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Sinervon talo täyttyy taas toiminnasta. Taloa emännöivät Pro Sinervo ry:n tuore puheenjohtaja Pirjo
Järvenranta (vas.), yhdistyksen työntekijä Taina Rantasalo ja varapuheenjohtaja Kirsti Martikainen.

Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää (vas.) ja Pro Sinervo ry:n varapuheenjohtaja
Kirsi Martikainen ihastelevat salin uutta avaruutta.

Vuokraisäntä on saaristolautakunta, jota edustaa Tiina Rinne-Kylänpää (vas.). Talon varsinainen omistaja
on kiinteistöpäällikkö Pekka Almin johtama tilalaitos.

Sinervon talo taas kyläläisten käyttöön
Naantalin kaupunki on saanut Sinervon talon remontin valmiiksi. Talo on toukokuun alusta
alkaen kaikkien velkualaisten ja livonsaarelaisten yhdistysten käytettävissä.

S

inervon talo on remontoitu ja jälleen paikallisten yhdistysten käytössä. Taloa ylläpitävät Pro Sinervo ry:n
johdolla Velkuan saaristolaisyhdistys, Velkuan Martat ja Velkuan Kalastajaseura.
– Tätä on jo kovasti odotettu. Kalenterissa on jo nyt vaikka mitä tapahtumia ja kokouksia, Pro Sinervo ry:n perustajajäsen Kirsti Martikainen iloitsee.
Virallisesti Pro Sinervo ry vuokraa talon Naantalin kaupungin saaristolautakunnalta. Vuokraa yhdistys ei maksa,
vaan sitoutuu pitämään paikat kunnossa.
Ensimmäinen isompi tapahtuma, jossa remontoitu talo

pääsee juhlavaan käyttöön, on Velkuan Marttayhdistyksen 60-vuotisjuhla toukokuun alussa. Kuntosali yritetään
saada siivottua ja järjestettyä mahdollisimman pian käyttökuntoon.
Talon käyttö on paikallisille yhdistyksille maksutonta,
mutta siivousmaksua tai käyttökorvausta kerätään tarpeen mukaan.
Talon toimintaa järjestää ja emännöi Pro Sinervon työntekijänä Taina Rantasalo. Tilavaraukset ja muut käytännön asiat voi hoitaa hänen kanssaan. Puhelinnumero on
040 9645 202 ja sähköpostiosoite prosinervo@gmail.com.

Muistoissamme
Sydämellinen kiitos
kaikille, jotka
kunnioititte Matin
muistoa ja otitte
osaa suureen
suruuni.
– Anja
Yläkuvassa lepakkohotelli, alakuvassa telkänpönttö.

Sinervolla uudet emännät
Pro Sinervo ry:n puheenjohtaja on vaihtunut. Uusi puheenjohtaja on Palvassa asuva Pirjo Järvenranta. Yhdistyksen
varapuheenjohtajana ja rahastonhoitajana toimii Kirsti
Martikainen ja sihteerinä Tiina
Saaresranta.
Yhdistys on palkannut Sinervon emännäksi puoleksi
vuodeksi Taina Rantasalon.
Häneen voi ottaa yhteyttä kaikissa Sinervon taloon
liittyvissä
asioissa.
Siner-

von puhelinnumero on 040
9645 202 ja sähköpostiosoite
prosinervo@gmail.com.
Pro Sinervo ry:n jäsenmaksut vuonna 2018:
henkilöjäsen 15€
eläkeläiset 10€
perhejäsenmaksu 25€
yhteisöjäsen 35€
kannatusjäsenmaksu 50€
Pro Sinervo ry:n tilinumero
kaikille maksuille on
FI72 5229 0920 0193 24.

Pesäpuuhat kuumimmillaan

Lintukodot kuntoon
Lintujen asuntomarkkinat käyvät nyt kuumana. Pesäpuuhissa auttava saa seurakseen laulavia naapureita.
Teksti ja kuvat: Pirjo Järvenranta
Kevät keikkuen tulee, ja linnut hakevat pesimäpaikkoja. Nyt on viimeistään aika puhdistaa vanhat linnunpöntöt ja tarkistaa niiden kunto.
Ota pönttö alas ja puhdista sisältä
vanhat pesäaineet pois. Älä puhdista
asunnon läheisyydessä, käytä suojavarusteita: ainakin käsineet mutta
lisäksi olisi hyvä olla hengityssuojain
ja suojaava vaatekerta.
Polta pesästä tulleet roskat, jotta estät loisien leviämisen. Korjaa pönttö
ja kiinnitä takaisin paikoilleen. Tarkista myös, että kiinnitys on asianmukainen eikä hankaa puunrunkoa tai
muuten vaurioita puuta.
Rikkinäiset ja huonokuntoiset pöntöt poistetaan ja poltetaan, älä jätä
niitä puuhun roikkumaan.

Uudisrakentamista

Lasten kanssa on kiva rakennella
linnunpönttöjä – nyt vaan toimeksi!
Käytä höyläämätöntä, puhdasta lautaa, ei maalattua, lakattua tai muuten
käsiteltyä. Netistä löytyy rakennusohjeita ja mittoja sekä, mikä tärkeintä,
lentoaukon koot, jotta saat pihapiiriin
pesimään niitä lintuja, joita haluat.
Talviruokinnan jälkeen pihapiiriin
jäävät usein eri tiaiset pesimään, jos
löytävät sopivia pönttöjä.
Oravat ja käpytikka menevät hel-

posti pönttöihin joiden lentoaukko
on yli 3 cm tai suurentavat jyrsimällä
tai hakkaamalla lentoaukkoja. Jos et
halua niitä pihapiiriin niin laita aukon
ympärille metallivahviste. BirdLife
Suomi -sivustolta löytyy hyviä ohjeita.
Kolopesijöille voi rakentaa ”pöntön” ydinlahosta puusta kovertamalla
sisus tyhjäksi. Katto tehdään vesivanerista. Muista kuoria puu, jotta se ei
lahoa ennen aikojaan.
Telkälle voi rakentaa pöntön rannan mäntyyn rauhalliseen kolkkaan,
ja seurata pesintää matkan päästä.
Myös lepakoita liitelee iltaisin. Niille
voi valmistaa päiväpiiloksi niin sanotun lepakkohotellin, jolloin niitä voi
seurata iltahämärissä.
Paras pönttöjen ripustusaika on varhaiskevät, mutta pönttöjä voi sijoitella puihin milloin vain – linnut löytävät
ne seuraavana keväänä. Jos nyt et
ehdi rakentamaan uusia pönttöjä, tee
niitä kesän aikana.
Talvehtivat linnut käyttävät pönttöjä
talvella lämmittelypaikkoina ja voivat kerätä sinne naposteltavaa, joten
pönttöjä voi ripustaa myös syksyllä.
Myös itse pesänsä rakentavia lintuja
voi auttaa. Itselläni on koira, jonka tiheää aluskarvaa jätän kampaamisen
jälkeen pihalle puskiin, josta linnun
käyttävät sen pesänrakentamiseen.

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Velkuan Marttayhdistyksen 60-vuotisjuhlat lauantaina 5. toukokuuta kello 14.
Juhlassa laulavat nuoret lahjakkuudet Iida ja Aada sekä Naantalin Teatteri esittää humoristisen ja elämänmakuisen esityksen nimeltä Huru-Ukot.
Sinervon kahvit torstaina 10. toukokuuta kello 14. Tervetuloa tutustumaan upeaksi remontoituun
Sinervon taloon! Kahvitarjoilu.
Rysän päällä -silakkatapahtuma lauantaina 26. toukokuuta kello 10–13. Velkuan Kalastajayhdistys ry.
Lasten ja nuorten musiikkikerho Velkuan koululla perjantaisin kello 13–14 (0–4 lk), kello 14–15 (6–8
lk).
Koululaisten liikuntakerho Velkuan koululla 3.–7. -luokkalaisille maanantaisin klo 13-14 sekä esi–2.
-luokkalaisille tiistaisin klo 13-14.

Nuoriso kokoontuu perjantaisin ja
lauantaisin Livonsaaressa
Teksti: Iida lahtinen

aina kun valvoja on paikalla.
Kaikista muutoksista viestittelemme nuokkarin omassa WhatsApp
ryhmächatissä. Valvojana toimii Nina-Beata Granqvist, joka on myös 4H
kerhonohjaaja.
Tämän vuoden alussa me nuoret
saimme käyttöömme vanhan kudontapiirin tilan seurantalon näyttämön
alta. Olemme siivonneet ja sisustaneet tilaa meidän näköiseksemme.
Tukea olemme saaneet Varsin Hyvä
ry:n MASSII hankkeelta, Livonsaaren

kyläyhdistykseltä, Naantalin kaupungilta, Saariston Savotta ry:ltä ja tavaralahjoituksina.
Nuokkarilla voimme katsoa elokuvia, pelata lautapelejä yhdessä, kuunnella musiikkia ja muuten vain hengailla saman ikäisten seurassa.

Livonsaaren seurantalon kellarista on tehty viihtyisä nuorisotila. Kuva:
Heidi Tolvanen.

Nuoret ovat itse remontoineet tilaa
porukalla.

Viime syksystä lähtien on Livonsaaren seurantalolla järjestetty nuorisokokoontumisia. Toiminta on tarkoitettu kaikille nuorille viidennestä
luokasta ylöspäin.
Nuokkari on pääsääntöisesti auki
perjantaisin kello 15.30–19.30 ja lauantaisin kello 17–21. Perjantaisin paikan päälle pääsee bussilla helposti
suoraan koulusta. Nuokkarille voi
saapua oman aikataulun mukaan

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti, jota
julkaisee Pro Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan Sanomat löytyvät
netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat
Tiedustelut: Susanna Viljanen p. 040 531 8427. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali:
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 24, 21195 Velkua.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto, viestintaosasto.fi

Salakuljettajan kesä alkaa vapusta!

Wanhan Salakuljettajan
kesän avajaiset
perjantaina 27.4.

Salkkari on 27.4. alkaen avoinna joka päivä kello 12–21 (02).

Vappuaattona perinteiset ilmaiset munkkikaffet!

Velkuan Marttayhdistys ry
60 vuotta
Tervetuloa juhlimaan toimeliasta
60-vuotiasta Velkuan Marttayhdistystä
lauantaina 5. toukokuuta kello 14 alkaen
Sinervon talolle, Sauniementie 5!
Juhlissa laulavat nuoret lahjakkuudet
Iida ja Aada sekä Naantalin Teatteri
esittää humoristisen ja elämänmakuisen
esityksen nimeltä Huru-Ukot.
Tilaisuus on avoin kaikille.
Tarjoilujen vuoksi pyydämme
ilmoittautumiset 27.4. mennessä
Ulla Asunta p. 0400 456210,
Karin Majasuo p. 040 7198 472
tai sähköpostitse
marimilla.aura@gmail.com

Kurjen tilan
lihatuotteita
Jauhelihaa,
keittolihaa,
paistia, nakkeja,
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 / Leena Raita

