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Joulu alkoi 
Tapsan 

kyydistä

”Arkihuolesi kaikki heitä” -ajatuksella vietimme perinteistä joulun 
avausta Sinervolla.
Sinervon joulunavaukseen tuli tänäkin vuonna kiitettävä 
määrä myyjiä ja erilaisia tuotteita:  perinteisiä joululaati-
koita, kakkuja ja makrameetöitä, kauniita koruja ja ikku-
nakoristeita lasista, vuohenmaitosaippuaa ja kukka-ase-
telmia ja kirppistavaraa löytyi yksityisten henkilöiden 
pöydiltä.

Partiolaiset myivät joulukalentereita oman toimintan-
sa rahoittamiseksi. Farmer to Bee oli myymässä huna-
jaa, heillä on Velkuanmaalla Pohjolan tumman mehi-
läisen pesiä – heistä on ollut juttua Velkuan Sanomissa 
3/2020 – Sunny Honey oli myymässä koruja ja mehiläis-
vahatuotteita, lisäksi pariskunta kertoi, että heillä on 
toiveena löytää tontti Velkualta.

Sinervon tontut olivat taas keittäneet maukasta 
riisipuuroa ja rusinasoppaa. Tarjolla oli myös joulutort-
tuja, glögiä ja pipareita. Mirja Hannula viihdytti yleisöä 
joululauluilla.

Joulupukkikin kävi vierailulla ja sekös vähän pelotti 
pienempiä.

Vera ja Tapsa veivät lapsia ratsastuskierrokselle, nuorin 
oli Eeti, 3-vuotias, joka nautti ratsun selässä menosta.

Kiitos kaikille myyjille ja yleisölle, jotka huomioivat hy-
vin maskipakon, teitä oli kiitettävästi käymässä päivän 
aikana, vaikka koronarajoitteet olivatkin voimassa.

Teksti: Pirjo Järvenranta

Yllä: Valoisista luokkahuoneista on upeat näkymät 
pihalle ja saaristoluontoon. Kuva: Pirjo Järvenranta

3-vuotias Eeti pääsi Tapsa-hepan selkään. Talutta-
jana Vera Pietilä. Kuva: Jaana Näpänkangas

Joulupukin kohtaaminen hymyilytti Tomia. Kuva: 
Pirjo Järvenranta.

Pro Sinervo ry toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
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Velkua voittaa Kalifornian

Velkualta katsoen Yhdysvaltojen länsirannikko 
on maailman äärissä, mutta kuusilapsisessa 
perheessä kasvaneen Paul Metzin kuvaus jou-
luista 1950-luvun Kaliforniassa kuulostaa hyvin 

tutulta. Joulukuusi, pukin tuomat lahjat ja lasten pelot-
telu lahjoitta jäämisellä kuuluvat asiaan melkein kaikilla 
mantereilla.

– Lapsena joulun jännitys tiivistyi pukin ja lahjojen 
ympärille. Pukki toi lahjat jouluyönä savupiipusta, ja ne 
avattiin joulupäivän aamuna. Osa paketeista ilmestyi jo 
aiemmin kuusen alle. Sieltä saimme aattoiltana jokainen 
avata yhden lahjan, joka valittiin huolella, Metz muiste-
lee.

– Isoveljeni oli mestari haluttujen lelulahjojen löytämi-
sessä: paketti ei tietenkään saanut olla pehmeä mutta ei 
myöskään liian kova eli kirja. Kun pakettia ravisti, se ei 
saanut helistä liikaa tai siellä oli palapeli.

Joulun alla pieniä lahjoja saatiin myös takanreunalle 
ripustettuihin joulusukkiin. Jokaisella lapsella oli oma 
sukkansa, johon kiltit lapset saivat karkkia ja pieniä lah-
joja, tuhmat heinää tai hiiliä. Hiilillä ja heinillä peloteltiin 
usein, mutta Metz tietää vain yhden tapauksen, jossa 
pukki tosiaan toteutti vanhempien uhkaukset.

–  Yhtenä jouluna toinen isoveljeni oli ollut niin hanka-
la, että hänen joulusukkansa oli täynnä hiiliä. Olin itse 

Aurinkoisesta Kaliforniasta kotoisin 
oleva Paul Metz nauttii rauhallisista 

jouluista Velkuan Teersalossa. 
Amerikkalaisesta joulusta 

hän ei kaipaa mitään. 

niin pieni, etten muista tapausta, mutta siitä puhuttiin 
perheessä monta vuotta myöhemminkin. Mahtoi olla 
veljelle traumaattinen kokemus!

– He SEES you when you’re sleeping, he KNOWS 
when you’re awake, Metz siteeraa joululaulua.

Hienoimmat lahjat, jotka hän muistaa saaneensa, oli-
vat iso, aarrearkun muotoinen radio ja vähän isompana 
ilmakivääri. Koskaan hän ei muista pettyneensä pukin 
tuomisiin. 

– Luulen, että odotukseni eivät olleet kauhean kor-
kealla. Emme missään nimessä olleet rikkaita, mutta 
emme varsinaisesti köyhiäkään. Aina saimme tarpeeksi 
lahjoja.

Erehdys haudattiin vintille
Kuuma, hiekkainen kalifornialaislaakso ja pikkukaupun-
kielämä eivät erityisemmin viehättäneet Paul Metziä, 
joten aikuistuttuaan hän lähti tutkimaan maailmaa. 
Muutaman mutkan kautta hän päätyi Suomeen, jossa 
on asunut jo kohta 40 vuotta.

Suomalaisissa jouluissa hän ihastui paitsi television 
hyvään ohjelmatarjontaan joulunpyhinä – USA:ssa kat-
sotaan joulunakin televisiosta amerikkalaista jalkapalloa 
– ja yhteen syntyperäistenkin suomalaisten lempiperin-
teeseen.

Kourallinen velkualaisia oli kuuntelemassa Valonian 
ja Naantalin kaupungin hanketta lähijakelupisteen 
mahdollisuudesta saaristoon.

Ajatuksena oli, olisiko Velkualla tarvetta lähijakelu-
pisteelle. Mietittiin, voisiko pisteessä on kylmätiloja, 
joissa voisi sitten esim. olla asiakkaiden kauppaos-
toksia kauppiaan kuljettamana tai kalaa ja lihaa eri 
toimittajien tuomana.

Asukkaatkin voisivat toimittaa kaverille meneviä 
tavaroita lokerikkoon, jolloin ne voisi noutaa sieltä, 
kun itselle sopii. Lisäksi siellä voisi toimia erilaisten 
tavaroiden lainauspiste, esim. suppilautoja, luistimia.

Miten suuria lokerikoiden tulisi olla, siihen emme 

osanneet ottaa kantaa, samoin miten eri kuljetusliik-
keet toisivat tavaroita pisteeseen eli onko tämä mah-
dollista. Totesimme, että säilytysaika ei voi olla kovin 
pitkä, koska lokerikkojen määrä on rajallinen.

Lisäksi kävimme läpi tämän hetken toimitusvai-
keuksia lähinnä tavaran perille saattamisessa. Moni 
on joutunut hakemaan pakettinsa esim. Taivassalos-
ta, joka on muka lähin toimipiste Velkualta katsottu-
na.

Postin kautta tulevat pienehköt paketit kulkevat kii-
tettävästi perille.

Keskustelimme lisäksi missä olisi paras paikka 
lähijakelupisteelle ja mistä löytyisi sopivat tilat tähän 
toimintaan.

Yhteisenä toteamuksena olimme sitä mieltä, että 
perinteinen postin toimipiste tulee säilyttää Kum-
melin palvelupisteessä ja lähijakelupiste ei saa sitä 
korvata.

Lähijakelupisteen 
mahdollisuuksia



Paul Metz pukeutuu jouluna mieluummin norjalai-
seen perinnevillapaitaan kuin vitsikkääseen amerik-
kalaiseen jouluneuleeseen. Kuva: Paul Metz

– Ennen koronaa kävimme usein Turun tuomiokirkos-
sa Kauneimmat joululaulut -tapahtumassa. En itse ole 
mikään laulaja, mutta oli hieno kuunnella, kun kaikki 
lauloivat yhdessä, vanhemmat rouvatkin ohuilla äänil-
lään, Metz muistelee.

Toista koronajoulua Metz aikoo viettää rauhallisesti 
kaksin vaimonsa kanssa. Syödään suomalaisia jouluruo-
kia, juodaan glögiä manteleilla ja rusinoilla, koristellaan 
koti jouluun – maltillisesti.

– Amerikkalaiset menevät kaikessa liiallisuuksiin. Kii-
tospäivän ja joulun koristelut ovat lähteneet käsistä, ja 
lasten hupina alkaneesta halloweenista on tullut poliisi-
en painajainen.

Amerikkalaisesta joulusta Paul Metz ei siis kaipaa 
mitään. Tai ehkä sentään joulukuusta, jonka oksiin olisi 
helppo ripustaa kynttilät. Suomalaisen kuusen oksat 
kun ovat niin hennot, että aitojen kynttilöiden asettelu 
kuuseen on aina vähän työlästä.

– Meidän laaksossamme ei kasvanut kuin appelsiini- ja 
oliivipuita. Marketin pihasta ostettiin muualta tuotu, 
viljelty kuusi, ja se oli aina tosi tukevaoksainen, tuuhea 
puu, Metz muistelee.

– Yhtenä jouluna meillä tosin oli tekokuusi. Se oli niin 
kauhea erehdys, että se katosi heti tapaninpäivänä vin-
tille eikä sitä enää koskaan nähty.

Mutkat ja mäet hurmasivat
Liki 20 vuotta Teersalossa asunut Paul Metz viihtyy Teer-
salossa edelleen niin hyvin, että hän kehuu jopa Velkual-
le johtavaa tietä mutkineen ja mäkineen.

– Yksi asia, jota inhosin Kaliforniassa, olivat viivasuo-
rat tiet. Laaksossa kaikki appelsiiini- ja oliiviviljelykset 
kasvoivat suorina riveinä, ja tiet niiden välissä olivat yhtä 
suoria, kuumia ja pölyisiä. Kun tulin Suomeen, rakastuin 
heti näihin mutkaisiin ja mäkisiin teihin, joita täällä saa 
kulkea.

Teksti: Susanna Viljanen

Lähijakelupisteestä tulee vielä kysely, johon kaikki 
halukkaat voivat ottaa kantaa sähköpostilla. Velkuan Sanomat

on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka 
kotiin jaettava paikallislehti.
Julkaisija: Pro Sinervo ry.

Näköislehti ja lehden aiemmat numerot 
löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.

com/velkuan-sanomat

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€

¼-sivu 45€
½-sivu 70€
1 sivu 135€

Joka kolmas ilmoitus ½-hintaan!
Kysy lisää: prosinervo@gmail.com

Lähijakelupisteestä keskusteltiin Sinervon talolla. 



Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Sinervolla tapahtuu 
Kauneimmat joululaulut lauletaan Velkuan kirkossa keskiviikkona 15.12. klo 18  ja 
Livonsaaren seurantalolla sunnuntaina 19.12. klo 17.
Sydämen-joulu konsertti 16.12. klo 19.00 Livonsaaren seurantalolla liput 20€. Koro-
napassi vaaditaan.
Kahvakuulaa Sinervolla tiistaisin kello 18 11.1. alkaen. Maksu  2 € / kerta.
Hathajooga Naantalin opiston kurssina 10.1.–4.4. klo 19-20.30. Ilmoittautuminen opis-
ton sivuilla 1.1. alkaen. 
Kevään aikana järjestetään kädentaidon kursseja.
Kesän kohokohtia: Velkua soi -kamarimusiikkijuhla, Velkua-päivä ja Jazz-konsertti 
Velkuan koululla 30.7., esiintymässä Antti Sarpila. Konsertin tuotto menee TYKS:n lasten 
syöpäosaston hyväksi.

Pro Sinervo ry

facebook.com/
rantaklubi

p. 02 2525 927

Rantapuodin ja -klubin väki kiittää 
kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaikille 

Iloista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!
Nähdään taas keväällä!

Levollista joulua 
Perinnehoitolalta! 

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Lahjakortit voi tilata 
verkkokaupasta 
kuppari.fi. 

Saat tulostettavan 
lahjakortin suoraan 

sähköpostiisi.

Livonsaaren Osuuskauppa 
toivottaa Hyvää Joulua!

 

Joulun aukioloajat:
pe 24.12. 10-12 kauppa ja baari
la 25.12. suljettu
su 26.12. suljettu
pe 31.12. 10-18 kauppa 
   10-22 baari
la 1.1.   suljettu
su 2.1.  suljettu

Puhelin: 0400460600

Vaihelan väki  toivottaa 
Hyvää Joulua ja 

Onnea Vuodelle 2022!

vaihela.fi 
Facebook: Saaristohotelli Vaihela

Hyvää Joulua ja 
Parempaa Uutta Vuotta 
Velkuan ja Livonsaaren 

asukkaille! 
 toivottaa Lasse Valtonen

 Pidetään yhteyttä!


