Velkuan Sanomat

Julkaisija Pro Sinervo ry: prosinervo@gmail.com facebook.com/sinervontalo

Velkuan ja Livonsaaren alueella Naantalissa ilmestyvä paikallinen tiedotuslehti
Nro 1/2021 11.5.2022
Vasemmalla Vera Pietilä ja varsat Friisin Velho eli
Veikko ja Friisin Pisku eli Piku.

Määkimistä ja
hirnuntaa Palvassa

P

ietilän talo sijaitsee Palvan saaren keskiosassa.
Talo on ollut paikoillaan jo isojaon aikana 1788.
Nykyinen päärakennus on rakennettu vuosina
1885–1887 muuratulle luonnonkiviperustalle. Asuinrakennuksen eteisessä on toiminut Velkuan ensimmäinen
posti vuosina 1899–1917.
Monta sukupolvea olivat hirsiseinät jo nähneet, kun
Vera ja Jukka Pietilä ottivat tilan haltuun vuoden alussa.
He jakavat tilan työt keskenään tasapuolisesti, Vera
keskittyy  enemmän eläintenhoitoon, mutta on Jukkakin apuna lampolan töissä. Peltotyöt pariskunta jakaa
sovussa, taitavat kumpikin haluta ajaa traktoria.
Jukka ajaa myös kuorma-autollaan soraa, multaa,
hiekkaa ja tavaroita tarvitseville ja hoitelee teiden kunnossapitoa.
Mustialassa agrologiksi opiskellessaan Vera teki
opinnäytetyönään tilalle kehityssuunnitelman. Mukaan
suunnitelmiin otettiin luomuun siirtyminen sekä lammastalous.
Viime keväänä Veran valmistuttua suunnitelmat laitettiin käytäntöön ja vuoden 2021–2022 vaihteessa toteutettiin sukupolvenvaihdos tilalla.
Tila pyrkii pääsemään kaksi vuotta kestävään luomutuotannon siirtymäjaksoon toukokuusta lähtien, minkä
jälkeen tila on kokonaisuudessaan luomutila.
Tammikuussa saapuivat sitten ensimmäiset lampaat.
Lampaat ovat norjalaista rygja-rotua. Nämä yksilöt matkasivat Palvaan Itä- ja Keski-Suomesta. Tilalle saapui
76 lammasta, joista osa oli tiineenä, joten keväällä on

syntynyt 25 karitsaa lampolaan.
Rygjat ovat kooltaan isompia kuin suomenlampaat ja
viihtyvät hyvin saariston tarjoamassa maastossa. Rotu
on alkujaan jalostunut pärjäämään Norjan vuoristossa.
Rygja on myös emo-ominaisuuksiltaan hyvä ja karitsoi
yleensä 1–3 isoa karitsaa.
Lampaista saatava villa on tarkoitus jalostaa tulevaisuudessa itse villatuotteiksi, mutta sitä myydään myös
jälleenmyyjille jalostettavaksi. Taljoja saa ostaa tilauksesta.
Parhaat karitsat jäävät tilalle, ja loput myydään luovutusiässä tai sen jälkeen muille tiloille jalostuseläimiksi,
jos ostajia löytyy. Muussa tapauksessa ne teurastetaan
alle vuoden iässä, jolloin karitsanliha on parhaimmillaan.
Liha tulee näillä näkymin maatilalle suoramyyntiin.
Veran varoventtiilinä toimivat hevoset, joita tilalta löytyy kolme. Ne ovat rodultaan suomenhevosia. Tartsani
eli Tapsa on velkualaisille tuttu hevonen, olihan se joulun
avauksessa lasten ilona. Lisäksi on kaksi nuorta orihevosta Friisin Velho eli Veikko ja Friisin Pisku eli Piku, joista Vera kouluttaa ratsuja. Niillä on tarkoitus kilpailla
tulevaisuudessa. Tapsa on jo konkari kilpailusaralla.
Oriit olisi tarkoitus saada kantakirjattua Suomen Hippoksen kantakirjaan jalostusoreiksi.
Palvan niityillä tullaan siis ensi kesänä kuulemaan
määkimistä ja hirnuntaa. Eläimiä voi käydä katselemassa, mutta laitumille ei saa mennä ja eläimiä ei saa
ruokkia. Lisäksi tulee varoa laidunaitoja, koska niissä on
sähkövirta.
Teksti: Vera Pietilä ja Pirjo Järvenranta
Kuvat: Vera Pietilä

Tämäkin pikku
söpöläinen laiduntaa kesällä
Palvan niityillä.
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XI Velkua Soi 2022
15.7-17.7.2022
Pe 15.7 klo 20 Sinervon talo

”Romantic evening with
Summer baritones of Velkua –
Velkuan kesäbaritonit romanttisina”
Akseli Vanamo, laulu
Samuli Hyvärinen, laulu ja sello
Nicholas Pulkkinen, piano
mm. Tosti, Bellini

La 16.7.2022 klo 18 Velkuan kirkko

”Fantastista runoilijarakkautta saariston illassa”
Robert Schumann: Dichterliebe Op. 48
Fantasiestücke Op.73
Akseli Vanamo, laulu
Samuli Hyvärinen, sello
Nicholas Pulkkinen, piano

Su 17.7.2022 klo 18 Velkuan kirkko
”Eleginen iltasoitto”
Trio élégiaque

Emanda Ernesaks, viulu
Sami Mäkelä, sello
Mart Ernesaks, piano
Sibelius, Rachmaninov

Kunniaa veteraaneille

K

ansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4. jo 35.
kerran. Velkualla haluttiin muistaa veteraaneja
käymällä Palvassa sijaitsevalla veteraanikivellä
koululaisten kanssa. Matti Laaksonen toimitti Naantalin
kaupungin ja Naantalin sotaveteraanien kukkaset. Diana
Lalabekova asetti kukkaset maljakkoon.
Päivi Soukka puhui veteraaneista, joita tällä hetkellä
on elossa enää noin 4000 ja keski-ikä siellä 96 vuoden
paikkeilla. Päivi luki Pentti Saarikosken runon ”Että saisi keväällä” ja hän painotti, kuinka veteraanien ansiosta
saamme tänä päivänä kulkea vapaana sinisen taivaan alla
ja nauttia keväästä ja sen tuoksuista.
Pienen hiljaisen hetken jälkeen oppilaat kiersivät veteraanin lenkin ja palasivat koululle oppikirjojen pariin, toivottavasti muistaen kauniin hetken keväisessä aamussa.
Hetki jäi varmaan mieleen niille ukrainaislapsille, jotka
ovat joutuneet jättämään kotimaansa, heitä on tällä hetkellä Palvan koulussa 8.
Teksti ja kuva: Pirjo Järvenranta

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Rysän päällä -tapahtuma 28.5. Sinervolla ostettavissa
silaksoppaa tapahtuman aikana.
Velkua päivä 9.7. klo 11.–14. Tule myymään tuotteitasi (ei paikkamaksua), mielellään
omalla pöydällä.
Ehdota henkilöä: kuka sinusta on ”Hyvän tuulen Velkulainen”? Ehdotukset
s-postiin prosinervo@gmail.com. Haemme henkilöä, joka saa sinut hyvälle tuulelle ulkoisella olemuksellaan ja käytöksellään ja huomioi muut ihmiset.
Arpajaiset ja buffetti sekä erilaisia kilpailuja tarjolla. Tule tapaamaan tuttavia tapahtumaan!
Lastenkonsertti 9.7. klo 14. Orkesterina Orffit. Tämän tapahtuman järjestää Velkuan
Saaristolaisyhdistys.
Velkua Soi-kamarimusiikkitapahtuma 15–17.7. Perjantaina kello 20 Sinervon talolla, lauantaina ja sunnuntaina kello 18 Velkuan kirkossa. Sunnuntaina mahdollisuus tutustua ennen konserttia Velkuan uuteen kouluun jossa on avoimet ovet klo 14-17.30.
Jazz-tapahtuma 30.7. klo 14 Velkuan koululla. Antti Sarpila ja 7-henkinen orkesteri
soittaa. Ennakkovarauksia otetaan 20.7. asti vastaan s-postilla prosinervo@gmail.com.
Ennakkoliput maksetaan viimeistään 21.7. Pro Sinervon tilille FI72 5229 0920 0193 24,
käytä viitettä 11099. Ennakkoon ostetut ja maksetut liput saa nimellä ulko-ovelta.

Velkuan Sanomat

on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti.
Julkaisija: Pro Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet
lehdet löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat

Café Laituri
P. 044 337 9913
Voiponlahti, Palva
N: 6714600 E: 206459

facebook.com/
rantaklubi
p. 02 2525 927

Rantaklubi avoinna
ti-to klo 10-17
pe-la 10-18 tai tarpeen mukaan
Rantapuoti ti-to klo 10-17 ja pe-la 10-18
Seuraathan meitä Facebookissa!

Velkuan Martat ry tiedottaa
22.5. Auttisten puutarhaan -retki ja tutustuminen Soikun puotiin (jäsenille). Tavataan klo
13.30 Soikun puodissa ja jatketaan klo 15:ksi
Auttisiin.
2.7. Kesäretki Taivassaloon ja Kustaviin yhteiskuljetuksella (jäsenille). Lähtö Teersalosta klo 9.
Matkalla käymme Johanna K Design-myymälässä, Kustavin keskustassa ja käsityöläiskylässä.
Omakustanteinen lounasmahdollisuus. Kotiin
lähdetään klo 15. Kuljetuksen omavastuuosuus
arviolta 10 euroa/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset 12.6. mennessä velkuanmartat@gmail.com tai Annikalle puh. 050
458 6243.

Perjantaina 29.7. Huutokauppamyyjäiset
Velkuan koululla klo 18.

Perinteiset huutokauppamyyjäiset vihdoin
monen vuoden tauon jälkeen Velkuan uudessa
koulussa.
Buffetti aukeaa klo 17.30.

Saaristohotelli Vaihela avaa ovensa 10.6.
Ravintola on avoinna joka päivä klo 12–22
Keittiö klo 20 asti, tilaukset klo 19.30 mennessä
Lauantaina 11.6. Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja klo 16 alkaen
Lauantaina 18.6. Tino Ahlgren duo klo 18 alkaen
Juhannusaattona 24.6. Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Juhannussalko nousee kello 18.
Juhannuspäivänä 25.6. Eeli Hallikainen

Tervetuloa!
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tarkemmat tiedot osoitteesta vaihela.fi sekä Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

Perinteinen kesän avaus

RYSÄN PÄÄLLÄ VELKUASSA
LA 28.5.2022 KLO 10-13
Lue lisää velkua.fi
Myyntipaikkavaraukset
Janne Antila 045 630 4280
velkuankalastajaseura@gmail.com

