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Uutta Rantolassa
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on kehittää aluettamme lisäämällä
asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta. Tämä periaate antaa mahdollisuuden monenlaiseen toimintaan. Pienikin kylä voi pärjätä, kun asukkailla on uskallusta ja
ideoita. Karunan kyläyhdistyksellä riittää molempia. Yhdistyksen
kokoukset ovatkin usein varsinaisia ajatuspajoja, niissä juttu lentää ja katto on vähintäänkin korkealla.
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pengertien reunalla on helpompaa ja turvallisempaa. Kireitä siimoja, ja suuri kiitos projektiin osallistuneille!

Rantolan alueen elävöittäminen on jo parin vuoden ajan ollut yksi
kyläyhdistyksen pääteemoista.

Perinteiset Unikeonmarkkinat järjestetään koronatauon jälkeen
taas heinäkuun 23. päivä Kalliorannassa. Luvassa on rentoa
ohjelmaa koko perheelle, musiikkia, taikatemppuja ja muuta
mukavaa. Totuttuun tapaan myös Karunan Unikeko kastetaan
markkinoiden yhteydessä. Muistakaa lähettää unikekoehdokkaanne nimi kyläyhdistyksen sähköpostiin karunankylayhdistys@gmail.com

Pitkään työn alla ollut pengertieprojekti liikahti vauhdilla eteenpäin, kun saimme Sauvon kunnalta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroista runsaan avustuksen kalastustasanteiden, kalastuslaiturin ja parkkipaikan tekoon.

Loppukesän ohjelmaksi on suunnitteilla ainakin kyläyhdistyksen retki ja kesäkauden päättäjäisten ilotulitus elokuun lopulla.
Seuratkaa kyläyhdistyksen facebook-sivuja, niin ette jää paitsi
hauskanpidosta.

Tasanteet ja parkkipaikka ovat jo viimeistelyä vaille valmiit, ja
laituri saadaan toivottavasti paikalleen ennen kesälomien alkua.
Tasanteiden, niitä yhdistävän polun ja laiturin ansiosta kalastus

Karunassa 3.5.2022
Juha Vähä-Kurki
Karunan kyläyhdistyksen puheenjohtaja

Saaristomatkoja ryhmille 2022

8.7. Katanpään linnakesaari
Hinta 98 €

15.7. Saariston rengastie
Hinta 85 €

6.–11.8. Kuusamon matka
Hinta 775 €

8.8. Ihanat taitelijakodit
Ullman´s Villa Kemiönsaarella
Hinta 115 €

22.6. Tallinnan päivämatka
Hinta 70 €

28.6.–2.7. Ruotsin
Korkearannikko
Hinta 655 €

4.–6.7. Kolmårdenin matka
Hinta lapset alkaen 50 €
aikuiset alkaen 240 €

19.–22.7. Kesäinen Saarenmaa 12.–15.8. Länsi-Viron rannikkoa
Hinta 490 €
ja Kihnun saari
Hinta 655 €

LAUNOKORPI

Tarkemmat lähtöpaikat ja ohjelmat löydät
osoitteesta www.launokorpi.com

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

13.8. Saariseikkailu Björkössä
Hinta 148 €

J&M LAUNOKORPI OY
www.launokorpi.com | info@launokorpi.com
Puh. 040 541 7033 Kaisa | Puh. 0400 323 488 Riitta

Kesäkioski - Tervetuloa!
Toivoo kioskinhoitaja Saga

Teininkintie 295 Karuna

Himberg Seppo
Sauvon-Kemiöntie 1615, KARUNA

K-Trans Oy

puh. 050 535 6092

Kananmunia ja hunajaa
Leikkimielinen

Karuna-Triathlon
Unikeonpäivänä 27.7.2020 klo 18
Karunan Urheilijoiden saunalla
osoitteessa Nuoristotalontie 3, Karuna.
Osallistumismaksu 20€. Sisältyy
sauna, mehu ja makkara.

Tervetuloa urheilemaan
Karunan kauniisiin maisemiin!

Matkat
uinti 300 m,
pyöräily 15 km ja
juoksu 5 km.

Vuokrattavana varastotilaa Sauvossa

Voit osallistua myös
vain osaan matkoista
tai voit rakentaa
esim. kolmen hengen joukkueen.

Karunan Voima Oy
0400 522 783
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Pionimies, pääs
Teksti Arja Talonen
Kuvat Reijo Tallqvist
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skysmies
-Isoisä oli puutarhuri, osti vuonna 1928 muutaman hehtaarin täältä
Leiskun maista, viljeli kaikenlaista ja suunnitteli puutarhoja kartanoille. Olen kai perinyt häneltä puutarhageenin, kertoo Raimo
Henriksson.
Mutta kaikenlaiset uudet asiat ovat aina kiinnostaneet Raimoa, ja
sellainen mies on tietysti ehtinyt tehdä monenlaista. Matkailumerkonomi on ollut töissä hotellin vastaanotossa, tehnyt toimistotöitä
yhtä hyvin kuin ikkunatiivistyksiä…
Nyt ollaan Timarinjärven rannalla, ja täällä hän hoivaa pioneja ja
pääskysiä. Hän luki vuosia sitten jutun Arno Kasvista joka kertoi
ihmisten keräävän pioneja, ja siitä lähti pioni-innostus.
-Tilasin pioneja ensin Ruotsista. Kaivoin kaikki tiedot pionien kasvattamisesta, liityin Amerikan pionisäätiöön, sitä kautta sain yhteyden Kiinaan ja kävinkin Kiinassa. Perustin Puupioni-toiminimen,
aloin tuoda puupioneja Kiinasta ja myin niitä. Silloin se oli bisnes,
nyt vain kulut kattava harrastus. Kasvatan eri lajikkeita siemenestä
täällä pihalla ja kasvihuoneessa ja toimitan harrastajille niin siemeniä kuin taimia.

P
ääskyset ovat radikaalisti vähentyneet viimeisen kymmenen
vuoden aikana, mutta Henrikssonin pihalla kuuluu niiden kujerrus

ja niitä viuhahtelee ristiin rastiin koko ajan. Pääskyjä on ennen
vanhaan suosittu, ne napsivat ilmasta valtaisan määrän hyttysiä,
ja pääskysiä on pidetty jopa onnen tuojina. Raimo on ruvennut
houkuttamaan pääskysiä tekopesillä. Pääskyt pitävät ihmisestä, jos
teet niille pesän, ne alkavat luottaa ja kesyyntyvät. Ihminen antaa
niille suojaa harakoilta, tikoilta ja oravilta.

Haarapääskyt asustavat usein esimerkiksi laitureiden alla ja ulkorakennusten sisätiloissa, jos vain pääsevät lentämään sisälle
auki jätetystä ovesta tai ikkunasta. Mutta täällä ne pesivät mökin räystään alla eivätkä päästäneet räystäspääskyjä sinne. Niinpä
Raimo rakensi räystäspääskyille oman hotellin. Haarapääskyille
kelpaavat myös kuppimaiset pesät, joita Raimo valaa styroxmuottiin sahajauhosta, sementistä ja vedestä. Haarapääsky vaatii oman
reviirin, niiden pesät eivät voi olla vieri vieressä. Haarapääsky saa
4-6 poikaa, ja se voi saada kaksikin poikuetta kesässä.

”

Niille kannattaa soittaa You
Tubesta pääskysen liverrystä,
se houkuttaa niitä tekemään
pesän.

Räystäspääsky, joka saa 3-5 poikaa, voi pesiä vieri vieressä. Niille
Raimo on tehnyt suuren pääskyhotellin, tangon päässä on ”talo”,
jossa on 58 pesää. Viime kesänä niistä 18 oli käytössä, syntyi siis
ehkä 3 x 18 eli 54 poikasta. Pääskyhotelli herätti kiinnostusta, tuli
kyselyjä, se esiteltiin jopa MTV:n uutisissa 2021. Raimo on tehnyt
pääskyhotellit myös Ouluun ja Huittisiin.
-Olen tehnyt pääskysille yksiöitä, paritaloja, rivitaloja ja kerrostaloja. Tervapääskyjen levymäisen litteässä kerrostalossa on 15

Asunto 58:lle räystäspääskylle.
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asuntoa. Viime kesänä kahdesta niistä tuli poikasia. Pääskyt pesivät kottaraisenpöntöissäkin, jos edustalla on vapaa lentotila, ei saa
olla puita tai pensaita tiellä. Mutta ne eivät rakenna pesää kovin
huolellisesti ja silloin vaarana on, että munat vierivät pöntön pohjalla. Estän sen laittamalla pohjalle Ikean korkkisen lasinalusen,
jossa on pienet reunat.
Tämän kevään uudisrakennus on 60 pesäpaikan hotelli törmäpääskyille. Sitten onkin kaikille kolmelle pääskylajille ja vielä
kirskulintu tervapääskylle omat kortteerit valmiina Timarinjärven
rannalla odottamassa niiden paluuta talvilomaltaan Afrikasta.

R
aimon mukaan pääskysiä voi auttaa jättämällä pihalle pienen
savipläntin, joka pidetään kosteana.

-Ja niille kannattaa soittaa you tubesta pääskysen liverrystä, se
houkuttaa niitä tekemään pesän! Pääskyt ovat paikkauskollisia,
tulevat seuraavana kesänä samaan paikkaan. Kun vanhemmat
kuolevat, lapset hakeutuvat siihen vanhaan paikkaan, josta lähtivät maailmalle.
Kiinnostuneet löytävät lisätietoja sekä pioneista että pääskyspesistä osoitteesta www.puupioni.fi

PÄÄSKYSET
- Suomen pääskyset muuttavat talveksi Afrikkaan
- Kaikki Suomen pääskyslajit uhanalaisia
- Kannat laskeneet voimakkaasti 2000-luvulla, syinä mm.
maatalouden murros ja hyönteiskato
- Auta pääskysiä tarjoamalla niille savea ja tekopesiä ja edistämällä
hyönteisten elinoloja
Kerrostalo tervapääskyille.
Raimo Henriksson ja yhden pääskyn koti.
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Tavoitat meidät
haluamallasi tavalla
Me OP Lounais-Suomessa olemme täällä sinua
varten. Tavoitat meidät kasvotusten, puhelimessa
ja viesteillä. Ajanvarauksen ja puhelinnumerot
löydät osoitteesta op.ﬁ/lounais-suomi.
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Hieno piha

Teksti Arja Talonen. Kuvat Martiina Anttalainen ja Arja Talonen
Martiina ja Ismo Anttalaisen piha Pikku-Karjalantiellä
on vähän erilainen piha. Paljon kiviä, paljon aidanteiden
muodostamia ”huoneita”, salaperäinen vihreä labyrintti. Ja
kasvihuoneessa Suomen makeimpia viinirypäleitä!
-Talon paikka keskellä peltoja on hyvin tuulinen. Aitoja
on istutettu tuulensuojaksi, enimmäkseen puksipensasta ja
tuijaa, kertoo Martiina.
Ismon isä Keijo Anttalainen tuli Karjalan Uudeltakirkolta
Karunaan vuonna 1946, sai maapläntin, ja aloitti tyhjästä:
peltojen keskellä oli pieni kumpare ja kumpareella palaneen ladon rauniot. Raunion kiviä Keijo Kalle-isänsä kanssa käytti hyväkseen kun rakensi paikalle talon.
Ismo ja Martiina ovat asuneet samaa taloa nyt yli 30 vuotta,
siitä pitäen, kun vanhemmat muuttivat Sauvon kirkolle.
Koko sen ajan he ovat parannelleet pihaa. Pihan hoito on
erityisesti Martiinan sydämen asia, Ismo tekee koneilla
raskaampia töitä, viimeksi muhkean kivipenkereen uimalammen reunalle. Hän siirsi ja latoi päällekkäin suuria
luonnonkiviä, jotka on kaivettu omalta ja vähän naapurinkin tontilta. Pihan reunalla oli lähde, josta ennen otettiin
talousvesi. Siihen Ismo on kaivanut uimalammen, jonka
rannalle rakennettiin pieni sauna uimalaitureineen.
Läheisellä rinteellä näkyy 120 aurinkokennoa jotka Ismo
on sinne asentanut. Ne antavat suuren osan vuodesta kaiken Anttalaisten tarvitseman sähkön, ylimääräinen myydään. Rinne on kivikkomoreenia, ja sieltä Martiina etsii
sileät pikkukivet pihan koristeisiin. Silmiinpistävän kaunis
on taloon johtava kävelypolku kiehkurakuvioineen. -Meillä on vähän sellainen tauti, että jos näkee kauniin kiven, se
on pakko pistää taskuun, nauraa Ismo.
Kiehkurapolku päättyy oven edustalla valtaviin laattakiviin, nekin etsitty luonnosta. Talon yhdellä seinustalla tulee vastaan yllättäviä koristeita: pystyyn nostetut valtavat
kantojuurakot käyvät taideteoksista! Vihreän labyrintin eri
huoneissa on erilaisia istuinryhmiä, yhdessä grillipaikka.
Vihreisiin huoneisiin sopivat Martiinan mielikasvit, kuunliljat, saniaiset ja hortensiat. Aidanteiksi on istutettu paljon
puksipensasta.
-Lisään puksia itse, tökkään vain pienen oksan maahan, ja
se lähtee kasvamaan. Näin lisätyt taimet kestävät Suomen
talven. Ulkomaisille ostotaimille ei luvatakaan talvenkestävyyttä. Ostan myös ihan pieniä tuijan taimia ja alan alusta
saakka leikata niitä muotoihin, spiraaliksi, pyöreäksi, mitä
milloinkin, kertoo Martiina.
Martiina on keksinyt istuttaa salkopavun kiipeämään ylös
vanhoja seipäitä pitkin. Näyttää hauskalta, ja satoa on
helppo poimia. Tomaatit, paprikat, kurpitsat ja melonit hän
kasvattaa siemenestä, koska haluaa kokeilla erikoisia lajikkeita.
Mutta kasvihuoneessa odottaa makein yllätys: viiniköynnökset tursuavat pieniä rypäleitä, viittä eri lajiketta, kaikki
siemenettömiä. Vihreitä, vaaleanpunaisia, tummanpunaisia… Martiina tekee rypäleistä mehua, mutta satoa tulee
niin paljon, että ylimääräinen myydään.
En ole eläissäni maistanut yhtä makeita viinirypäleitä!
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Pihan laittajat Ismo ja Martiina Anttalainen.

M Ö K K I TA L K K A R I
A r to A l a n d e r
040 072 8026

a r to. a l a n d e r @ g m a i l. co m

Kuljetus Petri Nurminen Oy
Monipuoliset vaihtolavakuljetukset

Puh. 0500 533 036

Polttopuuta

Pellonreunojen ja tienvarsien
vesakon raivaus. Seulottua multaa

Johan Söderberg
0500 952 050
johan@steninge.fi
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Vanhat kirjeet kertovat
Smörvikin Grönkullan talossa asui jo 1800-luvulla Gustafssonin
perhe, puuseppäisä Karl Gustav, vaimo Wilhelmina ja lapset
Aina, Elsa, Isidor, Ivar, Dagmar ja Vera Wilhelmina. Ruotsi
oli perheen kotikieli. Isä kuoli varhain, samoin nuorin lapsi Vera.
Leski Wilhelmina piti kesävieraita, virkkasi pitsejä ja teki käsitöitä, joita sukulaiset myivät Turussa. Leipä oli tiukassa ja lastenkin
oli tartuttava töihin jo nuorina.
Kirjeessä vuodelta 1897 11-vuotias Elsa kirjoittaa serkulleen Turkuun. Elsa kävi ruotsinkielistä koulua Karunan kirkon lähellä.
Koulu toimi nykyisessä seurakuntakodissa 1893-1926, opettajana neiti Rödlin. Jo lapsena Elsa tienasi rahaa mm. noukkimalla
perunoita, ja ripille päästyään hän pääsi lapsenpiiaksi Steningen
kartanoon. Vuonna 1911 hänen tiedetään olleen palveluksessa
Helsingissä, myöhemmin Pietarissa. Loppuvuotensa Elsa asui Turussa, mutta hänet on haudattu Karunaan. Myös sisar Dagmar oli
palveluksessa sekä Helsingissä että Pietarissa, missä hän kuoli.
Vanhat kirjeaarteet sekä Grönkullan paikka ovat nykyään Wilhelminan lapsenlapsenlapsen hallussa. Ruotsinkieliset kirjeet on
suomennettu.
Smörvik 1. huhtikuuta 1897
Mutta ei ole tarkoitus aprillata sinua. Olen koko talven ajatellut kirjoittaa mutta aina on ollut esteitä. Mutta tänään meillä on
koulusta lupa ja nyt minä istun alas ja selvitän sinulle nykyisen
tilanteemme. Suuria muutoksia on tapahtunut siitä kun viimeksi
olimme yhdessä, niitä minun ei nyt kannata toistaa sinulle. Vaan
nyt tahdon ajatella kesää ja sitä iloista aikaa kun saamme tavata. Pian jo kevät koittaa meidänkin veräjälle ruohoineen ja kukkineen ja kesätuuli humisee raikkaana ja käki kukkuu iloissaan,
sitten painumme ulos talosta ja leikimme päivät pitkät kesätuulen
huminassa ja leivosten hilpeässä laulussa. Nyt kerron miten toimimme kesällä, ehkä jos onnistuu tulen ensin Turkuun ja olen sinun luonasi muutaman päivän ja sitten sinä ja Gorg tulette minun
kanssani maalle missä toivon päivien kuluvan iloisesti aamusta
iltamyöhään saakka.
Nyt kerron sinulle vähän meidän kanoistamme. Että syksyllä tilasimme Karunanluodolta kaksi kanaa, ja kun menimme niitä hakemaan ja kysyimme mitä ne maksavat niin muori sanoi 3 markkaa.
Me menimme ihan hämillemme sillä meillä ei ollut kuin 2 markkaa
ja niin me mietimme päämme puhki mitä tekisimme, me pelkäsimme äidin toruja jos otamme niin kalliita kanoja mutta mikäs auttoi
kun ne olivat jo korissa ennen kuin kysyimme hintaa. Mutta nyt me
tykkäämme niistä kun ne munivat niin kiltisti. Ne munivat kahtena
päivänä peräkkäin ja kolmantena pitävät taukoa. Munat ovat niin
kauniita ja hienoja etten raaskisi syödä yhtäkään mutta kesällä
kun te tulette maalle niin koetetaan kuoria muutama. Paljon olisi
vielä kerrottavaa sinulle mutta kai minä kerkiän kesällä kertoa
loput. Näkemiin, voi hyvin.
Merkitsee serkkusi Elsa
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Petrograd 5. huhtikuuta 1917
Rakas äiti!
Kiitos kirjeestä jonka sain pari tuntia sitten. Äiti on ihan turhaan
huolestunut minä olen kyllä ainakin toistaiseksi hengissä. Kyllähän täällä oli hiukan vaarallista mutta minä olen selvinnyt vahingoittumattomana vaikka minun oli pakko siihen aikaan kulkea hirveän usein kadulla. Taikka ei ollut pakko, päinvastoin he kielsivät
minua, mutta aina tarvitaan niin paljon kaikenlaista eikä kukaan
muu uskaltanut mennä mutta minusta se oli vain hauskaa.
Tohtori oli silloin jo matkustanut Riikaan niin että vahvin turvamme oli poissa. Nuori herra oli silloin vielä kotona mutta hän
on merkityksettömämpi tällaisissa tilanteissa, ja toisekseen ei se
myöskään ollut niin vaarallista.
Miten sitten kesällä on sitä en vielä tiedä, täytyy vielä odotella
ja katsella, mutta luultavasti tulen kotiin, olen ajatellut muuttaa
kokonaan, minähän en oikein viihdy täällä, kyllä kai saan jonkinlaisen paikan Suomesta ensi syksynä.
Että Ivar on päässyt perille sen tiesin sillä sain kortin ainalta ja
hän kirjoitti tästä. Aina ei tule kotiin vappuna en tiedä ehkä myöhemmin, en tiedä hän jää vielä vähäksi aikaa vaikka hän oli ajatellut muuttaa. Karlilta olen saanut kirjeen ja olen jo vastannutkin
siihen. Elsalta en ole saanut mitään koko talvena. En osaa mitään
erityistä kertoa minulle ei täällä tapahdu juuri mitään mikä olisi
kertomisen väärtti. Nyt olen taas ollut terveenä paitsi tällä hetkellä
on yskää ja nuhaa mutta se ei ole kuolemaksi ja kai se kohta taas
paranee.
Olkaa kiltti ja kirjoittakaa taas mutta niin että ehdin saada kirjeen
toukokuun loppuun mennessä sillä en tiedä kuinka pian täältä lähden. Terveisiä Lasselle ja pyydä häntä kirjoittamaan pidempi kirje
ensi kerralla kun hän on taas terve.
Terveisin Dagmar (tällöin 21-vuotias)
Terveisiä Bertalle ja Huldalle, kuinka tädit voivat

Smörvikissä sijatseva Grönkulla kauan sitten.
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Karunalainen Mannerheim-ristin ritari

Ahti Heino
S

auvon kunta, Paimion seurakunta, Sauvo-Karunan
Sotaveteraanit ja Sauvon Karjalaseura paljastavat Karunan kirkolla Ahti Heinon, Mannerheim-ristin ritari
nro 27, muistolaatan 5.6.

A
hti Heino muutti vanhempiensa ja 8 sisarensa
kanssa evakkoina talvisodan jaloista Koivistolta, Vat-

nuoren kylästä, Karunan Kasklahden kylään. Asuinpaikan he saivat Erkki ja Lempi Tammivaaran
omistamalta Kirulan tilalta. Myöhemmin perheeseen
syntyi vielä yksi tytär.

V

uonna 1921 syntynyt Ahti ei joutunut vielä talvisotaan, mutta jatkosotaan hän lähti Jääkärirykmentti
5:n (JR 5) joukoissa. JR 5 kulki pitkän sotatien jatkosodan alussa Karjalan kannakselta Aunuksen kannakselle ja edelleen Maaselän kannakselle. Sotamies
Heino hoiti tehtävänsä vähäeleisesti mutta tinkimättömästi, ja siksi hänet määrättiinkin vastuulliseen tehtävään komppaniansa iskuryhmän konepistoolimieheksi taistelemaan etumaisiin pesäkkeisiin.

H

einon oma-aloitteisuus, reippaus ja rohkeus etenkin 26.8.1941 Talissa haupitsipatterin tuhoamisessa ja
21.9.1941 Villavaarassa naapuripataljoonan johdattamisessa taistelun voitokkaaseen ratkaisuun vaikuttivat siihen, että hänelle esitettiin Mannerheim-ristiä.

M
arsalkka Mannerheim nimitti 19.10.1941 Ahti
Heinon Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin

ritariksi. Hän oli ritareista järjestysnumero 27. Mitalin
Heino vastaanotti Harjavallan sotasairaalassa, jonne
hän joutui haavoituttuaan vaikeasti selkään Villavaaran taistelussa.

Kuva kirjasta Suomen puolesta, Mannerheim-ristin ritarit 1941-1945.

T
oipumisensa jälkeen rintamalle palannut, korpraaliksi ylennetty Heino koki sankarikuoleman 14.1.1942 Krivissä, Maaselän

kannaksella. Oman tykistökeskityksen muutamat laukaukset jäivät lyhyiksi ja aiheuttivat Heinon välittömän kuoleman. Hän oli
kaatuneista ritareista nuorin, vasta 20- vuotias. Ahti Heino haudattiin kotikuntansa Koiviston sankarihautuumaalle.

K

arunassa juhlapäivä alkaa jumalanpalveluksella Karunan
kirkossa klo 10. Jumalanpalveluksen jälkeen paljastetaan kirkkomaalla Ahti Heinon muistolaatta ja lasketaan kukat muistomerkeille. Juhlatilaisuus kirkkokahveineen järjestetään Karunan
kirkossa kukkienlaskun jälkeen. Juhlapuheen pitää VarsinaisSuomen Sotaveteraanipiirin puheenjohtaja, rovasti Esko Laine,
ja Sauvon Veteraaniyhdistyksen perinnekuoro Saukot sekä Ahti
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Heinon sukulainen, oopperalaulaja Ann-Marie Heino esiintyy.
Ann-Marie on Ahti Heinon veljen lapsenlapsi.
Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen.
Pauli Rastas
Sauvo-Karunan Sotaveteraanit ry

MANNERHEIM-RISTI
- urhoollisuusmitali, joka voitiin myöntää niin kenraalille kuin
sotamiehelle. Tiukka valintakriteeri.
- jaettiin vuosina 1941-45 kaikkiaan 191 kpl
- saajista päällystöä 110, alipäällystöä 58 ja miehistöä 23
- mitaliin liittynyt kunniapalkinto, 50 000 mk, vastasi luutnantin
vuosipalkkaa
- sodan aikana menehtyi 38 ritaria, lähes 20 % nimitetyistä

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

Hännilän Tila
Hyvän olon hevostila metsän sylissä

ratsastusleirejä koko kesän
pienille hevostelijoille suositut lasten päiväleirit
aikuisille rauhoittavat ja rennot hevosmummoilupäivät
sekä leirit
ratsastustunteja ja metsäretkiä
ratsastusjousiammuntaa
kursseja ja teemapäiviä
laadukasta majoitusta kotoisessa majoitustalossamme
tilan omat perunat, herneet ja muut kausivihannekset
itsepalveluna Kojusta

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

Lempeää ja rennon iloista heppailua,
laadukkaissa toimivissa tiloissa
Seuraa Facessa ja Instassa, niin pysyt satulassa!
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Mää ja kesäviaras				
Niinku kaikki muutki, mää ja kesäviaraski kasvettii harva se
vuasi ja tiätysti harrastuksetki vaihtus. Esimerkiks sil frouval, min-

kä kasvatti se kesäviaras oli, oli semmone 1964 vuadem malline
Pompannappi eli pikkufiatti. See oli viäl sitä vanhaa mallii, mis
nee ovet aukes edest taakse. Mää olin kerran kyydis, ku tultiin tualt
Broddbölest päi ja se meijä veto-oja jälkeisel suaral see kesäviaras
yhtäkkiä rysäytti siihen tiä yläpualisee mettää. Ja niin tarkal se oli,
ettemmää päässy ulos autost, ku siält kuskim pualelt, ku se mun
pualine ovi ei auennu viittä senttii enempää, ku siin oli melkke
semmone auton kokkone kivi viäres. Josse auto olis osunu siihe,
ni olis voinu tulla ahdast, ku see oli semmone turvalline auto, et
siin oli moottori taka ja bensatankki siin tuulilasi edes. Mut ei siin
mittää, mää meni vähä lykkäämää ja saatii auto tiäl ja matka jatkus.

osa 5

Kui ollakkaa, ni yks rusakko siäl oli ja lähti matkoihis, mut ei se
kesäviaras siihenkää osunu.

E

mmää ol ton kesäviaraa osumatarkkuudest iha varma. Mee
nimittäin ton naapuriv vanha emännä entise äijän kans vedettiin
maihim, ku se kesäviaras ampus tual mummo rannas ja yks sen
luadeist osus aika lähel meit toho pikkutuva seinää.

T
iätysti meit rupes sit pyssytki kiinnostamaa. Kerranki mee oltii
ampumas savikiakkoi haulikoil ja mää luule, et nee oli jotta tar-

jouskiakkoi, ku aina ku mää ampusi, nii ilmeisesti nee kiakot teki
jonku mutka siin kohtaa. Ainoastaa sillo mää sain niit rikki, ku nee
putos maaha jonku kivem pääl.

S

it mee välil innostuttii menemää jänismettällekki, mut tiätä sen,
ku kaks kloppipoikaa menee siäl mettäs, ni ei ne ol sitä verttaa
hiljaa, et nee elukat odottais meit. Toki meil oli semmone selitys,
et ku ei meil ol koiraa, ni eihä me voida saada mittää sillo. No sit
yhden kerram me trampattii varmaa koko iltapäivä edestakasi pitki
mettää eikä kuultu eikä nähty yhtää elukkaa. Sit mee olttiinki jo
Broddbölen pihal ja siält kuulus jonku linnu ääni. Sit se kesäviaras
meinas, et tommää ainaki ammu. Siäl see lintu seisos kuuse oksal
ja vissii odotti meit. Tähän kohtaa mun täytyy tehdä selvennys – ku
ihmiset aina sanoo, et lintu istuu puus, nii määki tahtoisin joskus
nähdä semmose tapaukse nii, et see istuis siin oksal pystösulkies
pääl ja heiluttais niit jalkojas siin. Tai sit se istuis siin arvokkaasti
nii, et se olis nostanu toise jala toisem polvem pääl. Mut ei maar,
sit kuulus papaus ja nii se lintu makas ketarat oikosenas maas sen
jälkee. Kyl meil joku kaunosialu jälkkempäi sanos, ettei palokärkii
olis saanu ampuu, se on kuulemma rauhotettu.

S

it yhden toisen kerra mee olttii taas haulikoitten kans jänisjahdis. Sit tuli vastaa semmone pajukko, et mee meinattii, et siäl vois
joku olla. Ja nii me sovittii, et mää kiärrä sen ryteikö toisel pualel
ja menen siält ja koitan peljästyttää ne elukat sinne kesäviarast päi.
Nii me tehtii ja sit ku mää tulim siält ryteiköst ulos, nii taas kuulus
pamaus. Ja mää melkken tunsi naamallani niitte haulie ilmavirra.
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Nuori herra Ölander 70-luvulla.

ALF ÖLANDER
Karunan Keisari on 64-vuotias Alf Ölander. Hän on Strömsbölen talon
7:nnen polven isäntä, maanviljelijä, entinen huipputason jalkapalloilija ja ensimmäisiä tyttöjen jalkapallovalmentajia, runoilija-sanoittaja,
anagrammitehtailija, puuseppä-nikkari. Sokeutui aikuisiällä.
Kylän hyväksi tekemänsä työn ansiosta hänet on kastettu Karunan
Unikeoksi 2012 ja hänelle on suotu arvonimi Karunan Keisari.

Kamparsin Luomutila
Tilapuodista ja kesäkahvilasta
monipuolista luomua ja
lähiruokaa.
Aukioloajat Facebookissa
Kamparsin Luomutila
Kamparsintie 23, Karuna

0500 778 313

Antin
Ajoneuvohuolto Oy
Puh. 050 436 9939

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

Soita ja pyydä tarjous!

040 573 4730

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

Sauvontie 1, puh. 02 473 1101
Olemme

acebookissa

Puh. 040 700 9288
www.sauvonrp.fi
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Joogaa, lentopalloa, juhannustanssit
K

arunan Urheilijat ry on pieni paikallinen urheiluseura, joka
järjestää liikuntaa kaiken kuntoisille kuntalaisille. Ylläpidämme
myös Kalliorannan aluetta ja kiinteistöjä monipuolisen liikunnan
ja kyläläisten kokoontumisten mahdollistamiseksi.

T
alvella pyrimme tekemään ladut ja luistelukentän kuntourheilijoille. Tänä talvenakin ladut onnistuttiin pitämään kunnossa aika
hyvin, ja luistelemaankin päästiin.

K

esällä Karunassa on hyvä liikkua. Erilaiset polkuverkostot
antavat mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen, vaikka virallisia
luontopolkuja ei olekaan. Karunan tiet sopivat erinomaisesti pyöräilyyn. Uimassa voi käydä kunnan uimarannassa Rantolassa tai
Karunan Urheilijoiden saunarannassa.

K

arunan Urheilijat järjestää jo perinteeksi muodostuneen triathlon-kisan ke 27.7. 2022. Lähtö klo 18 Urheilijoiden saunarannasta
Nuorisotalontie 5, ilmoittautuminen ennen lähtöä paikan päällä.
Osallistuminen on hyvä tapa kokeilla omaa kuntoaan. Reitti on ollut jo useamman kerran suunnilleen sama, joten on helppo seurata
oman kunnon kehitystä vertailemalla tuloksia edellisiin kertoihin.
Tulokset julkaistaan Karuna.fi / Karunan Urheilijat -sivulla.

E

nsin uidaan 300 metriä, sitten pyöräillään 15 km ja lopuksi
juostaan tai kävellään 6 km. Matkoja ei ole virallisesti mitattu,
joten virallinen triathlon-kisa tämä ei ole. Karunassa kisataan
leikkimielellä, kilpailu ei ole pääasia, mutta ajat kuitenkin otetaan
ja parhaat palkitaan. Mikäli ei pysty tai halua osallistua kaikkiin
lajeihin voi osallistua vain yhteen lajiin tai koota kolmen hengen
joukkueen, josta yksi ui, yksi pyöräilee ja yksi juoksee. Tapahtuma
on maksullinen, hintaan sisältyy mehutarjoilu, sauna sekä makkaran paisto laavulla.

A
lle kouluikäisille tytöille ja pojille järjestämme ohjattuja leikki/peli-iltoja ja vähän vanhemmille peli-iltoja urheilukentällä.
K

aiken kuntoisille naisille ja miehille sopivaa traditionaalista joogaa järjestetään kesäkarunalaisen Teija Ruikan ohjaamana
Kalliorannan tanssilavalla (tai kylmällä säällä sisällä) heinäkuussa
tiistai-aamuisin klo 10-11 ja torstai-iltaisin klo 18-19.30, yhteensä
8 kertaa. Mukaan tarvitaan isohko huivi ja makuualusta/jumppamatto. Hinta 5 euroa/kerta.

S

uunnitelmissa on myös lavismaraton tanssilavalla, jos saadaan ohjaaja.

K

M
elontaa harrastavien ja veneilijöiden on hyvä lähteä liikkeelle
kunnan veneenlaskupaikalta Rantolassa tai tulla pitämään taukoa
Kalliorannan laavulla.

eskiviikko-iltaisin klo 19 pelaamme yhdessä lentopalloa Rantolan jääkiekkokaukalolla, johon kesän ajaksi tehdään lentopallokenttä. Ensimmäinen kerta 8.6. Kaikki halukkaat ovat tervetulleita pelaamaan, taidoista riippumatta! Lentopallokenttä on yleisesti
käytettävissä koko kesän. Jooga, lavis-maraton ja triathlon-kisa
ovat maksullisia, muuten osallistuminen on maksutonta.

Muutaman vuoden tauon jälkeen järjestämme juhannusaaton
U
rheilijoilla on rantasauna, jota voi vuokrata omaan käyttöön, tanssit Kalliorannan lavalla yhdessä Sauvon yrittäjien kanssa.
samoin kuin koko Kalliorantaa omiin juhliin, tiedustelut Karunan

Urheilijoiden puhelimesta 045 186 3838 tai osoitteesta kallioranta@outlook.com. Kesällä ei ole yleisiä saunavuoroja, mutta talvella perjantai-iltaisin Karunan Urheilijoiden jäsenille on sauna
lämpimänä ja avanto auki.

N

uorille ja lapsille suositellaan tunnin liikuntaa joka päivä ja
näistä kolme sellaista, että tulee hiki ja hengästyy. Aikuisille säännöllinen liikunta on yhtä tärkeää terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Välillä voi liikkua yksin, välillä ryhmissä ja järjestetyissä tilaisuuksissa porukassa.
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Katso ilmoitus!

Jken,otkutjotenkesäsuunnitelmat
ovat tätä kirjoitettaessa vielä vähän kesseuratkaa ilmoittelua Kunnallislehden Urheiluseuratpalstalla sekä facebookissa ja Karuna.fi -sivuilla.
Aurinkoista ja liikunnallista kesää kaikille!
Leena Teräsvasara
Karunan Urheilijoiden sihteeri

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














Olemme
Luomua!




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

salmensuuntila

salmensuuntila
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Kamarimusiikkia
Karunassa

Kyläyhdistyksen
hallitus

Keskiviikkona 13.7. klo 19 on tilaisuus kuulla kamarimusiikin helmiä omassa Karunan kirkossamme, meren äärellä.

Juha Vähä-Kurki puheenjohtaja
Riikka Tammisto varapuheenjohtaja
Joonas Hänninen tiedottaja
Merja Kokkonen rahastonhoitaja
Tommi Rusi sihteeri
Anne Vuorio
Mika Alitalo
Mikko Laihinen

Notkea, pehmeän lumoava klarinetti on keskiössä Karunan kirkon
illassa, joka huipentuu Brahmsin klarinettikvintettoon, yhteen hienoimmista kamarimusiikkiteoksista.
Ennen Brahmsia kuullaan mm. Glazunovin Reverie orientale,
Crusellin Klarinettikvartetto ja Cassadón Sarja sellolle. Esiintyjinä mm. klarinetisti Norbert Kaiser, sellisti Guido Schiefen, viulisti
Anna-Liisa Bezrodny ja monia muita.
Jo vuonna 1999 syntynyt Kemiönsaaren Musiikkijuhlat palaa aina
mielellään hyvän akustiikan omaavaan ja upealla merenrantakalliolla sijaitsevaan Karunan kirkkoon.
Koko ohjelma osoitteessa kimitomusicfestival.fi Sähköposti
musikfestspel@kimitoon.fi, puh. 0400 203 871. Liput Rantolan
Puodilta, Kankaanrannan puutarhalta ja Lippupisteestä
www.lippu.fi
Ja väliajalla tietysti konserttikahvit Karunan kyläyhdistyksen teltalta - tervetuloa!

Uusi kasvo
-Karunan asiat ja kylän toiminta alkoivat kiinnostaa enemmän,
kun ostimme mökin Rantolasta kuusi vuotta sitten, sanoo hallituksen uusi kasvo Mikko Laihinen, 39.
Mikko johtaa perheyritys Sauvon Sähkötarviketta, jonka isoisä
Into Kalliola perusti vuonna 1963. Into, 89, tulee edelleen töihin
joka tiistai purkamaan pakkaustarvikkeita! Myös Mikon vanhemmat ovat täysillä mukana, sisko hoitaa talousasioita, veli tieto- ja
viestintätekniikkapuolta. Sähköfirma on laajentanut ensin putkipuolelle ja sitten tietotekniikkaan, ja henkilökuntaa on nyt vajaat
20.
Mikon perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Aktiivisena miehenä Mikko, vaikka tekee 10-12 -tuntisia työpäiviä, ehtii harrastaa
mm. jalkapalloa, suunnistusta, salibandya ja mökkiremppaa.
-Rantolansuntin poukama on ainutlaatuisen hieno paikka, jota
voisi jotenkin enemmänkin hyödyntää. Siinä minäkin voisin ehkä
auttaa asioita eteenpäin, samoin voin auttaa tapahtumien järjestelyissä. Kyläyhdistys ja Urheilijat ovat olleet siinä kiitettävän aktiivisia, ja toivon ehdottomasti tapahtumien kylällä jatkuvan.

Viulisti Anna-Liisa Bezrodny.
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Karunan palvelu Ky:n tankkausasema
avoinna ympäri vuorokauden
Tankkaa seteli- ja korttiautomaatista ympäri
vuorokauden osoitteessa Karunantie 1195, Karuna.
Toimitamme myös 98-bensaa ja dieseliä
Rantolan venesatamaan.
Tilaukset numerosta 050 322 8488.

KARUNAN
PALVELU KY

Kylmäasema
Karunantie 1195, Karuna
Karunan palvelu Ky
050 322 8488

Myös
polkupyörien ja
soutuveneiden
vuokrausta!

RAKENNATKO UUTTA? REMONTOITKO VANHAA?

MEILTÄ MONIPUOLISTA
SÄHKÖ- JA LVI-ALAN OSAAMISTA!
PALVELEMME YKSITYIS- JA YRITYSASIAKKAITA
KAIKISSA ASENNUS-, HUOLTO- JA KORJAUSTARPEISSA
KOKO VARSINAIS-SUOMEN ALUEELLA

YRITTÄJÄNTIE 9, 21570 SAUVO
P. 050 66486 | SST@SAUVONSAHKO.FI
SAUVOLAINEN PERHEYRITYS VUODESTA 1963
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Vuokraa juhlateltta
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 e. Sovi yhteyshenkilö Merjan kanssa noudosta. Teltat on pakattu peräkärryyn, jolla
voit kätevästi kuljettaa ne. Vuokraaja vastaa myös pystyttämisestä. Kyläyhdistyksen jäsenille alennusta 50 e/teltta.
Yhteyshenkilö Merja Kokkonen 0400 520273

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

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

Karhuvaltio
Records
KARUNA

tapani.levanto@
karhuvaltio.com

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

Karhuvaltio mixtape
karhuvaltiorecords
karhuvaltio

Sukellustyöt
Laitureiden, poijujen,vesipumppujen sekä uimarantojen
tarkastukset, asennukset ja kunnostukset.
Myös pienet kohteet.
P. 0400 730 388 | info@suomalainensukelluskoulu.fi

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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KAIVURITYÖTÄ

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

www.karuna.fi

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

Vastatuuli Oy

KOTIPARTURI ELISE HIMBERG
Kirveskalliontie 2, Sauvo
puh. 02 473 0233 ja 050 569 6145

Kavalon
kihara

Kavalontie 26, 21570 Sauvo
Varaa aikasi:
Timma.fi/kavalonkihara

puh. 050 566 6369

Kasvo- ja jalkahoidot, sekä ripsienpidennykset

www.kauneuspistesuvituuli.fi

Varaa aika

Marita Suominen
0400 558 002

Järvenkyläntie 40, 21570 Sauvo

044 256 1670

Kalevalainen jäsenkorjaaja

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

Tule sillan yli ja kohtaa sydämellinen sekä asiantunteva henkilökunta.

KI
anfjärd

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

PALVELUPISTEET
Knallis närbutik, Västanfjärd
Holmströms Lanthandel, Hiittinen
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Vapaa-ajanasukkaat,
osa Karunaa ja sauvolaisuutta
Sauvon kunta on julkaissut uudet
kotisivut, joilla vapaa-ajanasukkaat
on huomioitu etusivulta lähtien. Sivuilta löytyy tietoa kaikista ajankohtaisista tapahtumista ja suora linkitys
kunnan palveluihin, suoramyyntiin,
järjestöihin ja yhdistyksiin. Kunnan somekanavissa jaetaan vapaaajanasukkaiden kuvia ja uutisia,
jossa #mökkisauvo toimii linkkinä.
Tavoitteena on innostaa mökkiläiset
mukaan kuvittamaan kunnan monipuolisia mahdollisuuksia vapaa-ajan
viettoon. Vapaa-ajanasukkaiden toimikunnan jäsenten kolumneja ja
kuulumisia julkaistaan säännöllisesti myös Kunnallislehden sivuilla.
Kunta lähettää myös sähköistä uutiskirjettä vapaa-ajanasukkaille noin
kolmen kuukauden välein, kesällä
jopa useammin. Uutiskirjeen tilaajia
on jo liki parisataa, jakelussa mukana myös vakituisia asukkaita. Jos
haluat päästä mukaan, lähetä s-postiosoitteesi ja yhteystietosi osoitteeseen vapaa-ajanasukkaat.sauvo@
sauvo.fi.
Yhä useampi tekee etätöitä mökiltä
käsin, ja aktiviteettejä kaivataan perinteisen mökkisaunomisen lisäksi.
Maaliskuussa vapaa-ajanasukkaiden toimikunta järjesti yhteistyössä
Sauvon yrittäjien ja kunnan kanssa
webinaarin, Palveluita kesä-Sauvossa, jossa paikalliset yrittäjät esittelivät toimintaansa ja jakoivat vinkkejä
kesätekemiseksi. Kesän tapahtumista kerrotaan kunnan sivuilla myös
pitkin kesää, eli kannattaa seurata
sieltä menovinkkejä.
Kun kevätaurinko ilmestyy taivaalle, aktivoituu myös Karunan alue,
kun mökkiläiset saapuvat kylälle.
Karunassa ja Sauvossa lomailee ja
autoilee tuhansia ihmisiä joka kesä.
Viihtyvyyden lisäksi liikenteen sujuvuus ja turvallisuus on nostettu
tärkeäksi asiaksi. Lomaliikenteen
vilkkautta ajatellen kunnan liikenneturvallisuustyöryhmään on otettu mukaan vapaa-ajanasukkaiden
edustaja, jotta osataan paremmin
huomioida myös mökkiläisten toiveita.
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Karunalaisena yrittäjänä haluan, että
vapaa-ajanasukkaat kokevat olevansa osa Karunaa ja sauvolaisuutta.
Tervetuloa meille kylään ja oikein
hyvää kesää kaikille!
Jaana Elo, Sauvon Vapaa-ajanasukkaiden toimikunnan puheenjohtaja

Mökkejä riittää
Karunassa on 736 mökkiä, vakituisia asuinrakennuksia
311 kpl.
Sauvossa on 477 mökkiä, vakituisia asuinrakennuksia
2600.

Kenestä Karunan
Unikeko?
Osallistu Karunan vuoden 2022 Unikeon äänestykseen! Voit äänestää Unikekoa sähköpostitse karunankylayhdistys@gmail.com. Laita perustelut, miksi
juuri sinun ehdokkaasi kannattaisi valita Karunan Unikeoksi. Äänestämällä
osallistut tuotepalkinnon arvontaan Unikeonmarkkinoilla la 23.7. Nähdään silloin Rantolan pallokentällä Kalliorannan mäen takana!
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Karunan kesä tuo rauhan
Kun maailmalla myllertää, voi rauhan löytää kesäpaikastaan, tutusta lapsuuden kesien miljööstä ja oman pihan askareista. Näitä
kaikkia Karuna meille tarjoaa. Eikä vain nostalgiaa, mutta myös
kehittämisintoa tästä kylästä löytyy!

”

Rantola on yksi kunnan
tärkeimpiä kehityskohteita
tulevina vuosina.

Rantola on yksi kunnan tärkeimpiä kehityskohteita tulevina
vuosina. Kunta haluaa yhdessä kyläläisten, yrittäjien ja vapaaajan karunalaisten kanssa tehdä seudusta yhä viihtyisämpää.
Suntille suunnitellaan kalastustasanteita jo täksi kesäksi ja venesataman seutua kaunistetaan. Lisäksi veneilijöille on tulossa paremmat jätepisteet. Jos sinulla on halua vaikuttaa Rantolan palveluihin ja ympäristöön, niin ole rohkeasti yhteydessä!
Kerrotaan, että Sauvon väkiluku tuplaantuu kesäisin – Karunan
osalta kauniina kesäpäivänä väkiluku vähintäänkin triplaantuu.
Etätyö on mahdollistanut sen, että yhä useampi kesäasukas on kokeillut elämää Karunassa myös talvella. Tähän kunta myös omalta
osaltaan kannustaa ja suhtautuu myönteisesti vapaa-ajan asuntojen
muuttamiseen vakituisiksi asunnoiksi. Meidän vastaremontoitu
koulumme ja uusi päiväkotimme on myös valmis ottamaan syliinsä uusia oppijoita. Vanhusten palvelukeskuksessakin saa lämmintä
ja henkilökohtaista hoivaa.
Työhuoneeni ikkunasta näkyy, miten pikkupyykki kuivuu Sauvon torin laidalla olevan funkkistalon takapihalla. Pienet vaatteet
kuuluvat ukrainalaisille lapsille, jotka saapuivat äitiensä kanssa
Sauvoon maaliskuussa. Huhtikuun loppuun mennessä Sauvoon
oli saapunut jo 150 ukrainalaista pakoon sotaa ja töihin maatiloille. Lähinnä naisia ja lapsia, jotka ovat joutuneet jättämään kaikki
tavaransa matkalle.
Sauvolaisilla on onneksi ollut iso halu auttaa. Suuri joukko vapaaehtoisia on koordinoinut avustustyötä, jotta oikeankokoiset
vaatteet ja riittävä määrä muita tarvikkeita ovat löytäneet avun
tarvitsijat. Kouluumme tupsahti maalis-huhtikuun aikana 45 uutta oppilasta, ja koko koulun oppilasmäärä on sitä myöten tehnyt

 0400 925 352

janilaunokorpi@hotmail.com
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ennätyksensä. Emme vielä tiedä miten pitkään Ukrainasta tulleet
uudet sauvolaiset asuvat kanssamme, mutta suhtaudutaan heihin
lämpimästi ja otetaan heidät osaksi yhteisöä.
Vaikeina aikoina kaikki tarvitsevat myös muuta ajateltavaa, rauhan ja onnen hetkiä. Veden liplatusta. Salmensuun burgeria. Tanssia. Hyvää kalastusreissua. Taidenautintoja. Lämpimiä elokuun
öitä ystävien kanssa ulkona istuen. Niitäkin on taas Karunan kesä
täynnä. Nautitaan siitä yhdessä!
Satu Simelius
Sauvon kunnanjohtaja

Tiesitkö?
Sauvossa on neljä järveä: Koorlanjärvi, Silkkilänjärvi, Karunassa sijaitseva Timarinjärvi sekä lahden pohjukasta muodostunut Leiskunsyvän
järvi.
Sauvossa on myös lukuisia saaria, joista suurin on Kupiluoto.

SAUVON APTEEKKI

Tervetuloa apteekkiin
omalla kylällä!
Apteekkipalveluja 100 vuotta!
Timperintie 1, 21570 Sauvo | Puh. 02 4730 400
Palvelemme arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 10-13
www.sauvonapteekki.fi

Rakennuspalvelu Marko Perkkiö

Veikka Jätinvuori

Silkkiläntie 128, 21570 Sauvo
marko.perkkio@outlook.com

POLTTOPUUTA

P. 0400 473 403

Puh. 02 470 1350, 0500 123 614

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!
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

Palvelu pelaa ma-la 7-21, sekä su 10-21,
palvelutiski ma-la 10-18
K-Market Sauvo, Timperintie 1, 21570 Sauvo
Seuraa somessa
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Mister X
Ympäri Suomea on paljon mökkejä, joiden alkuperäiset käyttäjät
ovat tulleet siihen ikään, että mökillä käyminen ja oleminen on tullut mahdottomaksi. Sukulaiset miettivät, löytyykö omasta suvusta
käyttäjiä vai mitä tehdään. Useasti mökki varmaan pysyy suvussa
ja seuraavat sukupolvet jatkavat toimintaa. Jos ei käyttäjiä ole tai
kiinnostus asiaan puuttuu, ainoa ratkaisu on pistää mökki myyntiin, joskus tietysti myös vuokralle. Kun asia tulee naapurustossa
tietoon, alkaa yleensä aikamoinen spekulointi tulevista uusista
käyttäjistä, millaisia naapureita on lähialueelle tulossa, tullaanko heidän kanssaan toimeen. Jotkut voivat myös miettiä heidän
taustojaan ja ostamisen tarkoitusperiä, jota tässä en sen tarkemmin
avaa. Jokainen saa tehdä omat johtopäätöksensä asiasta.
Kaverini kyseli viime vuoden keväällä, mahtaisiko Karunasta löytyä mökkiä vuokralle, vaikka vain osaksi kesää. Hetken mietittyäni
yksi mahdollinen paikka tuli mieleen. Asiaa selvitettiin tarkemmin
ja lopputulema oli se, että mökki löytyi ja vuokraaminen toteutui.
Kaikki meni mukavasti ja tyytyväisyys oli molemminpuolista.
Samoihin aikoihin tuli myös mökki myyntiin samoille kulmakunnille, saman tien varteen muutama kivenheitto eteenpäin kaverini
vuokraamasta mökistä. Tästä alkoi tietysti kova pohtiminen juuri
niistä asioista, joita jo ensimmäisen kappaleen lopussa mainitsin.
Ei mennyt kuin pari viikkoa ja vahva huhu alkoi kiertää, ostaja oli
löytynyt ja kaupat tullaan tekemään. Mutta kuka oli tämä mystinen
tuleva omistaja? Vahva huhu oli mm. muutaman vuoden eläkkeellä olleesta paimiolaisesta, joka ei aina ole oikein tullut naapurien
kanssa toimeen. Hän, kuka sitten liekin, ei kuitenkaan ollut oikea
tieto.
Oli päästy heinäkuun alkupäiviin, kun mökkikaverini Voilahden
suunnilta soitti ja tiesi taas varman huhun mökin uudesta omistajasta. Hän asuu Turun naapurikunnassa, nimeltään Mister X.
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Päässäni alkoi raksuttaa, tunnen yhden Mister X:n Turun naapurikunnasta, joka voisi sopia tilanteeseen. Hänen omaa puhelinnumeroaan minulla ei ollut, mutta sattumalta tällä mökin vuokranneella
kaverillani voisi olla, soitto siis saman tien hänelle. Pohdimme asiaa hetken, kaveri lupasi selvitellä ja palata asiaan. Hetken kuluttua
puhelimeni soi, uusi omistaja tosiaan oli Turun naapurikunnassa
asuva Mister X.
Piti tietysti soittaa tälle mysteerimiehelle saman tien. Ihmeteltiin
maailman olevan aika pieni, kun tällä tavalla Karunassakin kohdataan. Hän myös kertoi ihmetelleensä naapurin pihalla olevaa
autoa, joka on aika erikoisen värinen, niitä ei taida montaa olla
liikenteessä.
Totesin juuri, että maailma on aika pieni, mutta tässä kohtaa se
muuttui vielä pienemmäksi. Mister X oli minun työkaverini, ja
tämä mökin vuokrannut kaveri, erikoisen värisen auton omistaja, myös työkaverini. Sen lisäksi hän oli tämän Mister X:n lähin
työkaveri, samalta kuuden hengen osastolta. Aikamoinen yhteensattuma siis.
Tervetuloa Karunaan Mister X. Täällä on hyvä olla, mukavat kesäiset palvelut ja aktiviteetit, niin kesäasukkaille kuin ympärivuotisille asukkaillekin. Sen verran ujo tämä Mister X on, että ei vielä
halunnut tulla Kynttilän sivuille näyttäytymään ja kertomaan ensikokemuksistaan, ehkä sitten ensi vuonna?
Kaunista, lämmintä ja rauhallista kesää kaikille!
PAlho
Osa-aika-alkuasukas
PS. Uusi mysteeri: mökki tuli juuri myyntiin samalta suunnalta.
Päästään taas alkupisteeseen, miettimään, millaisia naapureita on
lähialueelle tulossa, tullaanko heidän kanssaan toimeen, mitkä
ovat heidän taustansa ja ostamisensa tarkoitusperät?

Myytävänä kalliomursketta, sepeliä,
rantahiekkaa. Suoritetaan maanrakennustyöt, kuorma-autotyöt.

Karunan Venepalvelu Oy
044 0221 590
Sauvon Grilli ja Elintarvikekioski

Sisustusalan erikoisliike

Avoinna
Ma-La 10.00-22.00
Su
12.00-22.00

HANNAN HUUSHOLLI
Vistantie 15, PAIMIO
040 736 3676

puh. 050 395 2344

SUOMALAINEN
VOITTAA AINA.

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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YsiYsi-burgeria VENEESI PARHAAKSI
Rantolasta
Rantolan Puoti avasi Vappuna ovensa viikonlopuiksi, mutta kesäkuun alusta lähtien se on auki ti-pe klo 11-18, la-su klo klo 12-19,
maanantaisin kiinni.
Puodilla alkaa jo viidestoista kesä Anne Vuorion luotsaamana.
Mutta talolla on paljon pidempi historia: Osuuskauppa aloitti siinä toimintansa vuonna 1923, siis 99 vuotta sitten! Sen kunniaksi
Anne julisti keväällä facebookissa ideointikilpailun, jossa sai ehdottaa YsiYsi-nimisen burgerin koostumusta. Vastauksia tuli paljon, ja niistä on maisteltu ja testattu se kaikkein paras. Ja kesäkuun
alussa se julkistetaan – tule maistamaan!
Alusta asti itse tehdyt burgerit ovat tunnetusti Rantolan Puodin hitti, mutta myös pullat, munkit, leivokset ja kakut ovat kaikki täällä
tehtyjä. Puodista löytyy myös päivittäistavaroita, pientä lahjatavaraa ja mm. Karuna-viirejä. Lisäksi B&B-majoitusta.
Mutta jos tekee mieli pizzaa, silloin mennään pihan toiselle laidalle, Rantolan Kievariin, missä voi palan painikkeeksi pelata vaikka
biljardia. Kievarin aukioloajat löydät facebookista.

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

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

HS-BOATS OY

Puh. 0400 123 515 • www.hsboats.fi

PEIMARIN
RAKENNUSPALVELU oy
Teemme sen minkä lupaamme!
Anton Ahvenlampi 0400 203 245
Ville Perälä 044 208 7885

Kattotyöt kattavasti
kaikkialle Karunaan
Kilauta Jarnolle

0500 522 573
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Parturi-kampaamo

Ála Pia
Viljontie 5, puh. 040 562 8324

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

Turunmaan korjausrakentamisosuuskunta
Åbolands byggnadsvårdsandelslag

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.

Korjaa perinteitä
kunnioittaen
050 538 7048
www.kotivaki.fi
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Vihdoinkin Unikeonmarkkinat!
Tule myymään, ostamaan, viihtymään
Kahden vuoden tauon jälkeen pääsemme vihdoin tapaamaan toisiamme Karunan Unikeonmarkkinoille lauantaina 23.7. Osoite
on tuttu Nuorisotalontie, pallokenttä Rantolan Kalliorannan mäen
takana, ja aika on klo 10-14.
Alkajaisiksi järjestäjän eli kyläyhdistyksen edustaja julistaa markkinat avatuksi, sitten alkaa markkinahumu kentällä ja kojuissa.
Sirkustaiteilija Kai Kuutamo tekee uskomattomia jonglööritemppujaan lasten iloksi ja aikuisten ihmetykseksi, ensimmäisen kerran
klo 11 ja toisen kerran klo 13.
Toivomme taas saavamme traktorin ajeluttamaan lapsia; traktorin
peräkärrylle on ollut oikein jonoa!

30

Lounaaksi voit nauttia kyläyhdistyksen keittämää lohisoppaa, jälkiruoaksi pulla- tai munkkikahvit ja muita herkkuja.
Luotettu tuttumme Rami Tapper juontaa markkinat ja välillä viihdyttää markkinaväkeä laululla ja kitarallaan.
Klo 12 paljastuu, kuka heitetään mereen Karunan vuoden 2022
Unikekona. Rami haastattelee häntä heti kun hän on selvinnyt
ylös merestä. Jo vuodesta 2003 alkaen Karunassa on valittu oma
Unikeko, heistä ensimmäinen oli Esko Lehtonen.
Paikalliset tuottajat ja muut myyjät, olette tervetulleita myymään
Unikeonmarkkinoille 23.7. Myyntipaikat ovat ilmaisia. Lisätietoja
antaa kyläyhdistyksen Merja Kokkonen, puh. 0400 520 273.

050 342 8099
02 473 2232
Vistantie 38 A 1, Paimio | Viljontie 8, Sauvo

AUTOHUOLTO L. PULKKI

*HUOLLOT
*RENKAAT
*KORJAUKSET
*ILMASTOINTIHUOLLOT
*HYDRAULIIKKALETKUT

Timperintie 7
21570 SAUVO

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

PAIKALLISIA UUTISIA
LAAJALTA ALUEELTA
Ilmainen digilehti: www.turunseutusanomat.fi
TURUN

SEUTUSANOMAT
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Tarvitsetko taksia?
Kaskinen Timo 0500 743 606
Saarinen Marika 050 910 1630

Hyvää kesää!

Herkulliset
mansikat suoraan
Uotkullan tilalta

Toivottaa Merirantala Oy

050 370 7017/ Inka

P. 0400 522 473 • www.purkutyotturku.fi
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KAIVUULIIKE J.METSOLA
Maarakennus- ja kaivuutyöt
Ojien kaivuut ja perkaukset
• Pohjatyöt ja perustukset
• Laser-kaivuu
• Kuormaukset
•
•

•
•

Hinaukset

Paalutukset

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

Vuohiretkeilyä
Elämystoimintaa
Majoitusta

Tarjan ATK-palvelu
Korjaus-, huolto- ja asennuspalvelu. Viestintälaitteiden
asennukset. Neuvonta käytössä ja laitehankinnoissa.

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

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

PAIMIO

· laivasisustukset
· metallirakenteet
· lasirakenteet
· alihankintatyöt

Korpelantie 229
21570 Sauvo
Puh. 02 477 2900
www.huuhkaoy.com

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
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Kylänraitilla tapahtuu 2022
KESÄKUU

su 5.6. klo 10 Karunan kirkossa jumalanpalvelus, minkä jälkeen kirkkomaalla paljastetaan karunalaisen Ahti Heinon, Mannerheim-ristin
ritarin nro 27, muistolaatta. Sen jälkeen kaikille avoin juhlatilaisuus
ohjelmineen ja kirkkokahveineen kirkossa. Heinon sukulainen, sopraano Ann-Marie Heino esiintyy.
Iltapäivällä klo 15 Ann-Marie Heino laulaa kesäisiä sävelmiä Sauvon
palvelutalolla.
ma-ke 6.-8.6. kesän ensimmäinen lasten heppapäiväleiri Hännilän
hevostilalla Karunassa, Hakalantie 70. Siitä lähtien leirejä ja viikonloppuja läpi koko kesän lapsille, nuorille, aikuisille, myös ensikertalaisille.
Erikoisuuksina mm. aikuinen-lapsi päiväleiri, jooga- ja ratsastusviikonloppu ja hevosmummoilua. Katso www.hannilantila.fi tai kysy
Liina Aholta liina@hannilantila.fi , p. 050 331 8642. Tilalla myös suoramyyntipaikka Koju, tied. janne@hannilantila.fi, p. 0400 823 369.
ke 8.6. klo 19 kaikille, mökkiläisille ja paikallisille, sopivaa lentopalloa Rantolan jääkiekkokaukalolla. Jatkuu aina keskiviikkoiltaisin.
la 11.6. klo 10.30 alkaen kummipiknik Karunan kirkolla, kummeille
ja lapsille. Kirkossa + maastossa rastipolku.
ke 15.6.-7.8. Sauvon kotiseutumuseolla näyttely ”Merest nousee
Sauvo”, kertoo kirkonkylän kehittymisestä 550-vuotiaan kirkon ympärille. Osana kesänäyttelyä kirkon asehuoneessa näyttely ”Kirkon
esineitä yhdeksältä vuosisadalta” 6.6.-28.8. Molemmat auki ke-su klo

12-16. Elokuussa piispa Mari Leppänen vierailee Sauvon museolla.
www.sauvonmuseo.fi

pe 24.6. klo 19 Karunan kirkossa sanajumalanpalvelus ja sen jälkeen kokkojuhla rantakalliolla
pe 24.6. klo 20-01 Juhannustanssit Kalliorannan lavalla. Yhteistyössä Karunan Urheilijat ja Sauvon Yrittäjät. Musiikista vastaa Isto Hiltunen ja Uusi Iloinen Orkesteri sekä Sampsa Astala Duo. Liput 15 e, ovet
avataan klo 19. Kahvia, olutta, makkaraa.
ti 28.6.-7.8. Sauvon Kädet -kesänäyttely Karunan meijerissä, Karunantie 1214. Kesän vierailijana Hanna Varis. Ti-pe klo 12-18, la-su 1216. www.sauvonkadet.fi
to 30.6. klo 19 ensimmäinen kirkkoilta Karunan kirkossa. Jatkuu
torstaisin 4.8. saakka.

HEINÄKUU

1.-31.7. Karunan kirkko tiekirkkona auki ma – pe klo 12-16
1.7. klo 19 ensi-ilta Sauvon kesäteatterissa: Vihervaaran Anna
su 3.7. klo 18 messu Karunan kirkossa
ti 5.7. alkaen klo 10-11 traditionaalisen joogan aamutunnit miehille ja naisille Kalliorannassa, jatkuen heinäkuun tiistait. Kesäkarunalai-

TERVETULOA NAUTTIMAAN KAMARIMUSIIKIN HELMISTÄ ETURIVIN
TAITEILIJOIDEN SEURASSA TUNNELMALLISISSA KARTANOISSA JA KIRKOISSA

Ensemble Nylandia

Alfredo Perl

Norbert Kaiser

Mikkelin kaupunginorkesteri

Anna-Liisa Bezrodny

Jan Söderblom

11.–17.7.2022

Sonja Korkeala

Liput: Rantolan Puoti | Kankaanrannan puutarha | Paperipuoti | lippu.fi
Info: 0400 203 871, kimitomusicfestival.fi
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Jan-Erik Gustafsson

JUMALAN PERHEVÄKI, PYHIEN KANSA KARUNASSA¤
Jumalanpalvelus Karunan kirkossa

messu klo su 5.6.klo 10, su 3.7. klo 18, su 7.8. klo 10 ja su 4.9. klo 10

5.6. messun yhteydessä Mannerheim-ristin ritarin muistomerkin paljastusjuhla
talvikauden juhla-aikojen (joulu, hiljainen viikko) jumalanpalvelusajat seurakunnan ilmoituksissa

juhannusaattona 24.6. klo 19 sanajumalanpalvelus ja sen jälkeen kokkojuhla
kirkkoilta torstaisin 30.6.– 4.8. klo 19
— 4.8. pienen pyhiinvaelluksen yhteydessä viikkomessu —

kummipiknik 11.6.

aloitus kirkossa klo 10.30, rastipolku omaan tahtiin / rastipolku paikallaan koko viikonvaihteen

kesälauluja rantakalliolla 17.7. klo 15

Eeva-kanttorin johdolla yhteislaulua Karunan kirkon rantakallioilla (sateella kirkossa)

pieni pyhiinvaellus to 4.8. — 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

Tervetuloa!

www.paimionseurakunta.fi

facebook.com/sauvo.karuna

Paimion seurakunta

Kirkkoherranvirasto
Pyölintie 3, Paimio, avoinna ma-to klo 9–13, puh. 044 7373 500 mm. kirkollisten toimitusten varaukset, tilavaraukset jne.
Virkatodistustilaukset Porin aluekeskusrekisteri
p. 044 7309605 tai verkkopalvelu tilaavirkatodistus.fi Vaskiontie 31, Halikko, palvelu arkisin klo 9-15 (myös avioliiton esteiden tutkinta)
Papit ja heidän puhelinnumeronsa
Miika Rosendahl, kirkkoherra, 044 7373510
TD Kalle Elonheimo 044 7735881, Mika Ahtola 040 5611213 Päivi Nurmi 050 4087857, Risto Räty 0440 660924
Diakoniatyöntekijät ja heidän puhelinnumeronsa
Hannele Airola 044 7735 885; Marika Hietanen 0447735892; Jaana Lehti 050 3428091
Palveleva puhelin 0400 221180
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nen Teija Ruikka ohjaa, Karunan Urheilijat järjestää. Mukaan makuualusta ja iso huivi.

to 7.7. klo 18-19.30 ensimmäinen traditionaalisen joogan iltatunti
Kalliorannassa, jatkuen heinäkuun torstait. Teija ohjaa. Mukaan makuualusta ja iso huivi.
to 7.7. klo 19 kirkkoilta Karunan kirkossa
ke 13.7. klo 19 Kemiönsaaren Musiikkijuhlien kamarimusiikin konsertti Karunan kirkossa, paljon esiintyjiä. Väliajalla konserttikahvit kyläyhdistyksen teltalta.
to 14.7. klo 19 kirkkoilta Karunan kirkossa
su 17.7. klo 15 Kesälauluja Karunan kirkon rantakalliolla (sateella
kirkossa). Yhteislaulua kanttori Eeva Moilasen johdolla, tule laulamaan!

Miehille ja naisille, yksilöittäin tai joukkueittain, ilmoittautuminen
paikan päällä. Tiedustelut 045-186 3838.

to 28.7. klo 19 kirkkoilta Karunan kirkossa

to 21.7. klo 19 kirkkoilta Karunan kirkossa
la 23.7. klo 10-14 Karunan Unikeonmarkkinat Kalliorannan maastossa. Torimyyntiä, lohisoppaa, pullakahveita, paikallisia herkkuja.
Sirkustaiteilija Kai Kuutamo jonglööraa klo 11 ja klo 13 ym. ohjelmaa
lapsille. Karunan Unikeko molskautetaan mereen klo 12. Rami Tapper
juontaa, soittaa, laulaa ja viihdyttää. Tule ostamaan, myymään tai tapaamaan tuttavia!
ke 27.7. klo 18 leikkimieliset Triathlon-kisat Karunan Urheilijoiden
saunalta, Nuorisotalontie 5. Uinti 300 m, pyöräily 15 km, juoksu 6 km.

to 28.7. jazz-konsertti Vinter Bed & Breakfastin pihalla, Vintterintie
4, Sauvo (sateen sattuessa kirjastossa). Yhteistyössä Sauvon kulttuuritoimi ja Vinter.
la 30.7. Sauvon Elopäivät Sauvon torilla, kirjastossa ja kotiseutumuseolla.

ELOKUU

to 4.8. pieni pyhiinvaellus Sauvosta Karunan kirkkoon. Mukaan voi
tulla myös matkan varrelta, esim. Karunantien ja Kasklahdentien risteyksestä n. klo 17. Patikoinnin päätteeksi klo 19 messu kirkossa.

Rantolan
Kievari
skeluun,
ti
u
a
n
t
e
d
u
e
ik
-o
A
kullisia
pitsauunista her
ätelöä
pitsoja, kahvia, jä
ja biljardia.
ja
Alapihan parkki
laituri käytössä,
tervetuloa!

t

Aukioloajat löydä
Facebookista!

Pysy ajantasalla
tapahtumista
facebook.com/
RantolanKievari

Rantolan Kievari | Karunantie 1205, 21590 KARUNA | maarit@smaikku.fi
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la 6.8. Kyläyhdistyksen järjestämä retki Hämeenlinnaan ja Parolan
panssarimuseoon. Lisätietoja www.karuna.fi ja Facebookista.
su 7.8. klo 10 messu Karunan kirkossa
la 27.8. Suomen luonnon päivä. Tapahtumia eri puolilla maakuntaa.
su 28.8. Varsinais-Suomen museopäivä. Piispa Mari Leppänen vierailee Sauvon kotiseutumuseolla.

SYYSKUU

su 4.9. klo 10 messu Karunan kirkossa

Taksi

Kaikki Turun ja Salon välistä.
www.kuntsari.fi
Tutustu ja ihastu!

Timo Kaskinen

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

Tilaajapalvelu
02 770 2626

tilaajapalvelija.fi/tutustu

0500 743 606
taksi.sauvo@gmail.com

Kalliorannan tanssilava, Karuna

Juhannustanssit
24.6.2022 klo 20-01
liput 15€, ovet avataan klo 19

ISTO Hiltunen

Sampsa astala -DUO

ja uusi iloinen orkesteri
Järjestäjät: Sauvon Yrittäjät ja Karunan Urheilijat
37

Kesäretki linja-autolla
Kyläyhdistys järjestää kesäretken Parolan Panssarimuseoon ja Hämeenlinnaan la 6.8.
Lähtö on Karunasta klo 7.45, ajetaan Forssan kautta Hämeenlinnan seudulle. Matkan varrella aamukahvit ja sämpylät. Tutustutaan oppaiden johdolla
Parolan panssarimuseon alueeseen noin 2 tunnin ajan.
Noin klo 13 matka jatkuu Hämeenlinnan keskustaan, jossa yhteinen ruokailu. Ruokailun jälkeen paikallisen oppaan johdolla tehdään parin tunnin
mittainen kierros, jolla kuullaan Hämeenlinnan historiasta ja nykypäivästä, käydään ihailemassa Aulangon upeaa puistoaluetta ja tehdään ostoksia
Kyyrölän Savipajalla.
Kierros päättyy noin klo 17-17.30 ja alkaa kotimatka. Jos ryhmä haluaa,
voidaan kotimatkalla vielä pysähtyä kahvittelemaan omakustanteisesti.
Paluumatka voidaan tehdä eri reittiä kuin meno, esimerkiksi Tammelan ja
Someron kautta.
Matkan hinta on 75 e/hlö (minimi 40 lähtijää). Hinta sisältää:
* bussimatkan
* aamukahvit ja sämpylät
* sisäänpääsy ja opastukset (2 opasta) Parolan panssarimuseolla
* ruokailu
* opastettu kaupunkikiertoajelu Hämeenlinnassa
Retkelle voi ilmoittautua sähköpostilla karunankylayhdistys@gmail.com,
mutta retkestä kerrotaan vielä lähempänä elokuuta kyläyhdistyksen facebook-sivulla.

KuljetusliiKe
AlitAlo

0500 544 5440 johAnnes AlitAlo

Maasavusauna ja
luonnollisten elämysten mummola
www.ammila.fi

Kuorma-autokuljetukset

Kimmo Virtanen
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Kalliomursketta luotettavasti paikalle
toimitettuna tai itse noutaen

Korpelan Murske Oy
Sauvo
Myynti: puh. 040 578 9930, 040 829 3355

AUTOKORJAAMO PAULI ENGBLOM
-huollot
-katsastuskunnostukset
-korjaukset

Tapahtuma- ja tilausravintola

    

       
tilaisuudet ammattitaidolla toteutettuna.
          
periaatteella tarjoilut, tila ja ohjelmat.

-renkaat
-vikakoodien luenta
-pakokaasumittaukset

Sauvontie 55, 21570 SAUVO
P. 040 551 4387 / Rami Tapper
      
    
 

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

PELTISEPÄNLIIKE
J. POHJALUOTO OY
Karunan Kynttilä

Kaikenlaiset rakennuspeltityöt ja niihin liittyvät pohjustustyöt

Vahtistentie 4, 21570 Sauvo, puh. 0400 823 690

Paimio
Kodinkoneita,
Vistantie 24
viihde-elektroniikkaa
Ma–pe 9–17
La
10–14
ja parasta paikallista palvelua
Mahtava valikoima laitteita löytyy heti
Toimitus jopa samana päivänä
Ammattitaitoinen asennuspalvelu

Hanna

Mika

Osmo

Meiltä voi tilata:

1
2

Puhelimitse suoraan myymälästä
- kysy asennuksen ja
toimituksen kokonaispakettia
Varaa ja nouda -palvelun
kautta noudettavaksi myymälästä

Vistavisio

Lehti ilmestyy kerran vuodessa toukokuun
lopussa ja jaetaan jokaiseen postilaatikolliseen talouteen Karunan alueella. Muut voivat noutaa sen Rantolan Puodista, Sauvon
kirjastosta ja Kankaanrannan puutarhalta
Sauvossa, sähköisenä osoitteessa
www.karuna.fi.
Kyläyhdistyksen osoite:
Rantolanraitti 2, 21590 Karuna
www.karuna.fi
Facebookissa
www.facebook.com/karunankyla
Yhdistyksen puheenjohtaja Juha Vähä-Kurki
vastatuuli@gmail.com | 0400 522 783

Vistavisio
Paimio

Vistantie 24

Parasta24.
paikallista
palvelua
Ma–pe 9–17
Vistantie
Paimio
| Puh. 044 766 1300 Soita vaikka iltaisin
La
10–14
Vistavisio
Tarjoukset voimassa 27.10.2019. asti tai niin kauan kuin varatut erät riittävät.
Ma–pe 9–17, la 10–14 | paimio@euronics.fi
| euronics.fi

euronics.fi

Julkaisija: Karunan kyläyhdistys ry.
Päätoimittaja: Arja Talonen
arja.talonen@gmail.com
Taitto: Anni Himberg
Painosmäärä: 1200 kpl
Painopaikka: Plusprint
ISSN-L 2323-2382, ISSN 2323-2382
Kansikuva Reijo Tallqvist
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osoitteesi viestikenttään.
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Unike nmarkkinat

23.7.2 22
klo 10-14 Kalliorannassa

Torimyyntiä, lohisoppaa, pullakahveita, ym.

taikuri Kai Kuutamo klo 11 ja klo 13
ja muuta ohjelmaa lapsille.

Karunan Vuoden 2022 Unikeko
molskautetaan mereen klo 12.

Rami Tapper juontaa ja musisoi.

Seuraa ilmoittelua
karuna.fi tai

karunankyla

