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Kalastustaitoja kaikenikäisille
Saariston asukas tietää, miten merestä saa hankittua ruokaa – ainakin käytyään talven ajan kalakerhossa. Kerhoon on osallistunut yli kaksikymmentä nuorta.

Kalastuskerhon pilkkireissulla turvavälit pysyivät kunnossa.
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Velkuan kalastajaseura käynnisti lasten, nuorten ja perheiden kalastuskerhon marraskuun 2020 alussa. Kerho
on tarkoitettu kaikille alueen lapsille ja nuorille jotka haluavat oppia itse kalastamaan hyvin ja monipuolisesti.
– Kiinnostuneiden määrä yllätti erittäin positiivisesti,
mukana on tällä hetkellä yli kaksikymmentä nuorta joiden lisäksi myös useita aikuisia on innostunut kalastuksesta, kalastajaseuran puheenjohtaja Janne Antila kertoo.
Tapaamisten pääasiallinen sisältö on mennä kalaan yhdessä, kalastuksesta kiinnostuneella porukalla. Kalakerhon motto onkin ”Kerran kuussa kalaan!”.
Kalastamisen mukanaan tuomien käytännön tilanteiden myötä opetellaan kaikki eteen tulevat asiat ja taidot.
Osallistujat voivat myös itse vaikuttaa tekemiseen.
– Viime vuoden lopulla aloitimme onginnalla ja laituripilkinnällä. Helmikuu mahdollisti ilahduttavasti myös
pilkkireissun, kun kantavaa jäätä saatiin hetkeksi hyville
kalapaikoille.

Oikeilla välineillä onnistuu

Kalastajaseura tarjoaa kalareissuille aina pientä naposteltavaa ja kalastuksessa kuluvaa pientarviketta.

– Autamme myös siinä, että kerholaiset saavat kerralla oikeaoppiset perusvälineet, niin kalastaminenkin on
mukavampaa. Välineurheilua kalastuksen ei tarvitse olla,
mutta perusasioiden on hyvä olla kunnossa, että kalastuskipinä säilyy.
Harkinnassa on myös pienen veneen hankkiminen seuran jäsenten vapaaseen käyttöön, kaikilla kun ei omaa
venettä ole käytettävissä.
Velkuan kalastajaseura kuuluu Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön, ja sitä myötä jäsenet saavat
myös muun muassa Vapaa-ajan Kalastaja -lehden. Yhdessä pidetään saunailtoja, järjestetään kalastusretkiä ja
Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtumaa.
Kaikkeen toimintaan ovat uudet jäsenet lämpimästi
tervetulleita. Lisätietoja kerhosta ja seuran toiminnasta
muutenkin: pj. Janne Antila, 045 630 4280 tai sähköpostilla velkuankalastajaseura@gmail.com.
Lisätietoa löytyy myös Velkuan kalastajaseuran FB ja IG
tileiltä.
Teksti: Johanna Antila
Kuvat: Johanna ja Janne Antila
Vasemmalla: Mika Lassila ihailee lapsenlapsensa Eemil
Helpin pilkkisaalista.
Alla: Ennen jäiden tuloa kalastuskerho harjoitteli laituripilkillä.
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Puheenjohtaja Pirjo Järvenranta 70 vuotta

”Pysytään ajassa mukana!”
Kukapa uskoisi, että Pro Sinervon supertarmokas puheenjohtaja, Eläkeliiton
paikallisyhdistyksen sihteeri ja kirkkovaltuutettu Pirjo Järvenranta täytti tammikuussa 70 vuotta.

V

anhemmat palvalaiset muistavat vielä hyvin Pirjo
Järvenrannan mamman Anna Riihimäen. Oli tapahtuma tai kokoontuminen mikä hyvänsä, Anna
hääri kahvinkeitossa ja ruoanlaitossa. Kesäaikaan Annan
mukana kulki hänen lapsenlapsensa Pirjo.
– Karjalaiselta, vilkkaalta mammaltani sain yhdessä tekemisen mallin. Itse olen keittänyt kahvia ja tehnyt muuta talkootyötä koko aikuisikäni urheiluseuroissa. Kun jäin
eläkkeelle ja muutin Palvaan, tuntui hyvältä jatkaa yhdessä tekemistä täällä mamman jalanjäljissä, Pirjo kertoo.
– Talkootyöstä tulee aina kauhean hyvä mieli. Erityisesti iloitsen, kun saan ihmisiä liikkumaan ja tapaamaan toisiaan jumpparyhmissä. Liikunta on niin valtavan tärkeää.
Pirjo on itse luistellut, hiihtänyt, pelannut lentopalloa
ja suunnistanut kilpaa. Lentopallovalmentajana hän toimi 20 vuotta.
Pro Sinervo ry:n puheenjohtajaksi Pirjo tuli samaan aikaan, kun kaupungille myyty talo saatiin remontoituna
takaisin paikallisten yhdistysten käyttöön. Kahden en-

simmäisen toimintakauden aikana Pro Sinervo ry:n rooli talon ylläpitäjänä ja koordinaattorina ehti muotoutua
varsin aktiiviseksi.
– Velkua Soi- tapahtumalla ja Velkua-päivällä aloitettiin. On ollut seniorijumppaa, kahvakuulaa, kuntopiiriä ja
keppijumppaa. Teemapäiviä ja tapahtumia on järjestetty yhdessä muiden paikallisten yhdistysten ja Naantalin
kaupungin kanssa. Samalla on huolehdittu talon siivouksesta ja ylläpidosta, jotta muutkin yhdistykset, iltapäiväkerholaiste, koululaiset ja muun muassa Naantalin Opisto ovat sitä voineet käyttää, Pirjo kertoo.
Kolmas toimintakausi onkin sitten ollut huomattavasti hiljaisempi. Korona-aikaan on oltu kiitollisia siitä, että
harrastaminen on edes jossain muodossa voinut jatkua:
ryhmät ovat niin pieniä, että Sinervon salissa mahtuu kyllä pitämään turvavälejä.
– Ainakin minä tarvitsen päiviini säännöllisten harrastusten antamaa rytmiä. Kun kaikki vetämäni ryhmät koululaisten liikuntakerhoja myöten viime keväänä joutuivat
tauolle, tuntui, että tulen hulluksi, Pirjo kertoo.

Millaiseen toimintaan sinä tulisit?

Kunhan rokotukset alkavat vaikuttaa, Sinervon talo täyttyy taas harrastuksista. Vanhojen rinnalle on tarkoitus
keksiä paljon uutta.
– Aina pitää uudistua. Ei ihmisiä saa liikkeelle sillä, että
vedetään samat jutut vuodesta toiseen, Pirjo sanoo.
– Harrastusten pitää myös olla ajan hermolla. Meidän
ei pidä tyytyä tekemään täällä semmoisia juttuja, mitä
kaupungeissa tehtiin kymmenen vuotta sitten.
Suunnitelmissa on muun muassa lukupiiri, jossa kirjaa
luettaisiin paikan päällä ja samalla voisi tehdä jotain
muutakin, vaikka käsitöitä. Kirjaa ei siis tarvitsisi ehtiä
lukemaan etukäteen, jolloin lukupiiri sopisi kiireisille
työikäisillekin.
Yhdistysaktiivi toivookin näkevänsä yhteisissä riennoissa enemmän työikäisiä ja perheellisiä.
– Täältä kun käy muualla töissä, päivät ovat pitkiä ja
viikonloppu on kiva pyhittää perheelle. Harrastamisen
pitää olla helppoa. Kerran tai kaksi kertaa vuodessa voi
myös osallistua johonkin tapahtumaan tai sen järjestämiseen – se ei rasita kovin paljon, Pirjo kannustaa.
Hän toivoo, että ihmiset tulisivat enemmän nykimään
hihasta ja kertomaan, millaisia tapahtumia ja tapaamisia
he toivoisivat ja mitä haluaisivat itse olla järjestämässä.
Kun itse tekee, saa sellaista kuin haluaa.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen
Pirjo Järvenranta on syntynyt ja asunut eläkeikään asti
Turussa, mutta hänen juurensa ovat tukevasti Palvassa ja
Velkualla. Isän ja äidin häätkin tanssittiin Sinervon talolla,
jonka toimintaa Pirjo koordinoi Pro Sinervo ry:n puheenjohtajana.
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Kahvakuulaa keskiviikkoisin Sinervolla klo 18.20 kerran viikossa, maksu 2€/kerta.
Omat kuulat mielellään mukaan, jokunen varakuula löytyy Sinervolta. Kuulailu jatkuu huhtikuun loppuun. Osallistujarajoitukset ja turvavälit huomioitu.
TULEVIA TAPAHTUMIA
Perinteinen silakkatapahtuma yritetään järjestää 22. toukokuuta, jos rajoitukset
sallivat. Järjestelyistä vastaa Velkuan Kalastajaseura, Pro Sinervo mukana silakkasoppaa keittämällä.
Avoimet kylät -tapahtuma on lauantaina 12. kesäkuuta. Leikkimielinen beach volley -turnaus, mukana järjestelyissä Velkuan Saaristolaisyhdistys, Velkua-Volley, Pro
Sinervo ja Velkuan Martat.
Velkua Soi -tapahtuma pyritään järjestämään 2.–4. heinäkuuta. Konsertit Sinervolla ja kirkossa.
Velkua päivä 10.7. Kirpputori, lastenkonsertti ja muuta tapahtumaa Sinervon talon
ympäristössä.
Kesä-heinäkuussa yritetään järjestää lasten uimakoulu ja / tai lasten uinti-liikuntaleiri. Jos tulijoita on, pidetään molemmat.
Tapahtumat voivat peruuntua koronarajoitusten vuoksi. Seuraa siis ilmoittelua
kotisivuillamme prosinervo.com ja Facebookissa

Kuntavaaliehdokkaat
esittäytyvät
Sunnuntaina 13. kesäkuuta pidetään
kuntavaalit. Ennakkoäänestys järjestetään 26.5.–8.6.
Velkuan ja Livonsaaren alueelta on
ennätysmäärä kuntavaaliehdokkaita,
jotka kaikki esittäytyvät seuraavassa,
vapun tienoilla ilmestyvässä Velkuan
Sanomat -lehdessä.
Velkuan ja Livonsaaren alueelta
Naantalin valtuustoon pyrkivät:
Raisa Airola (ps.), Timo Aro-Heinilä
(kok.), Matti Nieminen (kesk.), Lauri
Pietikäinen (vas.), Annika Rintamäki
(sd.), Juha Valtonen (kok.) ja Lasse
Valtonen (kesk.).

Ilmoita
Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€
¼-sivu 45€
½-sivu 70€
1 sivu 135€
Joka kolmas ilmoitus ½-hintaan!
Kysy lisää: prosinervo@gmail.com
Seuraa meitä
Facebookissa!
Meiltä myös
Mercuryperämoottorit ja
venetarvikkeet

RantaKlubi on avoinna ja toimii rajoitusten
mukaisesti – seuraa Facebook-sivuamme!
RantaPuoti avoinna ti–to 10–17,
pe–la 10–18.

Rajoitettu valikoima, peruselintarvikkeita löytyy.
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