja Suomessakin talon- ja paikannimiä kuten Karleby, Karlby, Kareby,
Karby. Keski-Pohjanmaan Kaarlela vanhana kirkkopitäjän
nimenä on yksi tällainen paikannimi.
Turun ulkosaaristossa Kökarin kirkonkylän nimi oli vielä

v. 1537 Karlaby, v. 1542 Karleby. Nimeä Lars Hellberg selitti
v. 1987: Troligen ”karlarnas by”, med avseende på en äldre
försvarsorganisation med ”karlar” i kungens tjänst. Myöhempi versio Kökar taas on lyhentymä ja äännemuunnos
sanoista piokker karl, ´paksumies´. Vuonna 1303 Ruotsissa mainittu pitäjä Karlaby lyhentyi myöhemmin muotoon
Karby. Samanlaista lyhentymistä on paikannimissä paljon.

Nimessä Karuna on loppuosana –una, sisältäen ruotsin sanan tuna, joka tarkoitti alun perin ’aidattua kartanoa’.
Karunan nimi on alun perin ollut *Karltuna, mistä se on
lyhentynyt muotoon Kar-una jo varhain. Mitä on liittynyt
tuohon maanpuolustusvelvoitteeseen paikalla, ei enää
voida tietää. Se on voinut olla isomman veneen ylläpitoa
miehistökuljetuksia varten, on voinut olla vartiointia ja
merkkitulien röykkiöintiä paikan rantavuorille ja tietysti
myös aseiden ylläpitoa.
Nimi Karuna voidaan siis määritellä suomen kielen nykysanastolla muotoon ´Asemieskartano’.
- Kososen selitys ei ole hullumpi, Asemieskartano vaikuttaisi
ainakin yhtä hyvältä kuin karva tai karhu! Kuka tietää?
Mutta tietääkö kukaan, miksi vanhoista Suomi-filmeistä tuttu raumalaissyntyinen näyttelijä Salli Karuna (1902-1987)
otti taiteilijanimekseen Karuna? Hän oli omaa sukua Friberg,
ja hän oli naimisissa teatterinjohtaja Ilmari Unhon kanssa.
Liittyykö näyttelijän nimi mitenkään Karunaan? Kertokaa
vaikka Karunan facebookissa.
Teksti Arja Talonen

Sanat sekaisin
Keisari polkee pyörällään pitkin tiluksiaan koiransa lukiessa karttaa takaritsillä. Yhdessä he kuuntelevat vanhoja C-kasetteja. Ota
selvää ketkä artistit esiintyvät viimeisellä kasetilla. Lähetä vastauksesi: Alf Ölander, Päisterpääntie 80, 21590 Karuna tai
sähköpostiin: erja.olander@gmail.com kesäkuun loppuun
mennessä. Oikein vastanneiden kesken arvottu palkinto
luovutetaan voittajalle Karunan Unikeonmarkkinoilla.

Artisteja
1.
Matsi pokeria
2.
Jees! U.K.K. Tsaarina
3.
Maksan rusinakoe
4.
Alma, Kati ja Mirkku
5.
Tosi saarnaelin
6.
Olli maakotka
7.
Majurin olkikana
8.
Aulan vanerituoli

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Enkelitarha
Inkan rekikeli
Pieni, kuuma Olavi
Reinon kanssa
Naisten juristi
Kolin murhaaja
Lava-Nestori
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Unike nmarkkinat
21.7.2 18 klo 1 -14
Kalliorannan pallokentällä
Nuorisotalo 3, Karuna

Markkinat tahdittaa Timo Rautala, jonglööri
Kai Kuutamo, pomppulinna, toritapahtumaa,
takakonttikirppis, tikkakisat, traktoriajelua
kentältä suntin toiselle puolelle,
maailman ainoa leikkuupuimurisauna ja
helikopterilennätystä.
Klo 12 Vuoden Unikeon paljastus.

Seuraa ilmoittelua karuna.fi tai

karunankyla
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Karuna

Toripaikat 3 euroa, tiedustelut Annukka Söderberg 050 571 2702 tai annukka@steninge.fi.
Ohjelmamuutokset mahdollisia.
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Karuna taidemaalarin silmin
Taidemaalari Kati Mikola asuu Sauvossa, Alsilan vanhan
kansakoulun päärakennuksessa. Hänen tuotantonsa on
laaja, vaihdellen mm. naivistisista töistä muotokuviin ja
maisematauluihin. Hän on maalannut lukuisia teoksia Karunan alueelta 90-luvun alkupuolelta lähtien.
- Yleensä maalausprojektit etenevät niin, että jokin aihe
tai maisema alkaa inspiroida. Valokuvaan mielenkiintoisia
kohteita ja kuvien pohjalta maalaan työt kotonani Art Alsilassa. Teen myös tilaustöitä ihmisten toiveiden mukaan.
Karunan alueella toimeksiannot ovat usein olleet rakennuksia pihapiireineen.

Kati sanoo taidemaalarin työn olevan osaltaan myös
suuri seikkailu; salapoliisityötä ja taustojen selvittelyä sekä
heittäytymistä erilaisten tunnelmien ja maisemien vietäväksi. Esimerkiksi Karunan Kalliorantaan sijoitettu Sandön
meritaistelumaalaus sai innoituksensa Suomen sodan
200-vuotisjuhlasta.

Sandön meritaistelua esittävä maalaus on Kalliorannan seinällä. Kuva Lasse Lahtinen.

- Juhlavuoden myötä innostuin ajatuksesta maalata purjelaivoja sisältävän sotakohtauksen Karunan merimaisemissa. Taustaselvittelyä tehdessäni paljastui kuitenkin
taistelun käydyn matalin tykkipursin, joten purjelaivat
jäivät unelmaksi vain. Aihe oli kuitenkin hyvin mielenkiintoinen ja oli mukavaa perehtyä paikallishistoriaan ja etsiä paikkaa, josta avautuisi hyvät näkymät salmelle, jolla
taistelu käytiin. Lopulta valitsin näkymän kohdalta, jolla
arvellaan Venäjän armeijan ylipäällikkö Buxhoevedenin

Seurakuntakoti talvella. Kuva Lasse Lahtinen.

Taiteilija ateljeesaan. Kuva Johanna Luoma.

johtaneen joukkojaan ruotsalaisia vastaan. Taustatyössä
auttoi mm. Suomen sotaa 1808-1809 käsittelevä kirjallinen teos piirroksineen.

Karunan historialliset rakennukset ovat innoittaneet
maalaamaan värinsä, muotonsa tai rakennustyylinsä myötä, Kati kertoo. Hän on tehnyt maalaukset mm. Kärkkisten
ja Karunan kartanoista, seurakuntatalosta ja näkymästä,
joka avautuu Rantolan maitolaiturilta kohti Kalliorantaa.
Useita Karuna-aiheisia maalauksia poiki myös melontaretki, jonka Kati teki ystävättärensä ja lastensa kanssa vuosia
sitten.
- Meloimme kauniina kesäpäivänä kanooteilla pitkin Sauvonjokea aina Rantolaan asti. Näkymät matkalla ovat viehättävän vaihtelevia jokimaiseman muuttuessa asteittain
saaristomaiseksi. Mereltä käsin olen Karunaa ihaillut myös
useana kesänä mökkeillessämme Kupiluodon suunnalla.
Niissä maisemissa viihtyy vaikka yön yli tai toisenkin.
Teksti Johanna Luoma

Melontaretkellä. Taustalla häämöttää Kärkniemen kartano. Kuva Lasse Lahtinen.
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LAADUKASTA ASUNTO- JA
LIIKETILARAKENTAMISTA
Korpelantie 229, 21570 Sauvo
P. 0400 525 079 | 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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Kyläyhdistyksen uusi hallitus
Maaliskuussa kyläyhdistyksen hallitukseen tulivat valituiksi Riikka Tammisto (puheenjohtaja), Anne Vuorio (varapuheenjohtaja), Johanna Luoma (sihteeri), Joonas Hänninen
(rahastonhoitaja), Mika Alitalo, Janne Suvanto, Tapani Levanto, Ismo Tukia, Jukka Vuorio, Petri Nurminen, Annukka
Söderberg.
Joonas, Tapani ja Ismo ovat uusia, ja kysyimme heiltä kolme kysymystä:
1. Mikä on suhteesi Karunaan?
2. Mikä Karunassa on merkityksellisintä sinulle?
3. Millaista sisältöä toivot kyläyhdistystoiminnan tuovan
elämääsi/ mitkä ovat omat vahvuutesi toiminnan kannalta?
Joonas Hänninen
Voisin väittää olevani paljasjalkainen karunalainen, enkä
koskaan ole tuntenut itseäni esim. sauvolaiseksi. Olen
syntynyt täällä, välillä kävin muualla opiskelemassa, mutta reilut 10 vuotta sitten muutin takaisin ja perustin perheen. Sukuni juuret ovat porautuneet syvälle Karunan
maaperään jo sukupolvien ajan. Karunassa merkityksellisintä minulle on merellisyys, ihmiset ja lunki meininki.
Talven pimeää kaamosta tasapainottaa vilkas ja aurinkoinen kesä. Olen aina kunnioittanut kyläyhdistyksen tekemää työtä pienen kylämme eteen, ja nyt on mahdollisuus
tuoda omakin panokseni tähän. Toimin tulevalla kaudella
rahastonhoitajana ja netin tiedotusvastaavana. Omat vahvuuteni toiminnan kannalta – hmm, kyllä ne on sirkushuvit!
Yhteystiedot: joonas.hanninen@outlook.com tai
p. 040 341 2369
Vasemmalla Joonas Hänninen, Ismo Tukia ja Tapani Levanto.

Tapani Levanto
Vasta neljännen vuoden karunalaisena tunnen olevani
vielä täysin tulokas kylän kuvioissa. Uusia maisemia ja
ihmisiä tulee vastaan vieläkin tuon tuosta. Itse Karuna
on kuitenkin jo pitkään tuntunut kotoisalta. Vuoden ulkomailla työskennellessäni huomasin jo kaipaavani kotimetsiä ja tuttuja peltoteitä. Myös kylän yhteisöllisyys on
hurmannut tämän jatkuvasti liikkeessä olevan kaupunkilaispojan.
Pyöritän päivätyöni ohella pientä levy-yhtiötä, jonka nimissä on tullut järjestettyä erilaista kulttuuritoimintaa
reilut kymmenen vuotta. Ajatuksissa on ollut kehitellä
jonkinlaista ohjelmaa myös uusille kotikulmilleni Karunaan. Kyläyhdistystoiminta tarjoaa tähän varmasti hyvät
mahdollisuudet. Toivottavasti pystyn uutena kasvona tarjoamaan kyläyhdistykselle tuoretta näkökulmaa niin kulttuurielämän kuin muunkin toiminnan osalta.
Vinkkejä ja kommentteja Karunan kulttuuritoiminnasta
saa soittaa tai lähettää osoitteeseen
tapani.levanto@karhuvaltio.com/ p. 041 546 8766
Ismo Tukia
Olemme mökkeilleet Krookassa Teininkintien varrella
vuodesta 2010 lähtien. Karunan viehätykseen tutustuimme jo 90-luvun alkupuolella, kun kyläilimme kavereitten
mökeillä. Karuna on Paimiosta katsoen sopivan lähellä.
Mökillä olo rauhoittuu. Ehkä hiukan kliseistä, mutta niin
se vaan on, että mökki tarjoaa rauhaa, hiljaisuutta, rentoa
saunomista ja hyvät yöunet.
Kyläyhdistys tekee työtä, että kylä pysyy vireänä. En osaa
arvioida mitä kyläyhdistystoiminta voi antaa, mutta yritän
osallistua ja toimia porukassa niin, että vireyttä kylällä riittää jatkossakin.
Telttakatosten vuokraukseen liittyvissä asioissa yhteystiedot: ismo.tukia@lahitapiola.fi tai p. 0400 525 039
Teksti Johanna Luoma
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PEIMARIN
RAKENNUSPALVELU oy
Kattotyöt kattavasti
kaikkialle Karunaan
Kilauta Jarnolle

Anton Ahvenlampi 0400 203 245
Ville Perälä 044 208 7885

0500 522 573
PELTISEPÄNLIIKE
J.POHJALUOTO OY
Vahtistentie 4
21570 Sauvo
Puh. 0400 823 690

Teemme sen minkä lupaamme!

Jo 30 vuotta!

Kaikenlaiset
rakennuspeltityöt ja niihin
liittyvät pohjustustyöt

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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Mää ja kesäviaras
Sillon yhdeksäntoistsataakuuskymment-luvul ku mää
kooltani toimiti semmost vaahtosammuttime virkka, nii
mummol pruukas joka vuas olla semmone kesäviaras.
Mua vähä yli kolme vuat vanhempi pojankloppi, jote kaikki sen aja meijän tekemä elleskaapit ja öövervallat oli tietyst sen kesäviaraan keksintöi.

Mut keskitytä täsä jutus vaa toho onkimisse, ku sitä me

harrastetti melkke joka ilta. Siihe maailma aikka olis pystyny vaik kellos tarkistama; kalat lopetti syämise just tasa
kello seittemä illal. Muute mun komioin kalasaalis o semmone ahvenen köriläs, ku metrimital mitattuna ussemppa
kertta oli tasan kolme senttii.

Ongevavat me tehti itte ranna haavoist tai lepist, mut
sit kerra isäukko osti meil oikke hianot bambuonget. No
täst se kesäviaras keksi, ett tehdää meil piiput. Tyviosast
sahatti pesä, poratti siihe reikä ja sit siält toisest pääst sahatti siihe varsi. Liiman kans kii, ja siin oli valmis piippu.
Tupakiks me murustetti vanhaa kuivunu kaislaa, ja sit
Broddböle nurkil kokeilema aikuiste meininkei.
Mut kyll tommoset äitit o kummallissi. Ku mee tultti
takasi, nii äitee oli pihal lypsämäs ja kysys ensmätteks et
ei sunkka pojat ollu tupakil? Mee siihe hätäpäis keksitti ett
juu, mut iha leikisti vaa. Me voira vaikk näyttä sul ettei niis
ol mittä poltettu. Ja sit juasti kauhial kiireel rantta ja tehti yks uus piippu. Sit mää käveli miäsmäisest kotti piippu
hampais nii, ett liimat vaa tursus pitki poski.
Ukko pruukas ain sillon tällö käydä meijä kans onkimas. Systeemi oli tämmöne: Hän istus aamutossut jalas
siihe vasemmanpualese laiturinurkka lippalakki pääs. Sit

holkkinortti palama, ja sii hän istus koko illa, söi kala sit tai
ei. Mee siirrytti ain paikast toisse ja jos ukkol söi, nii koht
oli kolme korkkii viärekkäi. Ihme ettei siimat koska sekottunu keskenäs.

Pari kertta mul oli oikke hauska siäl. Yks kerta sil kesä-

viaraal, ku kala söi siin laiturireunas, ni sitä mukka ku se
korkki liikkus nii se sälli otti askeli taaksepäi ja sit se oliki
seljälläs meres. Sit sen kesäviaraa vanhuksil oli semmone
vähä isompi puuvene siin laituritolpas kii. Se vene alla isot
kyrmyniskaset ahvene viihtys, ja kesäviaras päätti mennä
sen vene kannelt onkima niit. Se otti askele ja tottakai se
vene lähti karkkumpäi. No ku sen toine jalka jäi laituril, nii
koht se äijä oli melkke spakaatis ja taas jorpakos.

No ku me ain oltti onkimas, ni kuival kesäl meil tuli ongelmaks, ett madot pakkas loppuma. Sit me funteeratti ku
meijä vanha maakellari oli viäl jonkunäköses kunnos, ett
viädään sinne tynnyri ja pistetä siihe vähä multta. Sit me
uhratti yks kokonaine päivä matojen kaivamisse. Ja illal
oltti tyytyväissi, ett meil o matoi pitkäks aikka. No seuraaval kerral mentti miäsmäisest sinne kellari ja arvaas kuin
kävi. Siin tynnyris ei ollu ensmäistäkä matoo enää. Ei me
piänet insinöörinplantut oltu ajateltu, ett siihe olis tarvinnu pistä kansi pääl.
Ens kerral mää voinki kertto teil, ku me pelatti sakkii
rahast, hajotetti autoi, soitetti piruviulu tai ammutti pommei.
Karunan Keisari

Kuvaa kesäistä Karunaa

#karunankyla

Vuokraa juhlateltta

Näin saat taksin

Karunan kyläyhdistykseltä saa vuokrata kahta juhlatelttaa,
sinistä 4 x 8 m, ja valkoista 4 x 6 m. Hinta 200 e yhdestä
teltasta ja 300 e kahdesta, sisältäen pystyttämisen ja purkamisen Karunan alueella. Kyläyhdistyksen jäsenille alennusta 50 e/teltta.
Tiedustelut Ismo Tukia p. 0400 525 039.

Sauvossa ei ole enää taksiasemaa, taksin saa soittamalla
suoraan kuljettajille:
Virtanen Kimmo
0400 532 236
Kaskinen Timo		
0500 743 606,
tila- ja invataksi		
0500 120 114
Laine Reima		
0400 120 810
Saarinen Marika
050 910 1630
Sauvon Palvelutaksi
040 519 6449
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Mökistä vakikoti?
Pirjo ja Hannu Puiston vapaa-ajan mökistä tuli ympärivuotinen koti yhdeksän vuotta sitten. Päätös kypsyi pikku hiljaa vuosien kuluessa.

telleet paikkaa vakikodiksi. Aloimme kuitenkin olla siellä
yhä enemmän, ja kun minä pääsin eläkkeelle 2008, päätös
oli kypsynyt: meistä tulee karunalaisia.

Pirjon vanhemmat ostivat vuonna 1968 mökkipaikan
Karunasta, Haanniemen Lindvikintien varrelta. Tontilla
oli silloin vanha autotalli, rantasauna ja pikkumökki. Vanhemmat rakensivat ylös kalliolle hirsimökin. Kun Pirjon
äiti oli kuollut eikä ikääntynyt isä enää jaksanut olla mökillä, Lohjalla asuneet Pirjo ja Hannu alkoivat viettää siellä
enemmän viikonloppujaan. Teini-ikäisiä lapsia ei mökkeily
silloin kiinnostanut.
Isän kuoleman jälkeen 1996 alkoi vähitellen ”Merikallion”
kohentaminen. Remontointi on mielipuuhaa Hannulle,
joka on rakentanutkin useamman talon. Hannu korjasi
rantasaunan ja teki mökin terassista asuinhuoneen, laittoi
mökkiin takan, suihkun ja sähkö-WC:n.

Pirjo kävi vielä kolme vuotta töissä Siuntion kylpylässä,
jossa työskenteli kylpyläpäällikkönä ja myyntipäällikkönä.
Puistot hankkivat Lohjalta pienen yksiön, jossa Pirjo asui
viikolla ja tuli viikonlopuiksi Karunaan.
Puistoja veti Karunaan rauha ja lepo. Ympäröivä luonto ja ikkunasta näkyvä merimaisema rauhoittavat. Hannu
oli aluksi Helsingissä poliisina ja sitten 36 vuotta Lohjalla
erilaisissa poliisin tehtävissä, mm. koiran ohjaajana. ”Kaikki” tunsivat ylikonstaapelin ja tulivat asioitaan selittämään
silloinkin, kun hän oli vapaalla.
- Vanhetessa arjen on oltava helppoa. Karunan vesiosuuskunnan hanke oli meille onnenpotku. Emme olisi arvanneet, että saamme kunnan veden ja viemärin.
Hannun täytyy koko ajan saada puu-

hailla jotain, ja siihen Karunan-koti sopii.
Hän rakentaa, remontoi, tekee polttopuita ja kalastelee. Pirjo kävelee paljon,
joskus hän lähtee naapurinrouvan matkaan, kun tämä käy laulamassa karaokea.
Pimeimpään talviaikaan Puistot viettävät joitakin viikkoja Espanjan lämmössä.
Noin kerran viikossa he ajelevat Lohjalle,
missä Hannun iäkäs äiti asuu yksin omakotitalossaan. Mamman kanssa käydään
kaupassa, ja myös lapsenlapset tarvitsevat joskus piikomista. Pojalla on Lohjalla
kolme pientä poikaa, tyttärellä Espoossa
kaksi poikaa.
- Alkoi tuntua siltä, että täällä olisi kiva olla talvellakin. Tarvittiin siis lisää eristeitä ja teki mieli myös vähän lisää tilaa,
Hannu muistelee.
- Pyysimme arkkitehtia suunnittelemaan mökin laajennusta, mutta mikään ehdotus ei oikein kolahtanut. Aikansa meitä kuunneltuaan arkkitehti sanoi, että luulee
tietävänsä, mitä haemme: että Honkarakenteen tyyppitalo Korpikumpu taitaisi olla teidän talonne. Ja niinhän se
oli, tismalleen! Pirjo muistelee.
Puistot päättivät rakentaa uuden mökin ja myivät vanhan
purettavaksi ja pois siirrettäväksi.
- Purkaminen tuntui aluksi vaikealta, koska appiukko oli
tehnyt niin hyvää työtä. Onneksi ostaja pystytti mökin uudelleen lammen rannalle Paimioon. Tuntuu hyvältä, että
mökin elämä jatkuu siellä, Hannu sanoo.

Puistot anoivat 2005 poikkeuslupaa talolle, sillä alue
oli määritelty vapaa-ajan alueeksi ja siellä oli rantakaava.
Lupa heltisi helposti, koska alueella oli vanhastaan myös
vakiasuntoja.
- Lupien saanti oli hyvin joustavaa, ilman byrokratiaa. Rakennustarkastaja kävi paikan päällä katsomassa, kaikki
sujui kuin rasvattu ja rakennusvalvonnan toiminta oli kannustavaa. Talo valmistui 2007. Silloinkaan emme vielä aja-

Tytär halusi viettää häänsäkin kotona

Karunan rannassa. Hannu kuljetti veneellä hääparin Karunan kirkosta kotilaituriin, missä ikimuistoiset juhlat jatkuivat kalliolla ja terassilla yöhön asti.
- Myrskyäkin on hieno katsella, mutta jos sadetta jatkuu
monta päivää, olemme myös nopeita lähtemään ex tempore jonnekin. Vaikka Tallinnaan tai Pärnuun, tai lähdetään vain kauppaan vähän kauemmas. Mutta aina yhtä
mielellään palaamme kotiin, Pirjo sanoo.
- Osaamme arvostaa sitä, että olemme tällaisen paikan
saaneet. Yritämme nauttia tästä päivästä emmekä murehdi liikaa tulevaisuutta. Mitään negatiivista emme toistaiseksi keksi asumisestamme, terveyskeskuksenkin palvelut
ovat sujuneet hyvin. Bensaan kuluu tietysti enemmän rahaa, kun palvelut haetaan matkan päästä.
- Eräät tuttavat muuttivat hiljan myös kokonaan Karunaan
ja kun kysyin, mikä heillä oikeastaan oli pontimena, rouva sanoi, että kun olivat käyneet kylässä meillä, niin se oli
sitten siinä! Kuka haluaa nauttia rauhasta ja upeasta luonnosta ja yhdistää talvi- ja kesäasumisen, niin täältä saa
molemmat samalla kertaa. Suosittelemme lämpimästi,
päättävät Pirjo ja Hannu. ----> juttu jatkuu sivulla 29.
Teksti Arja Talonen
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TUOTTEET JA PALVELUT:
Puutarhatuotteet
· laaja valikoima kukista grilleihin

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

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

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

Maataloustyökoneet
· laaja valikoima

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

TERVETULOA!

AVOINNA
ma–pe klo 8-17
la klo 9-14

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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Loma-asunto vakituiseksi
Loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi
edellyttää, että tietyt maankäytön ja rakentamisen lait
ja asetukset täyttyvät. Esimerkiksi lämpöeristysten on
oltava energiamääräysten mukaisia, seinien on oltava
riittävän paksut, on oltava tieyhteys, riittävä talousvesi,
järjestetty jätevesihuolto jne.
Näitä tietoja saa mm. kunnan rakennustarkastajalta.

Netissä Simon kunnan sivuilla on erittäin seikkaperäiset selvitykset asiasta.
Vapaa-ajan asuntoihin muuttaminen on viime vuosina yleistynyt. Muuttohalukkuutta on lisännyt mökkien entistä korkeampi varustelutaso. Mökkibarometrin
mukaan 8 % mökkiläisistä piti muuttoa mökkikuntaan
vähintään mahdollisena 3 vuoden sisällä.

Mökkibarometri kertoo
Joka kymmenennessä mökissä, noin 60 000 mökkitaloudessa tehdään etätöitä, keskimäärin 12 päivänä vuodessa. Eniten etätöitä tehdään Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen
mökeillä. 29 %:lla mökeistä on nettiyhteys. Mökkiä käytettiin keskimäärin 79 vrk vuoden aikana, talviasuttavia
mökkejä käytettiin 109 vrk vuoden aikana. Mökeistä 34 %
soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.
62 % mökkiläisistä kannattaa ja 38 % vastustaa kaksoiskuntalaisuutta; että mökkiläinen maksaisi osan veroistaan
mökkikuntaan ja saisi sieltä terveys- ym palveluita samaan
tapaan kuin talvikunnastaan.
Rantamökkien keskihinnat putosivat vuonna 2017 noin 4
%, eniten ne putosivat Pohjois-Karjalassa ja Satakunnassa.
Kainuussa ja Päijät-Hämeessa rantamökkien hinnat nousivat jonkin verran.
Sauvo-Karunassa on 140 km merenrantaa ja vajaat 1400
mökkiä.

Kuva Anni Himberg

www.facebook.com/karunankyla

Unikeko helikopterilennolle?
Tämän kesän Unikeonmarkkinoilla voi kokea ihmettä
monta: voi päästä taivaalta käsin katsomaan omaa kotiaan tai mökkiään, tai voi ihmetellä maailman ainoaa leikkuupuimuriin rakennettua saunaa.
Ensinmainittu onnistuu astumalla helikopterin kyytiin,
joka tulee varta vasten Karunaan meitä lennättämään.
Keltaisesta kopterista on kiva ottaa kuvia omasta mökistä… Jutella siellä voi, ja kylmä siellä ei ole. Kolme aikuista
mahtuu kerrallaan. Hauska lahjaidea! Vain ukonilma, kova
sumu tai hurja tuuli voi estää lentoja.
Leikkuupuimurisauna on muutaman nuoren karunalaispojan keksintö. He ovat sen itse rakentaneet, ja siinä todella voi ottaa löylyjä - tule ja hämmästy! Puimurisaunan
lisäksi markkinoille parkkeeraa muitakin ”vehkeitä”, vanhoja työkoneita ym.
Osallistu nyt Karunan vuoden 2018 Unikeon äänestykseen! Voit äänestää kirjoittamalla ehdotuksen lapulle 14.7.
mennessä ja pudottamalla sen kyläyhdistyksen postilaatikkoon. Se löytyy Rantolansuntin vanhan maitolaiturin
kohdalta kyläyhdistyksen ilmoitustaululta. Voit äänestää

myös sähköpostitse karunankylayhdistys@gmail.com tai
www.karuna.fi–sivuilla. Laita perustelut, miksi ehdokkaasi
olisi paras valinta Vuoden Unikeoksi. Äänestämällä osallistut tuotepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla 21.7.
Nähdään silloin Rantolan pallokentällä Kalliorannan mäen
takana!
Kuva Arja Talonen.
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K-MARKET SAUVO
TÄYDENPALVELUN KYLÄKAUPPA!
Runsaan päivittäistavaravalikoiman lisäksi meiltä löydät palvelutiskistä kalat, lihat, savukalat,
kaupassa jauhetut jauhelihat ja monet muut herkut.
Meiltä myös kaasut, sekä hiilet grilleihin ja paljon muuta. Tervetuloa!
Kaupan päälle hyvä palvelu, sekä iloinen mieli!
Meiltä voit tilata ruokakassit valmiiksi kerättynä, näin saat ostoksesi jonottamatta. Tilaukset 050 441 0724 tai leo.silfver@k-market.com

Palvelu pelaa ma-la 7-21, sekä su 10-21, palvelutiski ma-la 10-18
osoitteessa Timperintie 1, 21570 Sauvo
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Vanhat veräjät ja Polle potkuri
Muutamia iäkkäitä karunalaisia on aikoinaan haastateltu nauhoille. Tässä puhuu haanniemeläinen Väinö Vainio
(1911 - 2001).
”Lapsuudesssani oli paljon veräjiä. Muistan vielä järjestyksessä veräjät Karunan kartanolta Haanniemeen. Ensimmäinen oli kartanon ja pappilan rajalla Smörvikin
tienhaaran kohdalla, Niemisen torpan tykönä oli toinen,
pappilan aitan luona kolmas, neljäs oli Bergmanin lähteen
luona, viides Haanniemen Osuuskaupan kohdalla, kuudes Lempperin ja Bergan rajalla puimahuoneiden luona,
seitsemäs Bergan riihen tykönä, Keskitalon riihen luona
kahdeksas, yhdeksäs Levauksen ladolla, kymmenes Orgsaaren tienhaarassa, ja kaksi vielä ennen Orgsaaren laivalaituria. Siis 12 veräjää oli yhteensä.
Haluan kertoa myös yhden hauskan tapauksen. Sauvossa syntynyt isäni Werner Wainio (alkuperäiseltä nimeltään
Kullberg) osti vaimonsa Augusta os. Lundénin kanssa
Lonkan (Långa, alkujaan Långgård) talon Haanniemestä
7.10.1913. Mukana tuli irtainta, tuli hevosiakin. Yksi oli iso
ruuna Jölli, yksi oli Polle potkuri, se potki aisat poikki. Yhtenäkin kertana isän piti mennä ajamaan vaot naapurin
perunamaahan, mutta Polle potki heti aisat poikki. Niinpä isä päätti viedä Pollen markkinoille heti kun sai kylvöt
tehtyä.
Hän meni Steningen laiturista laivaan. Polle pantiin kannella mastoon kiinni. Tuli Falskeri (?) laivaan ja kysyi että
kenen toi hevonen on. Kysyi sitten et meinaatko myydä
sen. Juu. Mitä maksaa? En myy tuttaville, sanoi isä.
Kun hän sai Pollen Turussa maihin, heti sai sen myydyksi. Vähän ajan päästä ostaja tuli kaupungilla vastaan ja
halusi purkaa kaupan. Oli antanut viisi markkaa rikkiäisiä. Isä meni Trappin (?) pihalle, ja hevonen tuli taas heti

Karunan Urheilijat

myydyksi, se oli niin nätti hevonen. Puoli neljältä isä meni
Birgerinkadun (nykyinen Ursininkatu) päähän mistä laiva
läksi takaisin, ja näki Pollen taas laivan kannella! Falskeri
(*) hääräsi ympärillä, oli ostanut sen. Isä meni ja onnitteli
Falskeria sitten vaan. Mutta Polle oli taas vähän ajan päästä saanut sieltäkin lähteä.
Laiva oli kesällä karunalaisille hyvä kulkuväline verrattuna
Turku-matkaan hevospelillä. Laivoilla kulkivat ihmiset ja
elukat ja muuta tavaraa. Auransillasta alaspäin Aurajoki
oli kahta puolta täynnä saaristolaivoja, jotka tulivat aamupäivällä ja lähtivät iltapäivällä. Karunan kartanon laiturista
kulki ainakin Mauritz Holmberg. Sitten tuli Salmetar, johon
karunalaisillekin myytiin osakkeita, se tuotiin Saimaalta.
Se yöpyi Rantolassa, ja siitä lähti taas reissuun.”
* Joku muistelee, että Falskeri-niminen mies olisi saattanut olla jostain Steningen tai Krookan nurkilta.

Salmetar. Kannella hevonen.

Facebookissa

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

Karunan Venepalvelu Oy
044 0221 590
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Tapahtuma- ja tilausravintola

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

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

Tervetuloa mukaamme matkalle!

Pieni rengastie - Seilin - ome- Örön merilinnoitus 12.7.2018. Ihastuttava Savo ja upea Sai- Visbyn risteily Silja Europalla
Hinta 78 €
naviinitehdas 6.7.2018.
maan risteily 18.-20.7.2018. 22.-24.7.2018.
Hinta 88 €

Hinta 405 €

Hinta alkaen 280 €

Helsinki, Amos Rex & Marimekko 13.10.2018.

Uppsala 9.-11.8.2018.

Lofootit 18.8.-25.8.2018.

Ruskamatka 14.-21.9.2018.

Hinta 235 €

Hinta 1190 €

Hinta 955 €

Hinta 75 €

Tarkemmat lähtöpaikat ja ohjelmat löydät osoitteesta
www.launokorpi.com
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LAUNOKORPI

J&M LAUNOKORPI OY
www.launokorpi.com | info@launokorpi.com
P. 02 421 269, 0400 323 488

Turistina Karunassa
Missä majoittua

Rantolan B&B, Karunantie 1207, www.rantolanpuoti.fi,
040 738 8853. Majoitushuoneita.
Merirantala, Orssaarentie 115, www.merirantala.fi,
040 545 8845. Vuokramökkejä, veneitä, kalastusta ym.
Hännilän Tila, Hakalantie 70, www.hannilantila.fi,
050 331 8642. Majoitusta rintamamiestalossa, ratsastusta.
Neitsaaren maatila, Neitsaarentie 113, 050 501 2174. Maatilamajoitus.
Tentsile Experience Grelsböle. Grelsbölen Tila, Päisterpääntie 156 a, www.grelsbole.fi, 044 533 0701. Yöpyminen
puussa. Itsepalvelukioskista vihanneksia, marjoja, leipomotuotteita ym.

Missä syödä

Missä ratsastaa

Hännilän Tila Oy, Hakalantie 70, p. 050 331 8642,
0400 823 369, www.hannilantila.fi. Ratsastusta, opetusta,
ratsuleirejä ym. perheille, aikuisille, lapsille. Suoramyynnissä perunaa, hernettä, sipulia, marjoja ym. kausituotteita.

Missä rauhoittua

Rantakalliolla seisova Karunan kaunis kirkko avoinna tiekirkkona ma-pe klo 10-15. Karunankirkkotie 73.
Hiljaisuudenpolku kirkon lähistöllä on 2,5 km:n metsäpolku joka osin seurailee vanhojen kirkkopolkujen reittejä.
Lähtee punaisen seurakuntakodin viereltä.
Maalun näkötornissa voit nauttia luonnon rauhasta ja
katsella kaukaisuuteen, tai vaikka nauttia retkieväät. Noin
500 metrin päässä komea pirunpelto. Opasteviitta Maaluntieltä.

Rantolan Puoti ja kahvila; Karunantie 1207, www.rantolanpuoti.fi, 040 7388853. Kesällä auki joka päivä. Kahvilan
erikoisuutena ”Burger Clubin” possu-, lammas-, kasvisym. erikoisburgereita lähituottajien raaka-aineista ja myös
muuta suolaista syötävää. Kahvin kanssa itseleivotut pullat, leivokset, kakut ym. Puodissa perusruokatarvikkeet.
Kirppari.

Paijata eläimiä

Rantolan Kievari, Karunantie 1205, facebook.com/RantolanKievari, 040 535 7715. Kesällä auki joka päivä. Pub ja
pizzeria, live-ohjelmaa.

Taidetta ja käsitöitä

Halslahden Luomu, Halslahdentie 45, 044 745 8148. Kesäkahvila heinäkuussa päivittäin klo 9-17; luomumansikkaa
ym. myynnissä.

Missä uida ja leikkiä

Kunnan uimaranta Rantolassa, Paavolantie
Karunan Urheilijoiden saunaranta Rantolassa, Nuorisotalontie 3
Lasten leikkipuisto Rantolassa osoitteessa Nuorisotalontie 3

Kamparsin Luomutila, Paavolantie 6, facebook.com/Kamparsin Luomutila, 0500 778 313. Auki joka päivä 9-18.
Lampaita, kanoja ja poni rapsuteltavaksi. Tilapuodissa lähiseudun luomutuotteita, mm. jauhoja, lakritsia, juustoa,
juureksia, rypsiöljyä, hernetuotteita, Jymy-jäätelöä, kahvia.

Sauvon Kädet –kesänäyttely, Karunan meijeri, Karunantie
1214. Ti-pe 12-16, la-su 11-15. Taiteilijavieraana Sanna Kananoja. www.sauvonkadet.fi

Haetko venepaikkaa?

Kysele venepaikoista Rantolassa:
Karunan veneseura/Seppo Teräsvasara 050 517 7060
Motorboat Club Karuna/Tommi Rusi 0500 641 313
Sauvon kunnan laituri 02 474 4100

Missä soutaa tai meloa

Antti Rusi lainaa kahden hengen kajakkiaan kokeiltavaksi.
Kanootti Urheilijoiden saunalla, melat ja suojapeitteet saa
Rantolan Puodista. Tied. Antti Rusi p. 0400 324 522
Kyläyhdistys vuokraa 7 airoparin/14 hengen kirkkovenettä Rantolassa 100 euron hintaan. Tiedust. Petri Nurminen
p. 0500 533 036 tai Antti Rusi 0400 324 522
Kuva Anni Himberg

Rantolan Puodin emäntä Anne Vuorio ja Rantolan Kievarin isäntä Sami Vuorisalo yrittävät samassa pihapiirissä. Kuva Reijo Tallqvist.
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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

OP lähelläsi!
OP Lounais-Suomi palvelee
Sauvossa keskiviikkoisin klo 9.30-16.00 sekä

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!

Paimiossa ma 9.30-17.00, ti-pe 9.30-16.00
(kassa auki ma 9-17, ti-pe 9.30-12)
Varaa sinulle sopivin aika: op.ﬁ/lounais-suomi tai
soita 010 257 6111.
Ter vetuloa asioimaan silloin kun sinulle parhaiten sopii –
verkkoneuvottelussa vaikka suoraan kotisohvalta!
Ter vetuloa asioimaan meillä!

Vistantie 19, Puhelimenkulma, Paimio
Aikavaraukset 02 4732 300

Luonnollisten elämysten koti
P. 045 669 0669
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www.ammila.fi

Hännilän mäellä viuhuvat nuolet
Hännilän tilalle on kotiutunut ratsusotilaita – ja näyttää
siltä, että kesän aikana ratsusotilaiden määrä lisääntyy.
Nämä sotilaat ampuvat vain maalitauluja. Aseena on jousipyssy ja alla hevonen – yleensä laukkaava. Helpotetuissa
luokissa ammutaan kävelevän tai ravaavan hevosen selästä.

Annin mielestä ratsastusjousiammunta sopii kaikille, jotka
ovat valmiita haastamaan itsensä ja tekemään töitä. Helppo laji ei ole.
- Laji vaatii hyvää kehonhallintaa, rohkeutta, tarkkuutta ja
avointa mieltä. Hevoselta laji vaatii hyviä hermoja ja halua
liikkua eteenpäin.

Nuolet rupesivat viuhumaan Hännilän mäellä sen jäl-

Hevoset täytyy siedättää nuoliin ja ampumiseen huo-

keen, kun talliin muutti Anni Jauhiaisen poni.
19-vuotias Anni hurahti ratsastusjousiammuntaan kaksi
vuotta sitten.
- Tutustuin lajiin ponini asuessa Raisiossa Katariina Cozmein tallilla. Kuvasin Katariinan ratsastusta ensin kaksi
vuotta ja sitten päätin kokeilla itsekin.

Anni tilasi oman jousen ja sen jälkeen häntä ei pidätel-

lyt enää mikään. Ekoihin SM-kisoihin hän osallistui treenattuaan viisi kuukautta. Seuraavana talvena Anni ampui
kansainvälisessä kilpailussa Malesiassa. Tähän mennessä
parhaat saavutukset ovat SM-pronssi unkarilaiselta radalta (2016) ja MM-kisapaikka Suomen maajoukkueessa.

Suomessa ratsastusjousiammunta on ainakin vielä pieni laji. Täällä lajilla ei ole historiaa, sillä metsien peittämässä maassa ei ole pystynyt sotimaan eikä metsästämään
jousipyssyillä hevosen selästä.

lellisesti. Kun laji esitellään hevoselle sen omassa tahdissa,
sitä pelästyttämättä, useimmat hevoset hyväksyvät uuden lajin hötkyilemättä. Hännilän tuntiratsut Anni on jo
kouluttanut soturiratsuiksi. Myös moni tallin yksityisistä
ratsuista on jo päässyt nuolia haistelemaan.

Anni järjestää tulevana kesänä ainakin kaksi ratsujousiammuntakurssia Hännilässä. Hän pitää pyynnöstä
yksityistunteja ja kursseja Varsinais-Suomen alueella. Jos
haluat nähdä, miltä laji näyttää, hankkiudu Hännilän tilalle avoimien ovien päivänä 3.6., silloin ohjelmassa muun
muassa ratsujousiammuntanäytös. Lisätietoja: www.hannilantila.fi ja Anni Jauhiainen.
Teksti Teija Uurinmäki

Anni Jauhiainen käy harjoittelemassa ja kilpailemassa maailmalla. Kuvan on ottanut hänen valmentajansa Ali Ghoorchian Iranissa kesäkuussa 2017. Ratsastusjousiammunta on juuri sitä, mitä nimi sanoo eli jousiammuntaa hevosen selästä.

35

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

#visitkaruna ja #visitsauvo
anita Karunaa ja tiedät mistä kylänraitilla puhutaan
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-pe 9-18, la 10-18 ja su 11-18
Karunantie 1205, 21590 KARUNA
P. 040 738 8853
www.rantolanpuoti.fi
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Kylänraitilla tapahtuu
KESÄKUU

su 3.6. klo 10.30 Messu Karunan kirkossa
su 3.6. Hännilän hevostilalla kesän aloitus & avoimet
ovet. Hakalantie 70.
ma-ke 4.-6. klo 10-15 Lasten heppapäiväleiri Hännilässä.
Sopii niillekin joilla ei ole ennestään kokemusta hevosista,
ei alaikärajaa. Heppapäiväleirejä myös 25.-26.6., 9.-11.7.,
16.-18.7. Tutustu ajantasaiseen kurssi- ja leiritarjontaan
www.hannilantila.fi ja kysy lisää Liina 050 3318642.
ke 6.6. klo 19 lentopallo-ottelu Karunan kyläyhdistysKarunan Urheilijat Rantolan kaukalolla. Tämän jälkeen
lentopalloa joka keskiviikko klo 19, avoin kaikille!
to-pe 7.-8.6. Hännilan hevostilalla aikuisten päiväleiri.
Aikuisten päiväleirejä myös 12.-13.7. ja 25.-26.7. Vietetään
aikaa hevosten parissa, ratsastetaan, nautitaan.
la 9.6. klo 11-15 Kirppisralli ympäri Karunaa. Myy ylimääräiset tavarat omalla pihallasi!

ma-ke 11.-13.6. klo 10-17 Lasten pitkä päiväleiri Hännilän tilalla. Heppojen lisäksi askarrellaan tai leikitään
pihaleikkejä. Ei alaikärajaa, ei edellytä aiempaa hevoskokemusta.
ke 13.6.- 19.8. Sauvon museon tämän kesän näyttely
”Helmitaulusta taskulaskimeen” ke-su klo 12-16. Vahtistentie 3. www.sauvonmuseo.net
la 16.6.-12.8. Sauvon Kädet –näyttely Rantolan Meijerissä, Karunantie 1214. Vierailevana taiteilijana Sanna
Kananoja. Ti-pe klo 12-16, la-su 11-15. Muulloin sopimuksesta 0500 476649/Sarparanta. www.sauvonkadet.fi
ma 18.6. klo 19 Lavis-jumppa 1. Kalliorannan tanssilavalla, ohjaajina Tarja ja Maija. Ei ilmoitt., 5 e/krt.
 ma-to 18.-21.6. Lasten ja nuorten yöpyvä leiri Hännilän
tilalla; toinen 30.7.-2.8. Alaikäraja 11 v.
ti 19.6. klo 19 Lasten jalkapallo eskari- ja alakouluikäisille, ohjaajana Lassi Liikkanen. Jatkuu joka tiistai samaan
aikaan läpi kesän. Kaikki pojat ja tytöt tervetulleita!

ma 11.6.-20.8. Karunan kirkko tiekirkkona avoinna hiljentymistä ja tutustumista varten ma-pe klo 10-15

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

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

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
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pe 22.6. klo 19 Juhannusaaton jumalanpalvelus Karunan kirkosssa, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen.

HEINÄKUU

pe 22.6. klo 20 Juhannustanssit Kalliorannan katetulla
rantalavalla, Nuorisotalontie 5. Kimmo Lindegren & Mika
Raittilan yhtye. Buffetti, olutterassi, kokko. Liput 20 e. Karunan Urheilijat järjestää.

su 1.7. klo 13 Ensimmäinen kirkkovenesoutu Kalliorannan tanssilavan alapuolelta. Mahtuu 14 soutajaa. Tervetuloa kuka vain, vasta-alkajatkin!

la 23.6. klo 10.30 Juhannuspäivän kansanlaulukirkko Karunan kirkossa.
25.6.-6.7. MLL:n uimakoulu Sauvon Sarapistossa 2013
syntyneille ja sitä vanhemmille. Eri tasoisia ryhmiä. Lisätietoa facebookissa MLL Sauvo-Karuna, tai Hanna Mäkirinne
050 511-6295, Heli Mikkola 045 260 8525.
27.-29.6. klo 18.30 Assi Rusi opettaa lattarien alkeita
tanssilavalla, 1,5 t kerralla.
 to 28.6. klo 19 kesäillan kirkko, sanan ja sävelen ilta Karunan kirkossa
to 28.6. Burgerclubi-ilta Rantolan Puodilla klo 18-20.30
 pe 29.6. klo 19 Sauvon kesäteatterissa ensi-ilta Lumikki
ja seitsemän kääpiötä. Jatkuu 15.7. asti. Vahtistentie 3. Liput 0400 699057 tai selku.fi

su 1.7. klo 10.30 konfirmaatiokirkko Karunan kirkossa

ma 2.7. klo 19 Lavis-jumppa 3 tanssilavalla Rantolassa.
ke 4.7. klo 10-12 Kesän ensimmäiset leikkitreffit Rantolan leikkipuistossa, Nuorisotalontie 5. Myös mökkiläislapset vanhempineen, isovanhempineen tervetulleita!
Kaffetta ja mehua. Yhteistyössä seurakunta, MLL, kyläyhdistys ja urheilijat.
ke 4.7. klo 19-24 Kesätanssit, Tommi Soidinmäki Kalliorannan lavalla, Nuorisotalontie 5. Liput ennakkoon Hakkisherkku, Kankaanrannan puutarha, K-market, Rantolan
Puoti 12 e; ovelta 15 e. Sauvon Yrittäjät järjestää.
to 5.7. klo 19 Baltic Jazz Singers Karunan kirkossa. Seurakunta järjestää.
su 8.7. klo 13 Kirkkovenesoutua Kalliorannan tanssilavan kohdalta. Alkeisopetusta, kaikki mukaan!
ma 9.7. klo 19 Viimeinen lavis-jumppa tanssilavalla.

Jumalan perheväki, pyhien kansa Karunassa
Jumalanpalvelus Karunan kirkossa

messu klo 10.30 su 4.6., la 23.6. (kansanlaulukirkko) ja su 1.7. (konfirmaatio) sekä klo 13 su 5.8.
juhla-aikojen jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa

juhannusaattona klo 19 sanajumalanpalvelus, kokkojuhla välittömästi sen jälkeen
Kirkkoilta juhannuksesta koulun alkuun joka torstai klo 19
— 28.6. Sanan ja sävelen ilta —
— 5.7. Baltic Jazz Singers —

— 26.7. veteraanien kirkkoilta —

— 9.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä viikkomessu; Eläkeliiton kirkkoilta —

Su 5.8. kirkkopyhä

Messu klo 13, nyyttärikirkkokahvit, seurat klo 15

Karunan kirkko tiekirkkona 10.6.–20.8.

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

Konsertteja

Ke 11.7. klo 19 Kemiönsaaren musiikkijuhlat
Su 26.8. klo 16 Ave Maria -konsertti
Kalevi Kiviniemi, urut, Heikki Rainio, laulu

Leikkitreffit nuorisotalon leikkipuistossa
4.-25.7. keskiviikoisin klo 10-12

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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ke 11.7. klo 10-12 Leikkitreffit leikkipuistossa, Nuorisotalontie 5. Myös mökkiläiset tervetuloa.

 ke 25.7. klo 10-12 Kesän viimeiset leikkitreffit leikkipuistossa, Nuorisotalontie 5.

ke 11.7. klo 19 Kemiönsaaren musiikkijuhlien konsertti
Karunan kirkossa. Kesäillan säveliä Italiasta Ranskaan: Verdi,
Ravel, Cras. Uusi Helsinki –kvartetti, McKenna, Severeide,
Angervo, Petri Aarnio, viulu, Tuomas Lehto, sello. Kyläyhdistys myy kahvia ja pullaa väliajalla. Karuna on aina ollut
loppuunmyyty, osta ajoissa liput Rantolan Puodilta tai Kankaanrannan puutarhalta. www.kimitomusicfestival.fi

 to 26.7. klo 19 Veteraanien kirkkoilta Karunan kirkossa.

 ke 11.7. klo 18 Letunpaisto, sauna ja uinti Marjaniemessä, Marjaniementie 64. Kaikille avoin, seurakunta järjestää.
la 14.7. Ratsujousiammunnan peruskurssi Hännilän tilalla.

 su 29.7. klo 13 Kirkkovenesoutu Kalliorannan alapuolelta viimeisen kerran.

ELOKUU

 la 4.8. klo 10-14 Sauvon Elopäivät Sauvon torilla

su 15.7. klo 13 Kirkkovenesoutu Kalliorannan lavan alapuolelta. Sopii vasta-alkajillekin.

 su 5.8. klo 13 Kirkkopyhä Karunan kirkossa, nyyttärikirkkokahvit, seurat klo 15.

ke 18.7. klo 10-12 Leikkitreffit leikkipuistossa, Nuorisotalontie 5. Kaikki tervetulleita.

su 5.8. Retki Karunasta Bengtskärin majakalle. Linjaauto Kasnäsiin, sieltä laiva Bengtskäriin. Ilmoittautuminen
karunankylayhdistys@gmail.com tai Riikka Tammisto
050 522 4162 tai Joonas Hänninen 040 341 2369

ke 18.7. klo 18 Letunpaisto, sauna ja uinti Marjaniemessä, Marjaniementie 64. Kaikille avoin, seurakunta järjestää.
to 19.7. Burgerclubi-ilta Rantolan Puodilla klo 18-20.30
la 21.7. Karunan Unikeonmarkkinat klo 10-14 pallokentällä Rantolassa, Nuorisotalontie 3. Juontaja Timo Rautala.
Unikeko mereen klo 12! Kalasoppaa ja kahvia, arpajaiset,
tikkakilpa, traktoriajelutusta lapsille, entisajan koneita ja
kulkupelejä, MAAILMAN AINOA LEIKKUUPUIMURISAUNA
ja sokerina pohjalla: HELIKOPTERILENNÄTYSTÄ! Takakonttikirppis ja torimyyntiä. Varaa takakonttimyyntipaikka tai
toripaikka tavaroillesi: Annukka Söderberg 050 571 2702,
annukka@steninge.fi.
la 21.7. illalla Rantolan Kievarissa Pyjamabileet Unikeonjuhlien jatkoksi.
la-su 21.-22.7. Liesniemen Keskiaikamarkkinat la klo 15
alk., su 10-15. Liesniementie, Sauvo.
 su 22.7. klo 13 Kirkkovenesoutua Kalliorannan alapuolelta. Sopii kaikille.
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 pe 27.7. klo 19 alkaen ratkotaan Karunan Thriathlonmestaruus! Miehille ja naisille. Alkaa uintiosuudella Urheilijoiden saunalta Kalliorannassa, sitten pyöräily ja juoksu.
Ilmoittaudu Anna-Maria Suomalaiselle p. 045 186 3838.

to 9.8. Retki Salon iltatorille, jossa esiintyy Vesterinen
yhtyeineen. Lähtö Kalliorannan parkkipaikalta klo 16.45
Sauvon kautta Saloon. Aikuisilta 10 e. Ilmoittaudu 5.8.
mennessä Riikka Tammistolle p. 050 522 4162.
to 23.8. Burgerclubi-ilta Rantolan Puodilla klo 18-20.30
 la 25.8. Suomen Luonnon Päivä. Seuraa ilmoittelua. Karunassa mm. Kamparsin Luomutilalla tapahtuu.
 su 26.8. klo 16 Ave Maria -konsertti Karunan kirkossa:
Kalevi Kiviniemi, urut, ja Heikki Rainio, laulu. Seurakunta
järjestää.

SYKSY, TALVI

 la 15.9. Osta tilalta -päivä. Seuraa ilmoittelua.
 su 2.12. Kylän perinteinen puurojuhla Kalliorannassa.

kulttuurin nälkään ilman
pakkosyöttöä

www.kulttuurikriisla.fi

0207401080
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Törne Risto
Leppäniementie 23 A, 21590 KARUNA
Puh. 040 540 0519

Hirsi- ja rakennustöitä

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

050 569 6145

Kamparsin Luomutilan TilaPuoti,
Kesäkahvila ja Kotieläinpiha
palvelee kesällä joka päivä
klo 9-18 / sopimuksen mukaan.

•

Luomu varhaisperunaa ja -vihanneksia,
Luomujäätelöä ja muita lähialueen luomutuotteita.

•

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

Hinaukset

Paalutukset

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

Seuraa meitä facebookissa
Kamparsin Luomutila
Paavolantie 6, Karuna (uimarannan yläpuolella)
Puh. 0500 778 313 / Eero ja Jaana

TEIJO
ACTION
PARK

PAINTBALL
LASER TRAP
BIRDIE GOLF
ALAMÄKIPYÖRÄILY
TENTSILE - MAJOITUS
MCC - RINNEAUTOILU
POLKUPYÖRÄVUOKRAUS

KANSALLISPUISTON KAINALOSSA
VARAATHAN ENNAKKOON! info@meriteijo.fi meriteijo.fi

Sauvon Palvelutaksi
040 519 6449

Taksi Kimmo Virtanen
0400 532 236

Taksi
Timo Kaskinen

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

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
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www.hannilantila.fi
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4.7.
KLO
19-24
KARUNAN KALLIORANNASSA

NUORISOTALONTIE 3, KARUNA

Liput ennakkoon 12€, ovelta 15€.
Lippuja myynnissä: Hakkisherkku, K-Market, Kankaanrannan
Puutarha Sauvossa ja Rantolan Puoti Karunassa.
Linja-autokuljetus: Sauvon tori-Kallioranta ja takaisin, sekä
Taalintehdas-Kemiö- Kallioranta ja takaisin.
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Sauvon
Elopäivät
4.8.2018

Perinteinen Juhannusaatto

Karunan Kalliorannassa
perjantaina 22.6.2018 klo 20
Esiintyjänä

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

Liput 20 euroa.
Lisätietoja
Karunan Urheilijoiden
Facebookissa.
Järjestää Karunan Urheilijat

