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tolan Puodista, Sauvon kirjastosta ja Kankaanrannan puutarhalta Sauvossa, 
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Facebookissa www.facebook.com/karunankyla

Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Vähä-Kurki
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Tue sinäkin Kyläyhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi! Jäsenmaksu on 
7 e/henkilö ja tilinumero Liedon Säästöpankissa FI09 4309 0010 3602 53. 
Muista merkitä nimesi ja osoitteesi viestikenttään. 

Sydänturvallinen kylä
Heti alkuun mukavia uutisia. Vakuutusyhtiö LähiTapiola Varsi-
nais-Suomi lahjoitti Karunan kyläyhdistykselle defibrillaattorin. 
Laitetta voidaan säilyttää ulkona ja se on sijoitettu Rantolan Puo-
din ulkoseinälle. Paikkaan, josta se on hädän hetkellä aina saa-
tavilla.  Seuratkaa kyläyhdistyksen Facebook-sivuja tai käykää 
Puodilla katsomassa laitteen tarkka sijainti. Tieto defibrillaatto-
rin sijainnista voi jonain päivänä pelastaa lähimmäisesi hengen!

Rantolan venerannassa lasketaan taas veneitä vesille aamusta 
iltaan, ja se jos jokin on varma kesän merkki. Vuosi on vieräh-
tänyt viime Karunan Kynttilän ilmestymisestä ja on aika listata 
kuluneen vuoden touhuja.

Viime kesään ja syksyyn mahtui rankkoja pettymyksiä, kun ko-
ronan takia jouduimme peruuttamaan Unifestin, Unikeonmark-
kinat, mökkikauden päättäjäiset ja uudenvuoden ilotulituksen. 
Mukaviakin tapahtumia saatiin silti aikaiseksi. Syksyllä Tammis-
ton Ossi esitelmöi Kalliorannassa Sandön meritaistelusta ja ta-
pahtuma vetikin paikalle kiinnostuneita kuulijoita. Toivottavasti 
saamme lähiaikoina kuulla lisää seudun historiasta.

Maaliskuussa kyläyhdistys järjesti koko perheen ulkoilu- ja kä-
velytapahtuman Kartanon saareen. Jäälle oli aurattu kävelyreitti 
ja saaressa oli tarjolla mehua, kahvia ja makkaraa. Reippailijoita 
taisi päivän mittaan olla liikkeellä kolmisen sataa. Huhtikuussa 
meillä oli taas hieman tekemisen puutetta, joten laajensimme 
Rantolan matonpesupaikan laatoitusta. Nyt voi mattoja pestä 
vaikka korkokengissä.

Huhtikuussa myös pidettiin totuttuun tapaan kylän siivoustal-
koot. Kyläläisillä riittää kiitettävästi intoa paikkojen siistimiseen. 
Jaakko ja Max ottivat varaslähdön ja keräsivät Rantolan salmesta 
17 kuormaa rannalle ajautunutta kaislaa.

Koska kyläyhdistyksen hallitus koostuu ikuisista optimisteista, 
olemme aloittaneet Unikeonmarkkinoiden ja Unifest 2021:n 
suunnittelun. Artistikiinnityksiä on tehty ja festarit pidetään, 
jos mahdollista, 24.7. Kalliorannassa. Seuratkaa kyläyhdistyksen 
Facebook-sivuilta miten homma etenee.

Olemme myös aloittaneet kunnianhimoisen projektin Karunan 
alueen elävöittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Ranto-
lansalmen pengertien rantaan on tarkoitus tehdä kalastajille 
kivimurskeesta tasanteita ja polku helpottamaan liikkumista. 
Tasaisella alustalla on myös lasten mukavampi ja turvallisempi 
kalastaa. Työ odottaa vielä lopullista hyväksyntää viranomaisilta, 
mutta suhtaudumme luottavaisesti siihen, että lupa saadaan.

Kyläyhdistys on ottanut osaa Sauvon kunnan ideakilpailuun 
omalla ”Meritori”-hankkeella. Se pitää sisällään suunnitelman, 
jossa Rantolan venesatamaan tulisi kylän vierasvenelaituri, py-
syviä myyntikojuja alueen yrittäjille, esiintymislava sekä vessat. 
Parkkipaikkoja alueella onkin jo riittävästi. Tässä hommassa riit-
tää tekemistä joksikin aikaa. Jos sinusta tuntuu, että sinulla tai 
yritykselläsi on halua osallistua projektiin, niin ota yhteyttä alle-
kirjoittaneeseen tai yhdistyksen hallituksen jäseneen.

Hyvää Karunan kesää toivoen
Juha Vähä-Kurki
Karunan kyläyhdistyksen puheenjohtaja



Ville, Merita ja Elmo Seppälä 
ahkeroivat mökillään, mutta 
myös rentoutuvat. 
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– Olimme poteneet mökkikuumetta 
pari vuotta, kun näimme myynti-ilmoi-
tuksen tontista Päisterpäässä. Ihastuim-
me paikkaan ja kaupat tehtiin, kertoo 
Merita Seppälä, teatterin ja musiikin 
monitoiminainen Paimiosta.
– Alkuun nukuimme rannan vanhassa, 
pienessä saunassa ja teltoissa, ja keit-
tää piti taivasalla. Niinpä aika nopeasti 
aloimme rakentaa uutta saunamökkiä, 
tonttia raivattiin ja vanha sauna puret-
tiin pois.

Karuna oli mieluisa ja heti tutun tun-
tuinen mökkipaikka, koska Seppälöillä 
oli täällä ennestään monia ystäviä ja he 
olivat vierailleet paljon seudulla. Suuri 
plussa oli myös lyhyt matka: Paimion 
kodista on vain 30 kilometriä mökille, 
joten siellä voi poiketa päiväseltäänkin.

Uudessa saunamökissä oli pienet oles-
kelu- ja keittiötilatkin, mutta perheen 
nuoret, Esteri, 17, Mauno, 15, ja Elmo, 
11, ovat enimmäkseen majailleet asun-
toautossa. Lisätilaa kaivattiin, ja viime 
kesänä perhe alkoi rakentaa rinteeseen 
mökkiä, joka nyt on jo sisätyövaiheessa. 
Merita ja Ville Seppälä ovat itse suun-
nitelleet niin Paimion-talonsa kuin mö-
kin ja mökkisaunankin.
– Minä olen aina piirrellyt pohjapiirus-
tuksia, se on intohimoni, ja Ville on yrit-
täjä, joka työkseen suunnittelee mm. 
takkoja. Meillä koko perhe on innos-
tunut mökkiprojektista, lapsetkin ovat 
innolla mukana raksahommissa, Merita 
iloitsee.

Ville Seppälä on niin innostunut mökin-
teosta, että on käynyt työmaalla läpi tal-
ven.  Merita pitää sitä hyvänä merkkinä 
– kun mies ei ennen mökin hankkimista 
ole pitänyt juuri ollenkaan lomia, mut-
ta nyt tuntuu mökki innostavan vähän 
omaankin aikaan. Ja korona-aikana on 
tuntunut lohdulliselta, että on paikka, 
jossa voi rauhassa tehdä ja touhuta.

Korona mullisti Meritan elämän, kaik-
ki teatterihommat pysähtyivät. Salon 
Teatterin Seili-musikaali, jossa Merita 
on pääosassa, keskeytyi, Paimion Kesä-
teatteriin aiottu Nunnia ja Konnia, jossa 
Merita myös on pääosassa, siirrettiin 
seuraavaan kesään, Paimion Lapsi- ja 
nuorisoteatterin Tähkäpää, jonka mu-
siikin Merita on säveltänyt, sovittanut ja 

Koko perhe rakennushommissa
Teksti ja kuvat Arja Talonen
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Soita ja pyydä tarjous!

040 573 4730 

harjoituttanut, siirrettiin jo kolmannen kerran. Paimion Teatteril-
le Merita on käsikirjoittanut musiikkikomedian Karanteenilaiva, 
ja sekin lykkääntyy syksyyn. Meritan käsikirjoittama ja ohjaama, 
teatteriryhmä Onnenpotkun esittämä näytelmä Entisten nuor-
ten kykykisa odottaa sekin tuloaan.

Mutta dubbaustöitä Meritalla ja Esterillä on onneksi ollut jonkin 
verran. Ja Merita on saanut tuurauksia päiväkodissa ja koulussa. 
– Ne pätkätyöt ovat pelastaneet minun kevääni, hän sanoo
Mutta mökkityömaalla pääsee irti kaikesta arkielämästä.
- On ihanaa, kun koko perhe, koiraamme Rusinaa myöten, tekee 
innostuneena hommia Päisterpäässä. Vaikka osaamme me kyllä 
rentoutuakin. Meillä on siellä ihanat naapurit; heillä on hyppylai-
turi, meillä on palju, ja lapset voivat käydä molemmissa.
-  Tähänkin asti meillä on käynyt paljon ystäviä, sisaruksia ja mui-
ta sukulaisia, nyt oikein odotan, miten ihana on kutsua heitä uu-
teen mökkiin, Merita sanoo.

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

Varaukset 045 186 3838 tai kallioranta@outlook.com

karunankyla 
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Hyvää kesää!
 

Toivottaa Merirantala Oy

Leikkimielinen 
Karuna-Triathlon 
Unikeonpäivänä 27.7.2020 klo 18 

Karunan Urheilijoiden saunalla 
osoitteessa Nuoristotalontie 3, Karuna. 

Matkat 
uinti 300 m, 

pyöräily 15 km ja 
juoksu 6 km. 

Osallistumismaksu 
20€. Sisältyy 
sauna, mehu ja 

makkara.

Tervetuloa urheilemaan 
Karunan kauniisiin maisemiin! 

Vapaa-ajanasuntoja Karunassa yli 
tuplaten enemmän kuin vakituisia
Karunan alue vilkastuu kesäaikana huomattavasti. Eikä ihme, sillä alueella 
sijaitsee 736 kesäasuntoa. Vakituisia asuinrakennuksia on sen lisäksi 311. 
Tarkkaa väkimäärää kesäaikana on mahdotonta ennustaa, mutta monin-
kertaisesta määrästä normaaliin nähden puhutaan. Koko Sauvon kunnan 
alueella  asuinrakennuksia (vakituisia ja vapaa-ajanasuntoja) on yhteensä 
n. 2600 ja vakituisia asukkaita n. 3000. 

Vapaa-ajanasukkaat ovat merkittävä osa koko kunnan elämää ja siksi 
kunnanhallitus on asettanut Vapaa-ajanasukkaiden toimikunnan, jonka 
tehtävä on edistää vapaa-ajanasukkaiden, kunnan ja yrittäjien välistä vuo-
ropuhelua ja tiedottaa ajankohtaisista asioista alueella. Toimikunta on vii-
meiset 1 ½ vuotta ollut erittäin aktiivinen ja paljon on saatu uutta virettä 
aikaiseksi. 

Teimme kesällä 2020 kyselyn, jolla kartoitimme vapaa-ajanviettäjien toi-
veita. Saimme hurjat 130 vastausta. Koostimme tulokset, ja arvosanaksi 
kunnalle tuli neljä tähteä, kun viisi tähteä olisi ollut täydet. Enemmän tuli 
kiittävää palautetta kuin kriittistä palautetta. Eniten arvostettiin merta, 
kauniita maisemia, rauhaa ja hyvää sijaintia kaupunkien lähellä. Yllättävä-
nä tietona tuli, että vapaa-ajanviettäjät kaipaavat enemmän ohjelmaa ja 
toimintaa – enää ei tulla vain saunomaan yksin omalle mökille. Tämä on 
tärkeä signaali kunnalle, yhdistyksille ja yrittäjille. 

Vastauksien pohjalta teimme suunnitelman, jossa korostui erityisesti yh-
teystietolistan luominen vapaa-ajanasukkaisiin, tiedottamiskäytäntöjen 
luominen ja palveluista kertominen. Sauvon kunnan sivut uudistuvat ke-
sään mennessä ja siellä vapaa-ajanasukkaat tullaan huomioimaan entistä 
paremmin. Loppuvuodesta alkaen kunnasta on lähtenyt säännöllinen uu-
tiskirje, ensin n. 80 hengelle ja maaliskuussa 2021 on jo n. 130 vastaanot-
tajaa. Jos haluat päästä säännöllisen vapaa-ajanasukkaille suunnatun tie-
dottamisen piiriin, niin lähetä s-postiosoitteesi sivistysjohtaja Elli Sainiolle 
elli.sainio@sauvo.fi 
Alkusyksystä valitaan taas uusi toimikunta. Jos olet kiinnostunut tulemaan 
kehittämistoimintaan mukaan, niin ole myös siitä yhteydessä Elliin.

Asenne vapaa-ajanasumisen kehittämiseen kunnassa on nyt hyvä. Tästä 
on hyvä lähteä eteenpäin. Tervetuloa vapaa-ajanviettäjät ja etätyöntekijät 
myös jatkossa modernille maaseudulle! Olette tärkeä osa meidän yhtei-
söämme.

Kirjoittaja on Sauvon vapaa-ajanasukkaiden toimikunnan puheenjohtaja

Teksti ja kuva Perttu Laaksonen



Kallioranta soi 24.7. 
Elämme erikoisia aikoja. Viime vuonna koronarajoitusten vuoksi jouduim-
me peruuttamaan Unifest-festarin. Koronatilannetta on tänäkin vuonna 
vaikea ennustaa heinäkuun lopuksi, mutta kyläyhdistys on tehnyt jo mit-
tavia järjestelyitä tulevan kesän festareiden eteen. 

Edelleen haluamme toimia vastuullisesti ja seurata viranomaisten ohjei-
ta, mutta juuri nyt mennään hymyssä suin eteenpäin. Ajatuksena viet-
tää kaikkien aikojen kyläfestarit Kalliorannassa, sillä onhan meillä ja teillä 
mahtavat muistot kesältä 2019.

Heinäkuun toiseksi viimeisenä viikonloppuna Kalliorannan illassa näh-
dään hieno kattaus paikallisia ja kansallisen tason huippuartisteja. Tätä 
kirjoitettaessa festareiden esiintyjävaraukset ovat pääosin tehtyjä, mutta 
vielä odotellaan vahvistuksia viimeisiltä.

Lauteilla nähdään Sauvon oma poika Jouni Keronen, joka tangokunin-
kuutensa lisäksi on tunnettu musiikin monitaiturina. Jouni tunnetusti ei 
jätä ”kotiyleisöään” kylmäksi esiintymisellään.

Erkka Makkonen & Samu Hagström ovat tunnettuja monista eri yhte-
yksistä, joten ovat varmaan tuttuja suurelle osalle. Taidokas parivaljakko 
esittää musiikkia suurella tunteella. 

Pääesiintyjänä nähdään vahvaääninen Iskelmä Gaalan Vuoden tulokas  
-palkinnon saanut, Cheekin taustajoukoissa esiintynyt, Tähdet Tähdet 
-ohjelmastakin tuttu, ILTA. Ilta osallistui Uuden Musiikin Kilpailun finaa-
liin alkuvuodesta ja hänen ”Kelle mä soitan” -kappaleensa on juuri nyt yksi 
kuunnelluimmista kappaleista Suomessa.

Illan hämärtyessä naapurikylän hulvaton poppoo Lipattomat nostaa lo-
pullisesti festareiden tunnelman läpi Kalliorannan paviljongin juuri uusi-
tun katon. Bändi vetää vapaalla tyylillään ratsastaen - pilke silmäkulmassa.
Musiikin lisäksi tarjolla on yllin kyllin herkullista ruokaa ja juomaa. Liput 
Unifesteille tulevat myyntiin alkukesästä. Pidä huoli että saat omasi!

Unifest 24.7 Kaliorannassa.

Parhaiten pysyt ajan tasalla festareista seuraamalla Karunan kyläyhdis-
tyksen facebook-sivuja ja Instagramia @unifest_karuna.

Pääesiintyjänä nähdään vahvaääninen 
UMK:n finalisti Ilta. ”
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Rantolan Puoti ja Rantolan B&B 
Rantolan Puodin kahvila tarjoaa kursailematonta ja raikasta ruokaa, joka valmistetaan huolella puhtaista 
ja mahdollisimman paljon paikallisista raaka-aineista. Myös kaikki leivonnaiset ovat täällä valmistettuja. 

Viihtyisässä kahvilassa on mukava rentoutua hyvässä seurassa ja nauttia vaikka herkullisia 
hampurilaisiamme sekä viiniä tai paikallista olutta.

Vuodesta 1923 toimineen puodin puolelta löytyy paikallisia tuotteita, käsitöitä ja päivittäistavaroita.

Majoitustilat sijaitsevat 1950 rakennetussa kodissa puodin yhteydessä. Vieraskäytössä on kolme 
makuuhuonetta ja yleiset tilat saunoineen – kesällä myös kesäkeittiö ja -huone. 

Uimaranta on noin 300 metrin päässä.

Katso aukiolojat nettisivuiltamme tai Facebookista. 

Karunantie 1205, 21590 KARUNA | P. 040 738 8853
www.rantolanpuoti.fi

Antin 
Ajoneuvohuolto Oy

Ruonantie 86, 21570 Sauvo

 rengasmyynti ja säilytys
 ilmastointihuollot autoihin

ja maatalouskoneisiin
(myös kotikäynnit)

Puh. 050 436 9939 
Avoinna sopimuksen mukaan

Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, KARUNA

  puh. 050 535 6092 

Kananmunia ja hunajaa

Kamparsin Luomutila 

Tilapuodista ja kesäkahvilasta 
monipuolista luomua ja 

lähiruokaa.

Aukioloajat Facebookissa

Kamparsin Luomutila
Kamparsintie 23, Karuna

0500 778 313
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Soutaen ja polkupyörällä Turkuun
Teksti Arja Talonen. Kuvat Pirkko Räisäsen albumi.

– Tunnen aina olevani karunalainen, vaikka lähdin sieltä 
Turkuun kouluun jo 11-vuotiaana, sanoo nykyään Turus-
sa asuva Pirkko Räisänen, 91.

Pirkko syntyi Haanniemessä osuuskaupanjohtaja August Kaitavuoren tyt-
tärenä. Oikeastaan Pirkon ensimmäiset elinvuodet perheen sukunimi oli 
Klenberg. Suomessa oli 1930-luvun alussa nimenmuutoskampanja, jolla su-
kunimiä kannustettiin vaihtamaan suomenkielisiksi. Pirkko muistaa olleensa 
hyvin pieni, kun isä August ja tämän isoveli Kalle –Lempperin silloinen isän-
tä– selasivat suurta kirjaa, jossa oli luetteloita suomenkielisistä sukunimistä. 
Äiti Inkeri edellytti uuden nimen alkavan K-kirjaimella, koska nuoren perheen 
liinavaatteet oli kauniisti nimikoitu, ja olisi ollut liian kova työ muuttaa sukuni-
men alkukirjain! Veljekset ottivat saman sukunimen, ja niinpä Kaitavuoria asui 
sekä osuuskaupassa että Lempperissä.

Pirkko aloitti Haanniemen kansakoulussa 1937 ja jatkoi Turkuun oppikouluun. 
Hänestä tuli lopulta äidinkielen opettaja.
– Äitini sanoi, että Pirkko ei lähde Turkuun kouluun ennen kuin on kansakou-
lun päästötodistus kädessä, minkä jälkeen opettaja Dagmar Niemi kirjoitti 
päästötodistuksen. Oli nimittäin tapahtunut sellaistakin, että jotkut keskeytti-
vät oppikoulun, ja sitten ei ollut mitään todistusta. Dagmar muuten meni kaik-
kien yllätykseksi yhtäkkiä naimisiin, lomalta palattuaan hän olikin Kinnunen, 
Pirkko Räisänen muistelee.

Haanniemen kansakoulu oli supistettu koulu, niin että kaikki oppilaat istuivat 
samassa luokassa.
- Se sujui ihan kätevästi. Kun me pienemmät kirjoitimme kaunokirjoitusta, niin 
samalla kuuntelimme kun opettaja opetti isommille historiaa. Silloin opetta-
jaa kunnioitettiin ja luokassa oltiin hiljaa. 

Kouluruokaa oli silloin kolmea lajia: hernekeittoa, perunakeittoa tai velliä. Ko-
toa otettiin eväsleivät. Eräs pienen koululaisen muistiin jäänyt kuohuttava ta-
pahtuma oli se, kun Sirkiän Veikolta murtui jalka kun hän kaatui koulun pihalla 
hiihtäessään, ja hänet vietiin sairaalaan. Eräs hauska lapsuudenmuisto taas 
on se, kun Kaitavuoren lapset saivat ajella kuorma-auton lavalla Orssaaren 
laivalaiturille asti, kun sieltä haettiin kauppatavaroita, joita laiva toi Turusta. 
Turkuun päin Haanniemestä vietiin mm. kananmunia. Melkein joka torpassa 
oli kanoja, ja Ruskolassa oli yhteinen munavarasto.
Kaitavuorillakin oli kanoja, ja sotavuosien pula-aikana otettiin lehmä, jotta 
saatiin maitoa ja siitä kirnutuksi voita. Oli myös Ville-pässi ja lammas, saatiin 
lihaa ja villoista lankaa villasukkiin ja lapasiin.

Haanniemen osuuskaupan talo oli alkujaan yksikerroksinen vanha talo, johon 
myöhemmin rakennettiin toinen kerros. Talossa oli kauppasiipi ja Kaitavuori-
en koti. August Kaitavuori oli aktiivinen monissa touhuissa.
– Meillä oli kolme kassakaappiakin, oli kaupan, kirkon ja Osuuskassan kas-
sakaapit. Isä teki paljon töitä, jotta sai kolme lasta koulutettua. Isä oli ollut 
vanhapoika pestatessaan nuoren Inkerin myyjäksi kauppaan. He katsahtivat 
toisiinsa sillä silmällä, ja syntyi liitto ja perhe.

Pieni Pirkko Kaitavuori kuvattuna turkulaisessa valoku-
vaamossa 30-luvun alussa.

Haanniemen Osuuskauppa Pirkko Kaitavuoren lap-
suudessa, ovella Inkeri ja August Kaitavuori. Talo on 
nykyään kaksikerroksinen, ja osa päädystä on purettu 
pois.

Ensimmäiseen koulupäiväänsä vuonna 
1941 Pirkko matkusti höyrylaiva Tähdellä 
Orssaaresta.”



Kirveskalliontie 2, Sauvo

puh. 02 473 0233 ja 050 569 6145

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG

Kuljetus Petri Nurminen Oy

Puh. 0500 533 036

Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

Vastatuuli Oy

Kalevalainen jäsenkorjaaja 
Marita  Suominen 

0400 558 002

Polttopuuta
Pellonreunojen ja tienvarsien 

vesakon raivaus. Seulottua multaa

Johan Söderberg
0500 952 050

johan@steninge.fi

www.karuna.fi
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Pirkon mukaan Turkuun kouluun lähtö ei ollut mitään merkillis-
tä, niin monista Haanniemen perheistä sinne lähdettiin. Ensim-
mäiseen koulupäiväänsä vuonna 1941 Pirkko matkusti höyrylai-
va Tähdellä Orssaaresta.
Tätä ennen oli jo liikennöinyt Måsen-laiva. Pienen Pirkon oppi-
mia ensimmäisiä sanoja oli Måsen – niin tärkeä asia laiva oli!  

Sota-aikana koulut olivat välillä suljettuina. Pirkko muistelee, 
että esimerkiksi neljännellä luokalla koko keväänä ei ollut kou-
lua, käytiin vain välillä Turussa tenttimässä. Hän on lukemat-
tomat kerrat soutanut Peimarin yli Paraisille ja jatkanut sieltä 
polkupyörällä Turkuun. Sekään ei ollut mitään merkillistä, vain 
normaalia matkantekoa silloin. Linja-autoliikenne vilkastui vasta 
sotavuosien jälkeen, kun Rusit muuttivat Haanniemelle.

Koulukortteeri oli ensimmäiset kaksi vuotta sukulaisten luona. 
Kun velikin tuli Turkuun kouluun, vanhemmat vuokrasivat asun-
non eräiden karunalaisten luota. 
– Koti-ikävä vaivasi! Pääsimme kotiin kerran kuussa ja silloinkin 
piti käydä rehtorilta pyytämässä, että sai vähän myöhästyä maa-
nantaiaamuna. Lauantaisin oli koulua, joten yhden kokonaisen 
päivän sai olla kotona. Äitini kertoi myöhemmin, että hän pelkäsi 
aina kotiintuloani, koska olin niin kauhean kiukkuinen! Siinä pur-
kautui varmaan kaikki ikävä ja kauna.

Mutta koulu tuli käydyksi ja opinnot jatkuivat Turun yliopistossa, 
missä Pirkko tapasi myös tulevan miehensä. Pirkko oli juuri men-
nyt kihloihin, kun hän tapasi sattumalta hyvän ystävänsä, joka oli 
lopettanut sijaisuuden Paimion Yhteiskoulussa.
– Soitin rehtorille että valmistun ylihuomenna ja olisin ihan va-
paa. Tervetuloa, sanoi rehtori. Niin alkoi koko työelämän mittai-
nen pesti Paimiossa. Minua 12 vuotta nuorempi siskoni tuli Pai-
mioon kouluun ja asui koko kahdeksan vuoden kouluajan meil-
lä. Ehkä ikävä ei vaivannut häntä yhtä paljon kuin minua Turussa.

KAIVURITYÖTÄ 
Viidentonnin kumitelakoneella.

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

Bo Sevelius | Puh. 050 522 6441
bo.sevelius@saunalahti.fi
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Hevoset olivat pojalle henki ja elämä.
– Olin 12-16 -vuotiaana työhevosten kanssa tekemisissä. Omistaja, Pekka Lauruila, joka 
edusti Suomea raskaansarjan nyrkkeilijänä 1960-luvulla, lupasi, että jos menen Tyrvään 
Voiman nyrkkeilyharjoituksiin, saan ratsastaa. Menin, ja vaikka minusta ei tullut nyrkkei-
lijää, niin hevosmies olen, Urmas kertoo.

Urmas kirjoitti ylioppilaaksi 1975, sitten varusmiespalvelu Turun laivastoasemalla, min-
kä jälkeen sisko houkutteli hänet Ruotsiin. Kuusi vuotta kului opiskellen ja töitä tehden 
Tukholmasssa. Urmas opiskeli Tukholman yliopistossa venäjää ja suoritti filosofian kan-
didaatin ja sen jatkona tulkin ja kääntäjän tutkinnon. Kiinnostus venäjän kieleen tuli 
kotoa venäläissyntyiseltä äidiltä. 

Vuonna 1982 löytyi töitä Lomamatkojen edustajana Sotšissa, sen jälkeen tuli muutto 
Suomeen. Sairaanhoitajavaimo sai töitä TYKSistä, Urmas pääsi kielenkääntäjäksi Turun 
telakalle. Venäjää, ruotsia, englantia, kaikkiaan kaksitoista vuotta. Rivitulkkina, esimie-
henä ja viimeiset neljä vuotta päätulkkina.
– Ne hommat loppuivat, kun Neuvostoliitto hajosi 1991. Tein freelancerina käännöksiä 
ja toimin keikkatulkkina, äkkinäisilläkin pyynnöillä, mm. poliisikuulusteluissa.
Sitten tulivat vuodet projektipäällikkönä ja tuotepäällikkönä Venäjän kaupassa eri yri-
tyksissä mm. Sandvikin kaivoskoneiden parissa, ja paljon matkustamista.

Elettiin vuoden 1998 loppupuolta kun Pirjo-vaimo ilmoitti, että nyt hankitaan joku maa-
paikka, jossa hän saa möyriä puutarhassa sillä aikaa kun mies on matkoilla. 
– Piirsimme harpilla 50 kilometrin ympyrän Turun ympärille. Tulimme katsomaan lumen 
saartamaa maatilakeskusta Karunassa ja minä ajattelin, että ei, ei tänne! Tein tarjouksen 
ja ajattelin, että sitä ei hyväksytä. Lähdin matkalle Kazakstaniin. Mutta se menikin läpi. 

Pitkä tie        satulasepäksiPitkä tie        satulasepäksi

Verstaan seinällä on kellastunut leh-
den sivu, jossa esitellään ”Cowboyn 
varusteet”. Sen Urmas Laukkanen 
on lapsena ottanut irti Idaho-leh-
destä, silloin, kun hän katseli into-
himoisesti Rin Tin Tiniä. Seinällä on 
myös valokuva isästä, joka oli mm. 
suutari ja satulaseppä. Edeltävätkin 
sukupolvet olivat olleet nahkames-
tareita. Lapsena Vammalassa Ur-
mas katseli isän työskentelyä, ja isä 
opetti pojalle jo hiukan nahan kuvi-
ointia. Kipinä jäi kytemään. 

Teksti Arja Talonen. Kuvat Arja Talonen, Urmas Laukkanen ja Matti Juhani Anttila

Urmas Laukkasen verstaalla Karunassa, teh-
dään käsityönä lännensatuloita. Mies on 
ainoa lännensatuloiden valmistaja Suomes-
sa. Satuloiden lisäksi valmistuu muitakin 
nahkatöitä. 
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Muutimme Karunaan 1999. 

Talon ympärillä on 1,4 hehtaaria maata. Urmas kehuu, kuin-
ka hienoksi vaimo on laittanut pihan, on kukkaa ja syötävää, 
kaunista. 

Isäntä alkoi tehdä nahkatöitä ruokapöydän ääressä iltaisin, 
yömyöhään asti, mutta taas vaimo oli viisas ja sanoi, että ei-
hän tämä vetele, kun hän lähtee töihin aamulla kello kuusi. 
Ja kun mies harrastaa myös vanhoja autoja, niin piti raken-
taa uusi verstas. Nyt on tilaa värkätä.

Vuonna 2004 Urmas alkoi harrastaa lännenratsastusta. Viisi 
vuotta myöhemmin hän hankki oman hevosen, Vieslarin, ra-
vuri Vieskerin varsan, jonka kanssa on siitä lähtien oltu yhtä. 
Ratsu ja ratsastaja ovat vastakohtia: Vieslari on rauhallinen, 
isäntä tulisempi.
Vuonna 2009 Urmas Laukkanen sai valmiiksi ensimmäisen 
lännensatulansa, ja seuraavana vuonna hän perusti toimi-
nimen Laukkasen Satula ja Nahkatyöt. Ensimmäisen satu-
lan tekeminen vei neljä kuukautta, nyt satula valmistuu 3-4 
viikossa.
– Etäopettajani oli amerikkalainen Dusty Johnson, mestari, 
joka on tehnyt kaksi kirjaakin satuloista. Lähetin aina kuvat 
työvaiheista, ja Dusty neuvoi. Soittelimme ja sähköpostai-
limme. Dustyn loppuarvio oli: siitä tuli hyvä!

Urmas on ainoa lännensatuloiden valmistaja Suomessa. Ti-
lauksia tulee eri puolilta Suomea. Alussa tilaajat olivat mie-
hiä, nyt enemmän naisia. 
Ensin Urmas mittaa hevosen, esittelee asiakkaalle malleja ja 
tyylejä ja kyselee toiveet. Sitten hän tilaa mittojen mukaisen 
satulan rungon Timberlane Saddle Tree Companystä Yhdys-
valloista. Se tulee postitse noin kuudessa viikossa. Nahat, 
viitisen milliä paksua kasvisparkittua naudan nahkaa, hän 
tilaa myös rapakon takaa. Ne tulevat rekkarahtina pihalle. 

Työ tehdään alusta loppuun käsityönä. Ensiksi kaavojen leik-
kuu, sitten koristelu. Viilletään piirtoveitsellä, punsseleilla 
pakotetaan kuvioita, mänttinuijalla hakataan… Käsivoimia 
se vaatii. Yksi erikoistyökalu voi maksaa lähemmäs sata eu-
roakin. Valmiin satulan Urmas öljyää siansorkkaöljyllä ja kä-
sittelee kiillotusaineella ja mehiläisvahalla vettähylkiväksi.
Satulan tekemiseen kuluu keskimäärin 90 tuntia ja lähtö-
hinta on 4000 euroa. Perussatulassa on vain reunakoristeet, 
mutta joku haluaa lisäksi kukkia, hevosen kuvia, mitä mil-
loinkin, ja ne nostavat hintaa.

Rin Tin Tinin innostamana Urmas on tehnyt omaksi ilokseen 
Yhdysvaltain ratsuväen satuloita. Hän tekee myös pohje-
suojia, satulalaukkuja ja vöitä, ja korjaa ja entisöi vanhoja 
satuloita. 
Urmas hallitsee aihepiirin historian. Hän ostaa historiallisia 
satuloita ja niihin liittyvää rekvisiittaa mm. jenkkihuutokau-
poista ja entisöi ne. Verstaan yksi nurkka kertoo Amerikan 
historiasta, on Yhdysvaltain ratsuväen saappaat ja ratsastus-
housut mallia 1870, vatsavöitä hevosen jouhesta, on ken-
raali Pattonin suunnittelema miekka. Moskovasta Urmas on 
ostanut venäläisupseerin satulan, on kasakkasatula, kasa-
kan housut ja saappaat. Löytyy myös suomalaisupseerien ja 
miehistön satuloita. Kaikkiaan Laukkasen verstaalla on noin 
40 satulaa. 
Ja seinän takan odottaa entisöintiä autokaunotar Ford Tau-
nus GT Coupé vuosimalli 1971.

Satulan tekemiseen kuluu 
keskimäärin 90 tuntia.”
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Talvella saimme hyvän lumitilanteen ansiosta pidettyä yllä latu-
verkostoa, mikä houkutteli hiihtäjiä runsaasti myös oman kylän 
ulkopuolelta. 

Kesällä korona saattaa vieläkin rajoittaa ryhmäliikunnan jär-
jestämistä, mutta Karunan ympäristö tarjoaa kuitenkin hyviä 
liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille. Erilaiset polkuverkostot 
antavat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, vaikka virallisia 
luontopolkuja ei olekaan. Uimassa voi käydä Rantolassa kunnan 
uimarannassa tai Karunan Urheilijoiden saunarannassa. Voi teh-
dä pyöräretkiä Karunan teillä. Jos harrastat melontaa tai muuta 
vesillä liikkumista, on kunnan veneenlaskupaikalta hyvä lähteä 
liikkeelle tai pitää taukoa.

Liikunnan lomassa voi käydä palautumassa Kalliorannan laavul-
la, paistaa vaikka makkaraa. Urheilijoilla on myös rantasauna, 
jota voi vuokrata omaan käyttöön. Tiedustelut Karunan Urhei-
lijoiden puhelimesta 045 186 3838 tai osoitteesta kallioranta@
outlook.com. Näistä myös Kalliorannan juhlatalon tiedustelut.

Omaehtoinen liikunta on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Nuoril-
le ja lapsille suositellaan tunnin liikuntaa joka viikonpäivä, näistä 
kolme sellaista, että tulee hiki ja hengästyy. Tähän liikuntamää-
rään yltää nyt vain kolmannes nuorista ja lapsista, aika huolestut-
tavaa. Myös aikuisille säännöllinen liikunta on tärkeää.  Liikutaan 
siis säännöllisesti, yksin, ryhmissä ja järjestetyissä tilaisuuksissa.

Karunan Urheilijat järjestää jo perinteeksi muodostuneen triath-
lon-kisan 27.7. klo 18.00 ammuttavalla lähtölaukauksella Urhei-
lijoiden saunarannasta, Nuorisotalontie 5. Osallistuminen on 

Kuva Arja Talonen
Teksti Leena Teräsvasara

hyvä tapa kokeilla omaa kuntoaan. Reitti on ollut jo useamman 
kerran suunnilleen sama, joten on helppo seurata oman kun-
tonsa kehitystä, jos on osallistunut kisaan vuosittain. Tulokset 
julkaistaan Karuna.fi / Karunan Urheilijat – sivulla. 
Kerrataan vielä tapahtuman kulku: ensin uidaan 300 metriä, 
sitten pyöräillään 15 km ja lopuksi juoksuosuus 6 km. Matkat 
eivät ole virallisesti mitattuja triathlonmatkoja ja kisa muutenkin 
on leikkimielinen. Kilpailu ei ole pääasia, mutta ajat kuitenkin 
otetaan ja parhaat palkitaan. Mikäli ei pysty tai halua osallistua 
kaikkiin lajeihin, voi koota kolmen hengen joukkueen, josta yksi 
ui, yksi pyöräilee ja yksi juoksee. Tapahtuma on maksullinen, hin-
taan sisältyy mehutarjoilu, sauna sekä makkaran paisto laavulla.

Järjestämme myös alle kouluikäisille lapsille ohjattuja leikki/
peli-iltoja ja vähän vanhemmille peli-iltoja urheilukentällä. 
Aikuisille on suunnitelmissa jumppaa ja joogaa tanssilavalla. 
Keskiviikko-iltaisin kokoonnumme pelaamaan lentopalloa jää-
kiekkokaukaloon, johon kesän ajaksi tehdään lentopallokenttä. 
Kaikki halukkaat ovat tervetulleita pelaamaan, taidoista riippu-
matta. Lentopallokenttä on yleisesti käytettävissä koko kesän. 
Aikuisten jumppa, jooga ja triathlon-kisa ovat maksullisia, muu-
ten osallistuminen on maksutonta.

Kesän suunnitelmat ovat vielä kesken, ilmoitamme tapahtumis-
ta tarkemmin  Kunnallislehden urheiluseurat-palstalla ja Karuna.
fi -sivulla.

Aurinkoista ja liikunnallista kesää kaikille!’

Kirjoittaja on Karunan Urheilijoiden sihteeri

Karunan Urheilijat ry on pieni paikallinen urheiluseura, joka järjestää 
liikuntaa  kaikenkuntoisille kuntalaisille ja ylläpitää Kalliorannan kiin-
teistöjä monipuolisen liikunnan mahdollistamiseksi.

Liikunnallista kesää Liikunnallista kesää 
kaikenikäisillekaikenikäisille



 ratsastusleirejä koko kesän
 pienille hevostelijoille suositut lasten päiväleirit
 aikuisille rauhoittavat ja rennot hevosmummoilupäivät   

 sekä leirit
 ratsastustunteja ja metsäretkiä
 ratsastusjousiammuntaa
 kursseja ja teemapäiviä
 laadukasta majoitusta kotoisessa majoitustalossamme
 tilan omat perunat, herneet ja muut kausivihannekset 

 itsepalveluna Kojusta

Seuraa Facessa ja Instassa, niin pysyt satulassa!

Hännilän Tila
Hakalantie 70, Karuna
050 331 8642 / Liina Aho
0400 823369 / Janne Suvanto
www.hannilantila.fi

Lempeää ja rennon iloista heppailua, 
laadukkaissa toimivissa tiloissa

Hännilän Tila
Hyvän olon hevostila metsän sylissä

PUTKIAIVOT
tehoa tuotantoon TM

Helposti koottavat ja muun-
neltavat venekatokset kaikil-
le veneille. Tilaa nyt kestävä 
vene katos vaikka paikalleen 
asennettuna!

www.venekatos.fi
Puh. 020 761 4660, putkiaivot@putkiaivot.fi
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Juha Vähä-Kurki puheenjohtaja 
Riikka Tammisto varapuheenjohtaja
Joonas Hänninen sihteeri, tiedottaja
Ismo Tukia rahastonhoitaja
Merja Kokkonen
Anne Vuorio
Mika Alitalo
Tommi Rusi

Kyläyhdistyksen
hallitus

Rantolan Puodista löydät isompia ja pienempiä Karuna-tuottei-
ta, jotka ovat erinomaisia tuliaisia ja lahjoja. Esimerkiksi hää- tai 
merkkipäivälahjaksi löytyy Leena Sarparannan Karuna-aiheinen 
grafiikantyö. Karuna-isännänviirin löydät Puodista, löytyy Karu-
na-vaakunatarroja, Karuna-aiheisia kirjoja ja Karuna-lautapeli. 
Hyviä mökkituliaisia ovat puunkantoteline, komea kylpypyyhe 
tai grillaajalle lahjapakkaus jossa Karuna-essu, patalappu ja -kin-
nas. Piipahda Puodissa, tue karunalaisia valmistajia, jätä rahat 
oman kylän hyväksi!

Tuliaisia 
Karunasta

Kenestä vuoden 
Unikeko?
Osallistu nyt Karunan vuoden 2021 Unikeon äänestykseen! 
Voit äänestää Unikekoa sähköpostitse karunankylayhdistys@
gmail.com. Laita perustelut, miksi juuri sinun ehdokkaasi kan-
nattaisi valita Karunan Unikeoksi. Äänestämällä osallistut tuo-
tepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla la 24.7. Nähdään 
silloin Rantolan pallokentällä Kalliorannan mäen takana!

Vuoden 2019 Unikeko Leena Teräsvasara juontaja Rami Tapperin 
haastattelussa. Kuva Arja talonen. 

Karunan kyläyhdistykseltä saa vuokrata kahta juhlatelttaa, 
valkoista 4 x 6 m ja sinistä 4 x 8 m. Hinta pienemmästä 150 e, 
suuremmasta 200 e, ja molemmista yhteensä 300 . Sovi yhteys-
henkilö Merjan kanssa ja nouda Rantolan Puodilta. Vuokraaja 
vastaa teltan kuljetuksesta ja pystyttämisestä. Kyläyhdistyksen 
jäsenille alennusta 50 e/teltta.
Yhteyshenkilö Merja Kokkonen 0400 520 273.

Vuokraa 
juhlateltta



Tule sillan yli ja kohtaa sydämellinen sekä asiantunteva henkilökunta.

KEMIÖN APTEEKKI
Engelsbyntie 9, 25700 Kemiö
puh. 02 421 054
kimito.apotek@apteekit.net
www.kimitoapotek.fi

  www.facebook.com/kimitoapotek 

AVOINNA ARKISIN 9-18, LA 10-15

KEMIÖN APTEEKKI
Engelsbyntie 9, 25700 Kemiö
puh. 02 421054
kimito.apotek@apteekit.net
Avoinna: arkisin 9-18, la 10-15

VÄSTANFJÄRDIN SIVUAPTEEKKI
Lammalavägen 102, 25830 Västanfjärd
tel./puh: 02 427715
Avoinna: ti, to, pe 9-17

PALVELUPISTEET
Knallis närbutik, Västanfjärd
Holmströms Lanthandel, Hiittinen
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Rantolassa nyt sydäniskuri
LähiTapiola Varsinais-Suomi on lahjoittanut Karunan kyläyhdistykselle defibril-

laattorin. Laite asennettiin Rantolan Puodin sisäänkäynnin viereen, keskeiselle, 
helposti joka suunnasta tavoitettavalle paikalle.

Elämänturvayhtiönä tämä on meille konkreettinen, paikallinen turvalli-
suusteko, jonka avulla haluamme tukea yhteisöjä alueellamme. Samalla 
voimme merkittävästi parantaa turvallisuutta ja ensiapuvalmiutta, ker-
too markkinointikoordinaattori Lotta Kannisto LähiTapiola Varsinais-
Suomesta. 

Defibrillaattori - jota kutsutaan myös deffaksi tai sydäniskuriksi - on help-
pokäyttöinen laite, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan 
sydämen pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö. Laite tunnistaa luotettavasti 

tällaisen rytmihäiriön ja neuvoo askel askeleelta sen käyttäjää toimimaan 
oikein ja turvallisesti. Käytöllä ei pysty missään tilanteessa aiheuttamaan 

vahinkoa autettavalle henkilölle eikä myöskään käyttäjälle itselleen. Kuka 
tahansa voi sen avulla antaa apua ihmiselle jonka sydän on pysähtynyt. Tär-

keintä on uskaltaa auttaa ja toimia, jos tilanne sattuu omalle kohdalle.
 

Suomessa tapahtuu noin 15 000 sydänpysähdyksestä johtuvaa kuolemaa vuo-
sittain. Sydänpysähdyksen sattuessa tärkeintä on aloittaa elvytys mahdollisim-

man nopeasti. Elvytystaitojen ja sydäniskureiden avulla voidaan merkittävästi 
parantaa äkillisestä sydänpysähdyksestä selviämisen mahdollisuuksia. Useimmiten 

ensimmäinen paikalle osunut henkilö on maallikko. Siksi heti aloitettu elvytys ja sii-
hen liitetty sydäniskurin käyttö voivat olla potilaalle ratkaisevia toimenpiteitä ammat-

tilaisten apua odotellessa.

Teksti Ismo Tukia
Kuva Anni Himberg
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Sigismund oli kuningas Kustaa Vaasan (1496-1560) pojanpoika 
ja Juhana III:n (1537-1592) poika. Juhana oli ennen kuninkaaksi 
tuloaan se Juhana-herttua, jonka aikana Turun linna eli loiston 
aikojaan. Hänen vaimonsa oli puolalainen prinsessa Katariina 
Jagellonica, minkä vuoksi heidän pojastaan Sigismundista tuli 
ensin Puolan kuningas 1587 ja isänsä kuoltua myös Ruotsin ku-
ningas 1592.

Uusi kuningas herätti vaihtelevia tunteita. Ruotsin puolella tämä 
katolista uskoa tunnustava kuningas kauhistutti luterilaisuuden 
omaksunutta maata ja sen ylhäisaatelia. Suomen puolella taas 
varsinkin aateli suhtautui häneen myönteisesti, sillä Puolan ar-
veltiin vahvistavan myös Suomen idänpuolustusta, ulottuihan 
kyseinen valtakunta nykyisestä Etelä-Virosta aina Mustalleme-
relle asti. Lisäksi Puola oli kauempana kuin Tukholma, joten 
Suomen aatelistolle jäi enemmän valtaa päättää alueensa asi-
oista. Esimerkiksi Kärkniemeä isännöinyt Stiernkors-suku oli Si-
gismundin kannattajia.

Ruotsissa asettui Kustaa Vaasan pojista nuorin, Kaarle-herttua, 
veljenpoikaansa vastaan. Kuningas Sigismundista tosin tuli, 
mutta tiukoilla ehdoilla. Ristiriidat kuitenkin yltyivät ja Kaarlen 
valta vahvistui, mutta Suomi pysyi Sigismund-mielisenä.  Kaarle 
yritti horjuttaa tätä lietsomalla talonpoikien tyytymättömyyttä, 
mikä puhkesi Nuijasotana tunnettuna kapinana 1596-1597.

Kapina kukistettiin verisesti, mitä Kaarle hyödynsi omassa propa-
gandassaan, sai valtiopäivillä valtionhoitajan aseman ja valtuu-
det rangaista Suomen aatelistoa. 1597 Kaarle seilasi Turunmaan 
saaristoon. Hänellä oli panttivankina Kärkniemen Stiernkorsei-
hin kuulunut Måns Ivarsson, jonka avulla hän kiristi itselleen 
neuvottelumahdollisuuden. Turun linna vallattiin 20.9.1597. 
Pian oli kuitenkin vetäydyttävä. Turun linnan ja kaupungin vou-

diksi herttua laittoi Kärkkisten kartanon isännän Hans Pedersso-
nin, mutta tämä menetti asemansa jo jouluna 1597, kun herttua 
ei ollut enää turvaamassa.

1598 Kaarle sai haltuunsa koko Ruotsin. Heinäkuussa 1599 al-
koi uusi yritys Suomen valloitukseen, ja Ahvenanmaa vallattiin. 
Herttua jakoi laivastonsa kahtia: toinen osa siirtyi ahdistamaan 
Turun linnaa mereltä päin ja toinen osa herttuan itsensä johdol-
la etsi sopivaa maihinnousupaikkaa läheltä Turkua estääkseen 
linnan puolustajien vetäytymisen itään. Tarvittiin paikka läheltä 
Turkua, muttei liian läheltä, jottei rannassa olisi vastustaja vas-
tassa.

Avuksi löytyi Tapilan Hans Bengtsson, joka neuvoi paikaksi Sau-
vonjoen suun, Kärkniemen kartanon rannat, ironisesti herttuan 
vihamiesten Stiernkorsien tyyssijan. Maihinnousu tapahtui il-
meisesti 17.8.1599 ja sieltä edettiin nopeasti pohjoiseen, tosin 
pari herttuan kirjettä on päivätty Kärkniemessä, ja laivat jäivät 
joksikin aikaa rantaan odottelemaan lisäohjeita. Herttua näki lä-
heisellä mäellä pari tarkkailevaa ratsumiestä, jotka pian karaut-
tivat pohjoiseen. Nämä olivat Turun linnan tiedustelijoita, ja pian 
selvisi, että he hajottivat Paimiosta sillan matkallaan Turkuun. Se 
ei kuitenkaan Kaarlea estänyt. Hän jatkoi etenemistään ja Mart-
tilassa käytiin 29.8.1599 ratkaisutaistelu, jonka voiton myötä 
Turkukin pian antautui. Kaarle-herttuasta tuli lopulta Ruotsin 
kuningas Kaarle IX. Sigismund jäi Puolan kuninkaaksi ja luteri-
laisuus Ruotsissa ja Suomessa vakiintui. Mitä tulee Kärkniemen 
Stiernkorseihin, osa heistä pakeni Puolaan loppuiäkseen vält-
tääkseen Kaarlen kostavan kouran.

Kirjoittaja on kulttuurihistorian FM. Hän kirjoittaa aktiivisesti muun 
muassa kirkkohistoriasta. https://kirkkohistoriankahinaa.blogspot.com

Toisinaan ovat historian myrskyjen laineet 
lyöneet vaahtopäitään myös Karunan 
kauniille rannoille. Näin kävi elokuussa 

1599, kun Kaarle-herttua (1550-1611) nousi 
joukkoineen maihin Kärkniemen rannassa 

valloittaakseen Suomen veljenpojaltaan 
Sigismundilta (1566-1632).

Teksti Ossi Tammisto
Kuva Wikipedia

Elokuu 1599: 
Kaarle-herttua 
Kärkniemessä 



Puh. 040 700 9288  
www.sauvonrp.fi

 

Olemme 
Luomua! 







 










Laanilantie 70, 21570 Sauvo Puh. 050 5956252 Mari, 0500 785543 Antti, 050 5630850 Tero 

www.salmensuu.com        salmensuuntila  salmensuuntila  

Kankaanrannan puutarha
Laaja kesäkukkavalikoima

Oman tarhan/tilan vihannekset
Kaikki kukkakauppa-alan palvelut

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme       acebookissa

LAADUKKAAT 
JA LUOTETTAVAT
TALOTEKNIIKAN 
KOKONAISRATKAISUT

Yrittäjäntie 9, 21570 Sauvo | 050 66 486 | sauvonsahko.fi
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SAUVON NUOHOUSTOIMI
- lakisääteiset nuohoukset
- kattiloiden puhdistukset
- sisäpiippujen asennukset
- ilmanvaihtokanavien huollot ja puhdistukset
- piipun korjaukset ja hattujen asennukset

Laakso Seppo
0400 531 840
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Sauvon museon kesäSauvon museon kesä

Sauvon Kotiseutumuseoon avautuu 16.6. meriaiheinen kesä-
näyttely ”Merelt ja rannoilt”, laajentuneena ja runsastuneena 
viime kesästä, uusin valokuvin ja tarinoin. Koronan takia viime 
kesän näyttely oli supistettu. Nyt saliin tuodaan mm. vanha sau-
volaismallinen ”platakka”-vene Yliristniemen ladosta. Vene on 
leveä ja matala, jotta sillä oli helppo liikkua matalilla lahdilla. 
Veneellä kalastettiin, mutta siihen kerättiin myös ruokoharjaa 
karjan rehuksi. Kupiluodosta saamme veneen vierellä kulkeneen 
kalasumpun, jossa kalat pysyivät elävinä.  Näyttely on avoinna 
18.8. asti ke-su klo 12-16.

Museo avautuu yleisölle jo 16.6 klo 12, mutta avajaisia vietämme 
koronaviivytyksistä johtuen vasta torstai-iltana 1.7. klo 18. Ava-
jaisteemana on näyttelyn esittelemisen ohella Itämeren suojelu. 
Siitä tulee kertoilemaan vastikään sauvolaistunut itämerentut-
kija professori Ilppo Vuorinen, joka on johtanut tutkimuksia 
esimerkiksi Seilin saarella. Muitakin teemapäiviä tulee korona-
tilanteen salliessa.

Varsinais-Suomen Museopäivänä 29.8 klo 14 karunalais-sau-
volainen kulttuurihistorian FM Ossi Tammisto luennoi Kaarle-
herttuan maihinnoususta Karunan Kärkniemen rantaan. Tuona 
päivänä näyttely on viimeisen kerran katsottavissa.

Teksti Hanna Kiviranta
Kuvat Sauvon museo

Lehmän kuljetus Knuutniemen rannassa.

Matkalla Kupiluotoon.

Laitureiden, poijujen,vesipumppujen sekä uimarantojen 
tarkastukset, asennukset ja kunnostukset.

Myös pienet kohteet.
P. 0400 730 388 | info@suomalainensukelluskoulu.fi

SukellustyötSukellustyöt



KARUNAN 
PALVELU KY

Kylmäasema 
Karunantie 1195, Karuna 

Karunan palvelu Ky
050 322 8488

Karunan palvelu Ky:n tankkausasema
avoinna ympäri vuorokauden

Voit tankata seteli- ja korttiautomaatista ympäri 
vuorokauden osoitteessa Karunantie 1195, Karuna.

Toimitamme myös 98-bensaa ja dieseliä 
Rantolan venesatamaan. 

Tilaukset numerosta 050 322 8488.
Myös

polkupyörien ja 
soutuveneiden 

vuokrausta!
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Teksti Hanna Kiviranta
Kuvat Sauvon museo
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Kitara Karunanluodossa
Istumme Karunan-mökkimme huvimajassa pyhäinpäivän aaton iltana 2012. Kotakeittiössä 
palaa tuli. Radiossa puhelinlangat laulaa. Soittajat muistelevat vanhoja asioita. Katsomme 

Soilen kanssa huvimajamme seinällä olevaa kitaraa, ja muistot palaavat ensimmäiseen 
ulkomaanmatkaani 45 vuoden taakse.

Teksti Rauno Aaltonen. Kuva Aaltosen albumi. 



Keväällä 1965 vaihdoimme kihlat Soilen kanssa ja minä aloin kodinkoneurani 
Upolla, jolla oli tuolloin lähes 300 edustajaa Suomessa. Asuinpaikkani oli Naan-
tali.

Vuoden 1967 aikana oli myyntikilpailu kamiinoiden myynnistä. Kymmenen 
parasta sai palkinnoksi matkan Lahdesta Leningradiin. Torstai-iltana ennen py-
häinpäivää tulimme hotelli Salpaukseen. Perjantaiaamuna kello neljä kokoon-
nuimme Lahden kauppatorille. 

Meidän lisäksemme bussi oli täynnä muita matkatoimiston matkailijoita. Tiet 
olivat silloin vielä aika kehnossa kunnossa, matkaan meni reilusti aikaa. Bussi oli 
hiljainen,  matkustajat nukkuivat. Neuvostoliiton rajalla oli pitkät jonot tulli- ja 
passitarkastukseen. Pyhäinpäivän seutu kahden päivän vapaineen oli suosittu 
matka-aika. Silloin tehtiin vielä 6-päiväistä työviikkoa.

 2–3 tunnin jonotuksen jälkeen bussi lähti hyppiviä teitä Neuvostoliiton puo-
lelle. Muutaman kilometrin ajettuamme bussi pysähtyi erään Ladan taakse. 
Lada aukaisi takalaatikon, jonka ”minimarketin” juotavat olivat myynnissä. 
Samppanjat, vodkat ja tupakat vaihtoivat omistajaa. Kohta bussissa oli täysi 
ääni päällä. 

Viipurissa oli ruokailu rautatieaseman ravintolassa. Ruokahalu meni monelta 
siinä ”venäläisessä” hajussa. Matka Viipurista Leningradiin meni hilpeissä tun-
nelmissa, mutta maisemat olivat ankeita. Vahtikoppeja näkyi tosi tiheään. Le-
ningradissa majoituimme hotelli Viburskajaan. Onneksi olimme nuoria, joten 
unikin tuli. Huoneissa ei ollut vessoja, suihkuista puhumattakaan. Yhteisissä 
vessoissa ei ollut WC-pyttyjä, vain reikä lattialla ja haju sen mukainen.

Lauantaina kävimme Iisakin kirkossa, Eremitaasissa ym. Ostoksillakin kävimme. 
Minä ostin tuon huvimajamme seinällä olevan kitaran. Melkein kaikilla oli joko 
kitara tai mandoliini.

Sunnuntaina alkoi paluumatka Suomeen. Viipurissa bussimme oli kurasta li-
kainen. Ajoimme rautatieaseman ja nykyisen Druzhba-hotellin välillä olevalle 
huoltoasemalle, ja kuljettaja teki kaupat bussin pesusta. Bussin ympärille tuli 
3–4 maatuskaa, joilla oli ämpäri ja pitkävartinen juuriharja kädessä ja ämpärin 
pohjassa vähän vettä. He alkoivat ”pestä” bussia. Kuljettaja lopetti homman al-
kuunsa, koska maali olisi mennyt bussista saman tien. Taas tullimuodollisuudet 
jonotuksineen, sitten hitaasti Lahteen.

Naantaliin kotiuduttuani pistin kitaran komeasti seinälle. Menin seuraavana 
päivänä Turkuun Humalistonkadun Fazerin musiikkikauppaan ja ostin innos-
tuneena kitaransoiton alkeiskirjan. Ajattelin: nyt minusta tulee huippukitaristi. 
Vaihdanko Upo-edustajan hommat kitaransoittoon? Kotona avasin kirjan, ja 
ensimmäisessä lauseessa luki: Kitarassa on kuusi kieltä. Aloin laskea:  yksi - kaksi 
- kolme - neljä - viisi - kuusi - seitsemän! Laskin uudelleen, sama tulos.

Upo-edustajasta ei tullut kitaransoittajaa – en tiennyt, mikä oli ylimääräinen 
kieli. Tällaisen muistelon huvimajamme kitara kertoo.

Kirjoittaja on kodintekniikan seniori Paimiosta. Hänestä ei tullut huippukitaristia, mutta 
hän perusti Paimioon Vistavision vuonna 1981. Nyt Euronics Vistavisiota johtaa tytär Han-
na Haapanen.

TIILERI_SUOMELA_70x280mm_080321.pdf   1   8.3.2021   14.15
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Bussin ympärille tuli 3–4 maatuskaa, joilla 
oli ämpäri ja pitkävartinen juuriharja 
kädessä ja ämpärin pohjassa vähän vettä. ”



Taksi
Timo Kaskinen

0500 743 606
taksi.sauvo@gmail.com

Taksi 1+4 hlö ja 1+8 hlö, inva-
kuljetukset, Kelan kuljetuspalvelu, 
pyörätuoli- ja paarikuljetukset.

Kahvila - Pitopalvelu
HAKKISHERKKU OY

Timperintie 3-3, SAUVO www.hakkisherkku.fi

Tilausravintola
KAIMALAN KARHULAMPI

Elämän makuisia Juhlahetkiä Suurella Sydämellä

Kaimalantie 140, PAIMIO www.hakkisherkku.fi

Marica Laaksonen p. 045-6772252 marica@hakkisherkku.fi 
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Kirjasto pyrkii muuntamaan palvelunsa kaikkiin tilanteisiin so-
piviksi ja tavoitteena on pitää kirjasto auki koko kesän. Ja silloin 
kun toimipiste ei ole auki, niin aina voi käyttää Vaski-kirjastojen 
e-palveluja. Verkkokirjastossa on helppo uusia ja varata aineis-
toa. Vaski-kirjastojen kirjastojärjestelmän vaihtuminen touko-
kesäkuun vaihteessa tuo mukanaan pieniä muutoksia ja ehkä 
parannuksiakin. Varaukset voi esimerkiksi jäädyttää oman loma-
matkan ajaksi siten etteivät ne odota turhaan noutoa. Etäkäy-
tettävä eMagz-e-lehtikokoelma sisältää kotimaisia aikakausleh-
tiä ja niitä voi lukea vaikka laiturilla. Palveluun kirjautumiseen 
tarvitsee vain kirjastokortin ja siihen liitetyn tunnusluvun. 

Kannustan kaikkia käyttämään Vaski-kirjastojen palveluja ja pi-
tämään yhteystiedot ajan tasalla, sillä ne eivät päivity automaat-
tisesti. Kirjaston palvelut ovat siis auki ympäri vuorokauden ei-
vätkä ne sulkeudu, vaikka ovet olisivatkin kiinni. 

Sauvon kotiseutumuseon kesäkausi 16.6.- 18.8. jatkaa viime ke-
sänä alkanutta meriteemaa. ”Merelt ja rannoilt” -näyttely kertoo 
merellisen Sauvon tarinaa viime vuosisadalta 1980-luvulle asti. 
Museon kahvila ja pieni museopuoti ovat auki museon aukiolo-
aikoina. Museon pihapiiri ja sen useat rakennukset ovat tutustu-
misen arvoisia, ja kuumana kesäpäivänä pihassa on hyvä vilvoi-
tella vanhojen puiden varjossa.

Kirjaston Graniittisalin kesänäyttelyssä on tänä vuonna vaa-
tesuunnittelija Lalli Savolaisen maalauksia ja Sagu Designin 
metallihuonekaluja. Graniittisalin näyttely on avoinna kirjaston 
aukioloaikoina heinäkuun loppuun asti.

Terveisiä 
kirjastosta
Teksti ja kuva Päivi Inkinen.

Kirjaston pihakonserteista mainittakoon Anu Kerosen konsertti 
keskiviikkona 28.7. Pihakonserteissa otettiin viime kesänä käy-
täntö, jossa konserttiin tulija toi mukanaan oman istuimensa. 
Tällä tavalla saamme järjestettyä nopeasti erilaisia tapahtumia, 
sillä kirjastossa ei ole henkilökuntaa tilajärjestelyjä varten. Kir-
jasto ottaa mielellään ohjelmistoonsa myös muiden toimijoi-
den järjestämiä tilaisuuksia ja tapahtumia mahdollisuuksien 
mukaan.

Sauvon Elopäivät ovat lauantaina 31.7. Sauvon torilla, kirjastossa 
sekä kotiseutumuseolla.

Karunan kyläyhdistys ja Karunan Urheilijat ovat tehneet Karu-
nan kylästä elinvoimaisen yhteisön, jonka kehitystä on ollut ilo 
seurata. Paljon kaikkea mukavaa on tiedossa. Toivottavasti hie-
not suunnitelmat etenevät myötätuulessa.
Tervetuloa kesään!

Kirjoittaja on Sauvon kirjastonjohtaja. 

Kirjaston Graniittisalin kesä-
näyttelyssä on tänä vuonna 
vaatesuunnittelija Lalli 
Savolaisen maalauksia.

”



23

Palvelu pelaa ma-la 7-21, sekä su 10-21, palvelutiski ma-la 10-18
K-Market Sauvo, Timperintie 1, 21570 Sauvo
Seuraa somessa

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!

Verkkokaupastamme voit tilata ostokset valmiiksi kerättyinä, 
näin saat ostoksesi helposti jonottamatta vaikka kotiin kuljetettuna. 

Verkkokauppamme löydät osoitteesta www.k-ruoka.fi
Lisätietoja 050 441 0724 tai leo.silfver@k-market.com

 K-MARKET SAUVO 
TÄYDENPALVELUN KYLÄKAUPPA!

SAUVON APTEEKKI

Timperintie 1, 21570 Sauvo | Puh. 02 4730 400
Palvelemme arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 10-13

www.sauvonapteekki.fi

Tervetuloa apteekkiin 
omalla kylällä!

Apteekkipalveluja 100 vuotta!

Veikka Jätinvuori

POLTTOPUUTA
Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

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

P. 0400 473 403
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Minusta tuli kesä-karunalainen jo vähän yli 10-vuotiaana 
1980-luvun lopulla, kun vanhempani ostivat kesämökin Haan-
niemestä. Vietimme mökillä paljon aikaa. Myös äitini vanhem-
mat olivat paljon mökillä, ja isäni vanhemmat asuivat Karunassa.

Aikaa tuosta kului noin 30 vuotta, kunnes pääsimme siskoni 
kanssa vanhan mökkimme uusiksi yhteisiksi omistajiksi. Sen jäl-
keen mökillä on vietetty runsaasti aikaa omien perheidemme 
kesken. Viime kesinä on yhdessä remontoitu vähän nurkkia kun-
toon, mutta on toki myös muistettu ottaa rennosti eli saunoa, 
uida ja kalastaa.

Mökkielämässä kuitenkin on parasta yhdessäolo ja yhteinen 
tekeminen. Meidän mökillä on aina avoimet ovet ja tilaa myös 
yövieraille. Mökillä on vietetty jo yhdet omat festarit, 40-vuo-
tisjuhlat ja monet illanistujaiset. Lapset saavat touhuta yhdessä 
serkkujensa kanssa ja jopa siskon koira saa leikkiä naapurin koi-
rien kanssa.

Mökin aarreaitta on peliarkku, josta löytyy monenlaisia lautape-
lejä sekä lapsille että aikuisille. Pelikortteja käytetään ahkerasti. 
Pihalla pelataan kunkkua, mölkkyä ja petankkia.

Joskus merivesi on niin kirkasta, että kalat vilkkuvat pohjaruovi-
kon joukossa kuin kristallit. Aaltojen keinunta rauhoittaa, myös 
tyrskyjen ääntä voisi kuunnella loputtomiin. Kesäiltaisin voi 
seurata kiiltomatoja tai lepakoiden lentelyä, päivisin voi katsella 
meren lintuja.

Haluan kertoa vierail-
lemme Karunasta, näyt-
tää paikallisia nähtä-
vyyksiä ja käydä paikal-
lisessa ravintolassa tai 
kahvilassa. Kyläyhdistys 
julkaisee joka kesä mah-
tavan lukupaketin, jonka 
kautta oppii aina uutta 
Karunasta. Kotona on 
Karuna-aiheinen keittiö-
liina, jota käyttäessä tu-
lee aina hyvälle tuulelle.

Odotan jo nyt kesää, jot-
ta pääsisin taas mökille 
ilmojen lämmettyä. Ja 
sitä tunnetta, kun pääsee 
itse purkamaan ja raken-
tamaan mökille vaikka uusia lattioita. Kaikkea oppii, kun vaan 
lähtee rohkeasti kokeilemaan. Kalojen savustamista on nyt ope-
teltu yksi kesä. Vielä ei tiedä mitä uutta tämä kesä tuo tullessaan.

Karuna on minulle kuin toinen koti, jossa on aikaa rauhoittua ja 
rentoutua yhdessä rakkaiden kanssa.

Kirjoittaja on uusmaalainen innokas kesämökkeilijä, jonka juuret ovat 
Karunassa.

Karuna kuin toinen kotiKaruna kuin toinen koti
Teksti ja kuvat Päivi Rikkola

Päivi Rikkola mökillään Karunassa.

Satu Kallonen sahaa lautoja vajan uutta kattoa varten, Leena Rikkola leikkii Rölli-koiran kanssa. Taustalla kohta 100-vuotias kesämökki.



Sauvon Grilli ja Elintarvikekioski

SUOMALAINEN
VOITTAA AINA.

Avoinna  
Ma-La  10.00-22.00
Su  12.00-22.00

puh. 02 4730 848

Myytävänä kalliomursketta, sepeliä, 

rantahiekkaa. Suoritetaan maan-

rakennustyöt, kuorma-autotyöt.

Karunan Venepalvelu Oy

044 0221 590

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

Virtasen 4 Öljyn 
Laatumaali 

Se kirkkaasti parempi öljymaali!

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

Kaiken se kestää.

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

NYT UV-SUOJATTU!

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

Sisustusalan erikoisliike
HANNAN HUUSHOLLI

Vistantie 15, PAIMIO
040 736 3676
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Karuna kuin toinen kotiKaruna kuin toinen koti



Siin, ku me ton kesäviaraan kans kasvettii, nii taas meil tuli yks uus 
harrastus – toi telttailu. Ja tiätysti siihen kuulus toi tupakin polton 
opettelu. Mut meijän pualustukseks on sanottava, et ku siihe ai-
kaa oli myynnis myäs tommossii pualikkai askei, nii yks semmone 
riitti meil koko kesäks. Ja mää ainaki vedin pelkkii poskisauhui, ku 
emmää edes olis osannu vettää niit henkee asti.

Mut sit meil oli semmone homma siin, mikä tarttis nykysinki olla 
kaikil mukuloil. Siin ei paljo tavaroi tarvittu, pelkästää pätkä karhu-
lankaa ja hartsikiven kappale. Eli mee käytii öisi soittamas piruv-
viuluu kesämökeil. Sen karhulangan pätkän toinen pää painettii 
ikkunalasii ja toisel kädel se vedettii suaraks. Sit toine kitkutti sitä 
hartsinkappalet edestakasin siin – tuli jumalattoman kamala ääni, 
mihi ne ihmiset varmaa heräs. Ja sit jossai ne pisti koira ulos kat-
tomaa, mitä siäl oikke on ja siin vaihees me juastii karkku, ku ne 
koirat olis tuntenu meijät kuitenki.

Ja sit tos Huvila rantasaunas oli vuakral semmone vanhempi pa-
riskunta, mikä kerra yks yä katteli ku semmone vähä isompi vene 
meni täydes juhlavalaistukses tualt Salost Turkuumpäi ohitte. Se 
oli yäl pimiäs aika hiano näky. Ja mitä mee pojanklopit sit tehtii? 
See oli se kesäviaras virittäny itte jonku ison kiinalaise tapasen 
pommi. Ja mee ammuttii sen sauna viäres kalliol semmone kes-
ken kaike. Ja taas juastiin karkuu. Mut sit vuadem pääst kesäl se 
pariskunta tuli meil kattomaa Peiton Pleisii ja ku äitee keitti kah-
vit, nii se ukko rupes juttelemaa siit paukuttelust. Mää en ol ikinä 

enne, enkä sen jälkee saanu pullamosokahviani nii äkkiä kurkust 
alas. Tuli kauhia kiire ulos joihinki muihi hommii. Kyl vanhukset 
varmaa viimeistäs siin kohdas huamas, kuka siäl saunan taka oli 
käyny, mut ei ne koskaa mittää sanonu siit jälkkempäi.

Sit tos Huvilas on semmone sisäkuisti, mist toisest ovest mennää 
niihi asuinhuaneisii ja toisest pääst mennää vinttii. Ja ku mee ton 
kesäviaraan kans tiädettii, mis sitä vinti avaint säilytettää, nii tot-
takai mee sinnekki mentii kattomaa, mitä siäl o. Mut mää en sillo 
ymmärtäny, minkä takia siäl täytys monta kertaa käydä, ku ei siäl 
mittää muuta ollu ku vanhoi rättei ja lumppui ja jotta ruatsinkiä-
lisii aikakauslehtii. Ja ku ei niis keskiaukeama kuvis ollu ees urhei-
lijoitte kuvii, vaa jotta naisii, eikä niil ollu ees vaatteikaa kauhiast 
pääl. Kyl mää sit jälkkempäi oppisi tiätämää, minkä takia niit kuu-
lus mennä kattomaa. Ja viäläki mää voisi mennä, mut nyt emmää 
enää muista, minkä takia.

Karunan Keisari
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Levy-yhtiö
Tapahtuma-

tuotanto

LIVE-musiikki
DJ

Äänentoisto
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K A R H U V A L T I O   R E C O R D S    
&    P R O M O T I O N S KARUNAMAR

Veneiden ja pienkoneiden 
sähkötyöt ja korjaukset

Timanttiporaukset ja piikkaustyöt

040 509 3586 J. Kokkonen
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Mää ja 
kesäviaras 
osa 4

Alf Ölander pikkupoikana. Mummo oli luvannut kymmenen markkaa, jos 
poika pukee päälleen valkoisen paidan.

Mää en ol ikinä enne, enkä sen 
jälkee saanu pullamosokahviani 
nii äkkiä kurkust alas.”



Puh. 0400 123 515 • www.hsboats.fi

Meillä Simpun 

valmistus, markkinointi, 

tehdasmyynti

VENEESI PARHAAKSI

HS-BOATS OY

• korjaukset
• teak -kansilaatat
• lisävarustelut
•  kone- ja 

laiteasennukset
• sisustukset
• talvisäilytys

Kattotyöt kattavasti 
kaikkialle Karunaan

Kilauta Jarnolle

0500 522 573

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.
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PEIMARIN
RAKENNUSPALVELU oy

Teemme sen minkä lupaamme!

Anton Ahvenlampi 0400 203 245 
Ville Perälä 044 208 7885

karunankyla 
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Näyttely Rantolan Puodissa



www.kauneuspistesuvituuli.fi

Järvenkyläntie 40, 21570 Sauvo Varaa aika
 044 256 1670

Kasvo- ja jalkahoidot, sekä ripsienpidennykset

Turunmaan korjausrakentamisosuuskunta
Åbolands byggnadsvårdsandelslag

050 538 7048 
osuuskunta@parnet.fi

www.kotivaki.fi

Korjaa perinteitä 
kunnioittaen

SALMIN PUUTARHA 
KESÄKUKKIEN TAIMIA
* Orvokit, pelargoniat ym.

* Myös uutuudet ja erikoisuudet

AMPPELIKASVEJA
* Runsas valikoima

Sari ja Reijo Salmi
Järvenkyläntie 40, 21570 Sauvo

0400 142 950
www.salminpuutarha.fi

Avoinna 20.4.-15.7. 
ma-pe 9-20, la 9-18, su 10-20

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

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

Timperintie 7
21570 SAUVO
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Rantolan Puodissa on kesän ajan nähtävänä ja myynnissä taitei-
lija John Sycholdin, 83, maalauksia. Hänen lempiaiheitaan ovat 
meri ja laivat.’

John vietti lapsuutensa Itä-Preussissa. Nuorena miehenä hän to-
teutti haaveensa: rakensi pienen veneen ja purjehti sillä Italiaan. 
Hän ihastui maahan heti niin että jäi sinne seitsemäksi vuodeksi. 
Hän imi itseensä vanhaa kulttuuria, opiskeli maalaamista, kävi 
kursseja, piti pientä galleriaakin, ja myi töitään. Omien sanojensa 
mukaan hän oppi Italiassa italian kielen ja oppi elämään!

Myöhemmin John muutti äitinsä kotimaahan Suomeen, taiteili-
jan ammatti jatkui, löytyi suomalainen vaimo. He asuvat nykyään 
Sauvossa. Suomessa Johnilla on ollut näyttelyitä miltei kaikissa 
rannikkokaupungeissa. Johnin maalauksia näkee facebookissa 
”John Sychold painting” -sivulla.

Nuorena miehenä hän toteutti 
haaveensa: rakensi pienen 
veneen ja purjehti sillä Italiaan.”



Ála Pia
Parturi-kampaamo

Viljontie 5, puh. 040 562 8324

• Maarakennus- ja kaivuutyöt 
• Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset
• Hinaukset
• Paalutukset

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

Sauvontie 55, 21570 SAUVO

P. 040 551 4387 / Rami Tapper

Tapahtuma- ja tilausravintola

 tilaisuudet  ammattitaidolla  toteutettuna. 

 periaatteella tarjoilut, tila ja ohjelmat. 
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Kaskinen Timo 0500 743 606
Saarinen Marika 050 910 1630 

Tarvitsetko taksia?

Jos sairastut
PAIMION-SAUVON TERVEYSASEMAT
Sauvo Hakkistie 4
Paimio Terveyskeskuksentie 1

AJANVARAUKSET molempiin puh. 02 474 6202. 
MUUT ASIAT puh. 02 474 6383

PÄIVYSTYKSET
Iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivisin Turun seudun 
yhteis päivystys: 
TYKS T-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku (rakennus 18), 
puh. 02 3138 800.

SAUVON APTEEKKI
Timperintie 1, puh. 02 473 0400
Avoinna ark. 9-18, lauantaisin 10-13



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

Sauvon Maanrakennus Oy
Räisälänpolku 3

21570 Sauvo
Puh. 0400 222 255

P. 0400 522 473 • www.purkutyotturku.fi
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Korpelantie 229 
21570 Sauvo

Puh.  02 477 2900 
www.huuhkaoy.com

· laivasisustukset   
· metallirakenteet     
· lasirakenteet  
· alihankintatyöt



Liput: Rantolan Puoti || Kankaanrannan puutarha | | www.lippu.fi 
Info: 0400 203 871, www.kimitomusicfestival.fi

KAMARIMUSIIKIN HELMIÄ ETURIVIN TAITEILIJOIDEN SEURASSA JO VUODESTA 1999

12.–18.7.2021

Zagros-kvartettiZagros-kvartetti Suomalainen barokkiorkesteriSuomalainen barokkiorkesteri

Jyväskylä SinfoniaJyväskylä Sinfonia Päivi SevereidePäivi Severeide Samuli PeltonenSamuli PeltonenEmilia HovingEmilia Hoving
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HUOM! KORONAN TAKIA TARKISTA 
TOTEUTUUKO TAPAHTUMA!

KESÄKUU
 ti 1.6. alkaen Rantolan Puodin kahvila auki ti-su klo 11-19. 
Itse tehdyt hampurilaiset, myös munkit, leivokset ja muut leivät 
kaikki itse leivottuja.

 pe 4.6. 4H-onkikisat Rantolassa

 pe-su 4.-6.6. Rantolan Kievari aukeaa viikonlopuiksi. Juhan-
nuksesta alkaen koulujen alkuun joka päivä auki. Ma-to klo 14-
22, pe 14-23, la 12-23, su 12-21. Keittiö sulkeutuu puoli tuntia 
ennen. Sonnin mylväys, Peimarin merimies ynnä muita herkku-
pizzoja!

 la-su 5.-6.6. Karunan kirkkomaalla kummipiknikpolku. Voit 
tulla kummilapsesi kanssa piknikille ja kulkemaan pienen polun.

 su 6.6. klo 13 messu Karunan kirkossa. StriimataanYoutubes-
sa, katso srk:n verkkosivu.

 ma-ke 7.-9.6. Heppailijoiden ensimmäinen yöpyvä kesäleiri 
Hännilän hevostilalla, Hakalantie 70, Karuna. Lasten, naisten, 
mummojen, pilates-, hemmottelu-, vanhempi-lapsi  ym. päi-
vä- ja yö-hevosleirejä pitkin kesää. Katso www.hannilantila.fi tai 

Kylänraitilla tapahtuu 2021

kysy Liina Aholta liina@hannilantila.fi, p. 050 331 8642. Tilalla 
myös suoramyyntipaikka Koju, perunaa, hernettä, mansikkaa 
ym, tied. janne@hannilantila.fi, p. 0400 823 369.  

 su 13.6. klo 17 Minikonsertti (n. 15 min.) Kalliorannan maas-
tossa. Mezzosopraano Ann-Marie Heino johdattelee kesään 
Merikannon ja Bizetin sävelin. Oma istuinalusta mukaan! Ei pää-
symaksua!

 ke 16.6. – 18.8. kulttuurihistoriallinen näyttely ”Merelt ja ran-
noilt” Sauvon kotiseutumuseolla, Vahtistentie 3. Ke-su klo 12-16. 
Liittyy pitkälti Karunaan, karunalaista esineistöä ja valokuvia.

 pe 25.6.- 8.8. Sauvon Käsien kesänäyttely ”Kolme kovaa nai-
vistia” Rantolan meijerissä, Karunantie 1214  ti-pe 12-18, la-su 
12-16 

 pe 25.6. klo 19 juhannusaaton palvelus Karunan kirkossa, 
jonka jälkeen juhannuskokko rantakalliolla (säävaraus). Kuljetus 
Paimiosta ja Sauvosta.
 



Jumalanpalvelus Karunan kirkossa
messu klo 13 su 6.6., su 4.7. ja su 1.8.

messut striimataan seurakunnan Youtube-kanavalla, linkit seurakunnan verkkosivulla ja somessa
talvikauden juhla-aikojen (joulu, hiljainen viikko) jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa

juhannusaattona 25.6. klo 19 sanajumalanpalvelus
kirkkoilta torstaisin 1.7.– 5.8. klo 19

— 1.7. Sanan ja sävelen ilta —
— 5.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä viikkomessu —

pieni pyhiinvaellus to 5.8. — mukaan voi tulla matkan varrelta!
esim. Karunantien ja Kasklahdentien risteyksestä n. klo 17

Karunan kirkko tiekirkkona 1.–31.7.
avoinna hartautta ja tutustumista varten ma–pe klo 12–16
kummipiknikpolku Karunan kirkkomaalla 5.-6.6.

voit tulla kummilaps(i)esi kanssa piknikille ja kulkemaan pienen kummisuhdetta syventävän
polun omaan tahtiinne

Tervetuloa!
www.paimionseurakunta.fi facebook.com/sauvo.karuna

JUMALAN PERHEVÄKI, PYHIEN KANSA KARUNASSA¤
Tämän ilmoituksen suunnitelmaa noudatetaan kulloistenkin terveysmääräysten rajoissa.

Jos osallistujarajoitukset ovat kovin tiukat, voidaan konsertit, iltakirkot ja vastaavat joutua perumaan.
Kesäkuukausien 1. sunnuntain messut striimataan joka tapauksessa Karunan kirkosta.
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VILJONTIE 6, SAUVO / 050-5753002 / WWW.BARMANSIKKA.FI



Rantolan 
Kievari

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

A-oikeudet nautiskeluun, 

pitsauunista herkullisia 

pitsoja, kahvia, jäätelöä 
ja biljardia. 

Alapihan parkki ja 
laituri käytössä, 

tervetuloa!

Pysy ajantasalla 
tapahtumista

 facebook.com/
RantolanKievari

Aukioloajat löydät
 Facebookista!
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HEINÄKUU
 1.-31.7. Karunan kirkko auki tiekirkkona, ma-pe klo 12-16

 to 1.7. klo 18 Sauvon museolla Merelt ja rannoilt -näyttelyn 
avajaistilaisuudessa teemana Itämeren suojelu, aiheesta kerto-
massa tutkijaprofessori Ilppo Vuorinen.

 to 1.7. klo 19 Karunan kirkossa sanan ja sävelen kirkkoilta

 pe 2.-17.7. ja 19.-21.8. Sauvon kesäteatterissa Oliver Twist 
(www.selku.fi)

 la 3.7. klo 13 MinByn marmeladipäivä Voilahdessa, 
Voilahdentie 196

 su 4.7. klo 13 messu Karunan kirkossa. Striimataan 
Youtubessa.

 to 8.7. klo 19 Karunan kirkossa kirkkoilta

 la-su 10.-11.7. Sauvon kirppispihat ja puutarhakahvilat 2021

 ke 14.7. klo 19 Karunan kirkossa Kemiönsaaren Musiikkijuh-
lien konsertti ”Valoa ja varjoja”, ranskalaisia mestareita, jousi-
kvartettoja ym. Haydn, Rameau, Couperin, Linjama, Sostakovits. 
Zagros-kvartetti, Petteri Pitko. Liput Rantolan Puodista tai Lip-
pupisteestä www.lippu.fi tai p. 0600 900 900. Kyläyhdistys myy 
kahvia.

 to 15.7. klo 19 Karunan kirkossa kirkkoilta

 ke 21.7. klo 14 Yhteislaulutilaisuus Sauvon kotiseutumuseon 
mäellä Ollin ja Ramin johdolla.

 to 22.7. klo 19 Karunan kirkossa kirkkoilta

 la 24.7. Karunan Unikeonmarkkinat klo 10-13 Rantolan pallo-
kentällä, Nuorisotalontie 3. Musiikkia, markkinameininkiä ja oh-
jelmaa lapsille. Unikeko molskahtaa veteen klo 12. Kalasoppaa, 
munkkikaffeita ja paljon muuta hyvää.

 la 24.7. klo 18 suuret Unifest-juhlat Kalliorannassa, Nuoriso-
talontie 3. Musiikista vastaamassa mm. Ilta, Erkka Makkonen & 
Samu Hagström, Lipattomat, Jouni Keronen.  Tunnelmaa, syötä-
vää ja juotavaa. Hanki liput etukäteen! Seuraa Karunan kyläyh-
distyksen facebook-sivuja tai instagramia  @unifest_karuna



Herkulliset Herkulliset 
mansikat suoraan mansikat suoraan 
Uotkullan tilalta Uotkullan tilalta 

050 370 7017/ Inka050 370 7017/ Inka  
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 ti 27.7. klo 18 Triathlon-kilpailut Rantolassa. 
Tied. puh. 045 186 3838

 ke 28.7. Anu Kerosen konsertti Sauvon kirjaston pihalla. 
Ota mukaan oma istuin!

 to 29.7. klo 19 Karunan kirkossa kirkkoilta

 la 31.7. Sauvon Elopäivät Sauvon torilla, kirjastossa ja 
kotiseutumuseolla

ELOKUU
su 1.8. klo 13 messu Karunan kirkossa. Striimataan 
Youtubessa.

ma-ke 2.-4.8. klo 9.30-13 Pappilan laulupäivät upeassa Sau-
von Pappilan miljöössä. ”Päiväleirillä” Pappilan salissa laulamme 
koulu- ja pyhäkoululauluja, virsiä ja gospelia. Laulupäivä päättyy 
hartauteen. Osallistuminen 5 e sisältää ruoan ja kahvin. Ilmoit-
taudu 30.7. mennessä Eeva Moilaselle 044-7735882, eeva.moila-
nen@evl.fi tai Paimion srk:n kotisivuille. Voit osallistua yhteen tai 
useampaan päivään! 
Jos haluat omalla pihallasi, laiturillasi tai kotonasi järjestää 
MuSaCafeen, ota yhteys Eeva-kanttoriin. Yhdessäoloa, kanttorin 
järjestämää laulupitoista ohjelmaa, lopuksi kahvit.

to 5.8. klo 13 alkaa Sauvon kirkolta pieni pyhiinvaellus Karu-
naan. 16 km:n patikoinnin päätteeksi messu Karunan kirkossa 
klo 19. Voit tulla mukaan myös matkan varrelta, esim. Karunan-
tien ja Kasklahdentien risteyksestä klo 17.

to 12.8. klo 18 Musiikillisen sanan kahvit Karunan kirkon kal-
liolla tai sadesäällä kirkossa. Laulua, yhdessäoloa ja kahvit kant-
tori Eeva Moilasen seurassa.

 su 29.8. klo 14 Varsinais-Suomen museopäivänä Sauvon mu-
seolla. FM Ossi Tammiston luento Kaarle-herttuan maihinnou-
susta Karunaan

SYYSKUU
su 19.9. klo 15 FM  Ossi Tammisto luennoi Kalliorannassa Kaar-
le-herttuan maihinnoususta Karunaan

la 11.9. Osta tilalta -päivä.



aunis allevlap emmaulaH  
 !nimmerap ätsitne

 02-8 olk ep-am alleskuaravnaja eelevlap imouS-sianuoL PO
  

 .0050 0010 atios iat imouS-sianuoL/fi.po :akia nivipos ellunis aaraV
assulettovuenokkrev – iipos netiahrap ellunis nuk niollis naamioisa aolutevreT  

 !atlavhositok naarous akkiav
 

 !elliem naamioisa aolutevreT
 

 .mpm/mpp oremun 0050 0010

Kavalontie 26, 21570 Sauvo
Varaa aikasi: 

Timma.fi/kavalonkihara
puh. 050 566 6369

Kavalon
kihara
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”Kävelin loistavan aurinkoisena kevätpäivänä Seurasaarelle ja 
kohtasin siellä vanhan tutun menneeltä ajalta, Karunan kirkon. 
Mieleeni tulvehti sarja kuvia noin 30 vuoden takaa.

On kummallista, kuinka maisema ainoastaan muutamien kym-
menien vuosien kuluessa on voinut olennaisesti muuttaa muo-
toansa. Tuo Karunan kirkko sijaitsi aikanaan rehevän luonnon 
helmassa, korkeat kuuset kurottivat tuuheita oksiaan sen yli, 
aivan sisäänkäytävän edessä nuokkui tosin jonkun ystävällisen 
käden istuttamia komeita kurjenmiekkoja, mutta koko tienoon 
täytti villin angervon raskas lemu. Ahot olivat kirjavanaan väri-
loistoa, ja alangoilla versoi putkikasvillisuus ylenpalttisessa rik-
kaudessaan.

Tässä rikkaassa maisemassa luikerteli tuskin näkyvänä keltaise-
na nauhana kapea tie, mutta jos astui tieltä syrjään, oli ikään kuin 
olisi polkenut maata, jota ei ihmisjalka koskaan ollut tallannut. 
Maisemassa oli neitseellisen puhtauden leima, se värjyi säde-
kehänä sen kohdalla eikä mikään ilmaissut, että pian oli tuleva 
aika, jolloin suurten onnibussien ja autojen bensiininkatku on 
sekaantuva angervoiden lemuun ja tukahduttava sen, samalla 
kuin kaiken maailman kesävieraat parveilevat ahoilla. 

Tuossa maisemassa seisoi harmennut puukirkko kuin maasta 
kasvaneena, sillä oli maiseman piirteet ja luonnon värit, eikä 
viikon kuutena arkena kirkkoveräjä kertaakaan natissut sara-
noissaan. Ainoastaan pyhänä saapui harvalukuinen seurakunta, 
kaikki yhden kartanon alustalaisia, niin kuin pappikin oli karta-
non virkaan valitsema, rukoilemaan kuten isät ja esi-isät mones-
sa polvessa.”

Juttu on julkaistu Suomen Kuvalehdessä nro 15/16 1930. Kirjoittaja on 
Uuno Talvio. Tarinasta päätellen Talviolla on ollut jotain siteitä Karunaan. 
Vanhan jutun löysi paimiolainen Jouko Mäkinen.

Kirkkomuistelo 
vuodelta 1930 

Kuva Seurasaaren ulkomuseo. 

Hieroja Laura Parkkunen
Timperintie 1, Sauvo. Puh. 045 101 6551
laura.parkkunen@gmail.com
booksalon.fi/hieroja-laura-parkkunen
Klassinen- & urheiluhieronta



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

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

Kotikäynnit turvallisesti.

A r t o  A l a n d e r
0 4 0  0 7 2  8 0 2 6
a r t o. a l a n d e r @ g m a i l . c o m

M Ö K K I TA L K K A R I

Vuohiretkeilyä
Elämystoimintaa

Majoitusta
 

 

T M I  J O H A N N A  K A A R I N A  L U O M A

 P . 0 4 0 - 7 5 5 1 1 5 9

Kuorma-autokuljetukset 

Kimmo Virtanen 

PELTISEPÄNLIIKE
J. POHJALUOTO OY

Vahtistentie 4, 21570 Sauvo, puh. 0400 823 690

Kaikenlaiset rakennuspeltityöt ja niihin liittyvät pohjustustyöt

Jo 35 vuotta!

AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM

Meiltä myös kaivuutyöt 12 ja 5 tonnisilla telakoneilla.

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

-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

-renkaat
-vikakoodien luenta
-pakokaasumittauksetKalliomursketta luotettavasti paikalle 

toimitettuna tai itse noutaen

Sauvo
Myynti: puh. 040 578 9930, 040 829 3355

Korpelan Murske Oy

050 342 8099
02 473 2232

Vistantie 38 A 1, Paimio

37



KuljetusliiKe 
AlitAlo

0500 544 5440 johAnnes AlitAlo

TURUN

SEUTUSANOMAT

Maasavusauna ja 

luonnollisten elämysten mummola

www.ammila.fi
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www.karuna.fi



Etsitään tarinoita 
Karunan saarista

Tunnetko 
tarinoita Karunan 
saarista ja saarten 

asukkaista?

Ota yhteyttä, 
niin tehdään tarinoista 

juttua seuraavaan 
lehteen. 

anni.himberg@gmail.com
 tai 040 571 0004

Parhaat pintamateriaalitParhaat pintamateriaalit
maalit maalit •• tapetit  tapetit •• keraamiset laatat  keraamiset laatat •• lattiat   lattiat  
kylpyhuonekalusteet kylpyhuonekalusteet •• rakennustarvikkeet rakennustarvikkeet

MEILTÄ SAAT BONUSTA
HOS OSS FÅR DU BONUS
www.s-kanava.fi

Kimito: Engelsbyvägen 10, tel. 020 743 6190  Vi betjänar: må–fre 8–17, lö 9–14
Kemiö: Engelsbyntie 10, puh. 020 743 6190  Palvelemme: ma–pe 8–17, la 9–14

Suomalainen

RTV 1951-2021

perheyritys 

Meillä on myös 

suuri puutarhaosasto!
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Unike nmarkkinat 
24.7.2 21 
klo 10-13 Kalliorannassa

Koko perheen tapahtuma, jossa ohjelmaa 

erityisesti lapsille, sekä tietysti vuoden Unikeon paljastus. 

Seuraa ilmoittelua karuna.fi tai  karunankyla 

UNIFEST
24.7.2021

               karuna.fi 
       karunankyla

    unifest_karuna

Seuraa ilmoittelua.


