Ihastu
Sauvoon!

Katso
video!

Elämä lähellä
Sauvo on idyllinen pikkukunta meren rannalla,
vain puolen tunnin matkan päässä Turusta ja Salosta. Täältä löydät kaiken, mitä hyvään elämään
tarvitset: laadukkaat peruspalvelut, yhteisöllisyyttä ja välittämistä, kohtuuhintaista asumista sekä
luonnonrauhaa.

Sauvossa on turvallista kasvaa ja leppoisaa vanheta. Ja siinä välissäkin on aika mukavaa elellä,
kun kaikki on lähellä ja asiat hoituvat sutjakkaasti.
Tule tutustumaan, me pidämme sinusta hyvää
huolta!

Sauvoon on helppo asettua asumaan. Tontit ovat
suuria ja edullisia, ja niitä on hyvin tarjolla niin
metsän siimeksessä kuin merimaisemien äärelläkin. Rakentamisessa tarvittavat luvat järjestyvät
pienessä kunnassa ripeästi. Täällä toimii useiden
eri alojen yrityksiä, ja kattava valokuituverkko luo
hyvät edellytykset myös etätyölle.

Sauvossa
kaikenikäisten on
hyvä asua.
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Hyvää
luomulihaa ja
lihatuotteita
suoraan tilalta!

LUOMUTILA SAUVOSSA

Salmensuun tila
Laanilantie 70, 21570 Sauvo
Puh. 050 595 6252 Mari
www.salmensuu.com
#salmensuuntila
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Turvaa ja tilaa
kasvaa

Sauvo on turvallinen kasvuympäristö lapsille. Päiväkoti Hakkiskoto muutti syksyllä 2021 upouusiin
tiloihin keskustan tuntumaan, hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Uudet tilat ovat kodinomaiset
ja aivan lähellä luontoa ja metsää, jossa lapset
käyvät säännöllisesti retkillä ja leikkimässä.
Päiväkodin lapsiryhmät ovat pieniä, joten aikuisten aikaa ja syliä on aina saatavilla. Pienissä
ryhmissä korostuvat tuttuus, viihtyisyys, kodinomaisuus ja leikki. Päiväkodissa on hyvin tilaa
uusillekin pikkuisille. Myös perhepäivähoitopaikkoja on hyvin tarjolla.

Pienille lapsille ja heidän perheilleen on tarjolla
monenlaisia harrastuksia vauvasirkuksesta muskareihin ja kerhoihin.

Tarjoamme
kaikille pikkuisille
kodinomaisen
ja kiireettömän
kasvuympäristön.

Koko peruskoulupolku
omassa kunnassa
Sauvon koulukeskus sijaitsee kunnan keskustassa. Moderni ja tilava koulurakennus ja sen monipuolinen piha-alue valmistuivat syksyllä 2020.
Kolmensadan oppilaan yhtenäiskoulu tarjoaa
yhtenäisen opintien eskarista yhdeksänteen luokkaan. Pienessä koulussa kaikki tuntevat toisensa,
yhteisöllisyys on arvossaan ja ryhmäkoot tavallista pienemmät. Ilmapiiri on lämmin, kodikas ja
välittävä.
Nuokkarilla voi viettää vapaa-aikaa ja tavata kavereita turvallisessa ympäristössä. Nuoriso-ohjaaja
on paikalla aina aukioloaikoina. Sauvossa toimii
myös nuorisovaltuusto, jonka kautta nuoret voivat
olla mukana päättämässä kunnan asioista.
Sauvossa on kiinnitetty paljon huomiota lasten ja
nuorten harrastamiseen. Vuonna 2021 aloitimme
pilottikuntana Harrastamisen Suomen mallissa.
Mallin tavoitteena on mahdollistaa mieluisa ja
maksuton harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle.
Harrastuksia tarjotaan iltapäivisin heti koulu-

päivän jälkeen koulun tiloissa, jolloin niihin on
helppo osallistua. Lajit on valittu lasten ja nuorten
omien toiveiden perusteella; tarjolla on esimerkiksi
parkouria, koodausta, jalkapalloa, ilmaisutaitoa ja
musiikkia.

Pienet ryhmäkoot
takaavat laadukkaan
opetuksen
kaikenlaisille
oppijoille.

Kesäasukkaiden
Sauvo
Sauvo on merkittävä vapaa-ajanasumisen kunta,
jossa on noin 1 400 loma-asuntoa. Kesäkuukausina asukasluku kasvaakin selvästi ja lomalaiset
vilkastuttavat Sauvon kylänraitteja ja lukuisia
kesätapahtumia. Vapaa-ajanasuntoja myös muutetaan säännöllisesti vakituisiksi asunnoiksi.

Sauvo on ihana
aina, mutta
erityisesti
kesällä!

Sauvon ravintolat ja mielenkiintoiset nähtävyydet
houkuttelevat niin lomalaisia kuin vakituisiakin
asukkaita. Vapaa-ajanasukkailla on oma toimikunta, jonka tehtävänä on lisätä heidän viihtymistään entisestään.

RAKENNAMME MAALLA JA MERELLÄ
Metalliasennus Huuhka Oy
Timperin Rauta Oy
Korpelan Murske Oy
LVIS Kuustonen Oy
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risteilijöiden sisustusprojektit
palveleva rautakauppa keskustan tuntumassa
kiviainesten myynti
LVIS-työt suunnittelusta urakointiin

Korpelan Murske Oy
www.huuhkaoy.com

www.timperinrauta.fi

040 578 9930

www.lviskuustonen.fi

Sauvon kunta
Vahtistentie 5
21570 Sauvo
02 474 4100
sauvon.kunta@sauvo.ﬁ

www.sauvo.ﬁ

Tutustu
vapaisiin tontteihin!
www.sauvo.fi/tontit

Sauvo numeroina
•
•
•
•

Asukkaita 2 976
Pinta-ala 300 km²
Rantaviivaa 140 km
Saloon matkaa 28 km, Turkuun 32 km ja Helsinkiin 140 km

Lainaneuvottelut
kotisohvalta
Meiltä asunto- ja vapaa-ajan asunnon lainat nopeasti ja
turvallisesti!
Ota yhteyttä www.op.ﬁ/lounais-suomi tai
puhelimitse 0100 0500.
Tutustu palveluun op.ﬁ/verkkoneuvottelu
010-yritysnumerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min. 0100 0500 ja 0100 05151
numerot ppm/mpm. 0303 0303 ja 0304 0506 numerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,12
e/min. (sis. alv. 24%)

• www.jssuomi.fi

Tammisaari

