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Velkuan Marttojen 60-vuotisjuhla
avasi remontoidun Sinervon talon
Velkuan Martat ry otti varaslähdön Sinervon talon käyttöön ja juhli talolla 60-vuotispäiviään
lauantain 5. toukokuuta. Virallisesti talo otettiin paikallisten yhdistysten käyttöön seuraavalla viikolla eli helatorstaina juoduilla Sinervon kahveilla.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

T

oukokuun alusta lähtien velkualaisten ja livonsaarelaisten yhdistysten käytössä olleen Sinervon talon
varauskalenteri todistaa, että kokoontumistiloja on
kaivattu: tapahtumia ja kokouksia on varattu jo syksyyn
asti. Avajaisetkin vietettiin kahteen kertaan, kun marttayhdistyksen 60-vuotisjuhla osui varsinaisia avajaiskahveja
edeltävälle lauantaille.
Velkuan Martat ry:n puheenjohtaja Mari-Milla Aura kertoi, että juhla halutiin viettää nimenomaan Sinervolla,
koska talo liittyy kiinteästi myös paikallisten marttojen
historiaan: esimerkiksi yhdistyksen perustajajäsen KyllikVelkuan Martat ry juhli 60-vuotispäiviään vasta
remontoidulla Sinervon talolla iloisissa merkeissä.

ki Lehtimaa on asunut talolla ja juhlinut siellä häitään. Nyt
hänen pojantyttärensä piti talolla juhlapuhetta.
Sinervon talo on avoin kaikille paikallisille yhdistyksille,
niiden kokoontumisille ja juhlille. Kaivattu kuntoiluhuone
saadaan käyttökuntoon ja avataan vielä toukokuun aikana: seuraa Sinervon talon Facebook-ilmoittelua.
Talon toimintaa koordinoi Pro Sinervo ry. Tilavaraukset
ja muut käytännön asiat Taina Rantasalolle puhelimella
040 9645 202 ja sähköpostilla prosinervo@gmail.com.
Jos haluat tukea Sinervon toimintaa, liity yhdistyksen jäseneksi. Katso lisää: prosinervo.com.

KEVÄT!
”Tuuli hiljaa henkäilee,
aalto vapaa välkkyilee.
Pikkulintu suruton
laulelee nyt kevät on!”
Teksti: Kaarina Peltonen

N

oin laulettiin Velkuan kansakoulussa keväisin 1960-luvun
alkupuolella. Silloin, suunnilleen kymmenvuotiaana, kevään
tulon koki kaikilla aisteilla ja joka
solulla. Päästiin taas laivalla kouluun. Vapaa vesi kimalteli ja soljui
laivan kylkiä pitkin. Lokit kaartelivat
sinisellä taivaalla. Aurinko lämmitti
pehmeästi.
Koulun seinustalla tytöt hyppäsi-

vät ruutua. Tasaisella kallionlaella
juostiin natusta. Liikuntatunnilla
alakoululaiset pelasivat kuningaspalloa ja yläkoululaiset neljää maalia.
Mitenkähän silloiselle koulun pihalle
mahtui samaan aikaan kaksi pallopeliä?
Joskus pidettiin kevättalkoita.
Muistan, miten Kirkonlahden rantaa
siistittiin. Lopuksi poltettiin iso kasa
kuivaa ruokoa. Voi sitä savupilven
kokoa! Rohkeimmat pojat juoksentelivat savun läpi. Jossain vaiheessa
syntyi sen verran hiillosta, että saatoimme paistaa kotoa evääksi tuodut
lenkkimakkaran pätkät.
Kotimatkat venyivät. Piti kiertää
parin kilometrin lenkki, jotta pääsi
katsomaan, löytyisikö uusia kukkia. Kerättiin kimput sinivuokkoja,
valkovuokkoja, kiurunkannuksia,
kevätesikoita.

Maantiematkaa varten tarkoitetut
kengät eivät näistä metsälenkeistä
pitäneet. Mutta mitä merkitsi jalkojen
kastuminen sen rinnalla, että näki
suuret läiskät sini- ja valkovuokkoja,
että metsässä pikkulinnut sirkuttelivat moniäänisesti ja että rantaniityllä
huutelivat kuovit
Mikä riemun ja vapauden tunne,
kun keväällä pääsi ensimmäisen
kerran soutamaan lähisaareen.
Airot sopivat käteen ja paatti liukui
kevyesti. Ja sitten jonain lämpimänä
päivänä riisuttiin vaatteet, kahlattiin
rantaveteen ja kyykistyttiin niin, että
kastuttiin kaulaa myöten. Vesi oli
hyisen kylmää, mutta auringossa iho
kuivui nopeasti.
Vain märät palmikoiden päät
kielivät varhaisesta kastautumisesta.
Kohta on kesä.

Kevätsilakkaa 26. toukokuuta
Rysän päällä -silakkatapahtuma valloittaa Sinervon
talon ja Kummelin välisen
ranta-alueen lauantaina 26.
toukokuuta kello 10-13.

V

elkuan perinteinen kevätsilakkatapahtuma tuo
rantaan tuoretta silakkaa
suoraan rysältä. Hinta on tänä-

kin vuonna edullinen eli viidellä
eurolla saa mukaansa ämpärillisen hopeakylkiä. Ota oma astia
silakalle mukaan ja varaudu
maksamaan käteisellä.
Samaan aikaan Sinervon talolla
tarjoillaan herkullista silakkakeittoa leivän, voin ja ruokajuoman
kera niin ikään viidellä eurolla.
Rannassa on myös myynnissä
kahvia ja kahvileipää.

Samalla saa tarkastettua veneen ja kodin sammuttimet.
Rysän päällä Järj. Velkuan kalastajaseura yhteistyössä muiden
velkualaisten yhdistysten kanssa. Tiedustelut: Janne Antila,
velkuankalastajaseura@gmail.
com, 045 630 4280. Myyntipaikkatiedustelut: Johanna Antila,
johanna.antila@velkua.fi 050
573 9332. www.velkua.fi

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Rysän päällä -silakkatapahtuma lauantaina 26. toukokuuta kello 10–13 Sinervon ja Kummelin rannassa.
Avoimet kylät -päivä lauantaina 9. kesäkuuta. Sinervon talon ympäristössä frisbeegolfia. Avoimet ovet
Sinervon talon kuntohuoneella ja opastusta laitteiden käyttöön klo 12-14. Sinervon talolla myynnissä kahvia, makeaa ja suolaista. Terveydenhoitajan ravintoluento. Opastettu kyläkierros Palvassa – historiaa ja
pirtutarinoita. Lentopalloa aikuisille Sinervon kentällä klo 17. Pro Sinervo ry, Velkuan Saaristolaisyhdistys
ja Velkuan Marttayhdistys. Koko ohjelma www.velkua.fi
Uimakoulu Teersalon uimarannalla viikoilla 26 ja 27. Tarkemmat tiedot Pro Sinervon Facebookista tai
Tiina Saaresrannalta. Järj. Pro Sinervo ry, Velkuan saaristolaisyhdistys ja Livonsaaren kyläyhdistys yhteistyössä Wanhan Salakuljettajan kanssa.
Velkua päivät ja Velkua Soi -juhla perjantaista sunnuntaihin 6–8. heinäkuuta.
Tarinat talteen - luovan kirjoittamisen viikonloppu 14-15. heinäkuuta. Ohjaajana Mirkka
Mattheiszen.
Sinervon kahvit 4. elokuuta kello 14.Retki Velkuanmaan luontopolulla.

Todesta tarinaksi, tarinat talteen
Luovan kirjoittamisen viikonloppu saaristossa tuo
naantalilaisen runoilija Mirkka Mattheiszenin taas Sinervon talolle avaamaan kiinnostuneille polkua luovan
kirjoittamisen maailmaan.
Onko sinulla juuret saaristossa? Oletko muuttanut saaristoon tai liittyykö
sinulla Velkuaan jokin yksittäinen
hetki elämän varrelta? Millaisia muistoja saaristolaisuus sinussa herättää?
Luovan kirjoittamisen viikonloppuna herättelemme todellisia muistoja
ja kirjoitamme niiden pohjalta elämäntarinallisia tekstejä. Niistä työstetään ohjatusti eteenpäin lyhyitä fiktiivisiä proosatekstejä.
Kurssin jälkeen tarinat kootaan albumiksi, uniikkikappaleeksi, joka
matkaa jatkossa erilaisiin saariston
tapahtumiin, kohtaamaan monenlaisia lukijoita! Näin tarinat tallentuvat
ja kenties innostavat yhä uusiin ja uusiin tarinoihin...
Et tarvitse aiempaa kokemusta kirjoittamisesta. Innostunut ja utelias
kesäinen mieli sekä kynä ja mukava
kirjoitusvihko riittävät. Tervetuloa!
Kurssimaksu 40 euroa / henkilö,
sisältää lounasruokailun ja kahvit
molempina kurssipäivinä. Matkat ja
mahdolliset
majoituskustannukset
osallistujat maksavat itse.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.
heinäkuuta sähköpostitse mirkka.
mattheiszen@outlook.com tai teksti-

viestillä 040 775 2005.
Lisätiedot, Pro Sinervo ry. Tiina
Saaresranta: tiina_lle@yahoo.com,
www.prosinervo.com tai facebook.
com/sinervontalo
Kurssin toteuttaa Pro Sinervo ry.
Siihen on saatu Naantalin kaupungin
saaristolautakunnan avustusta.

Luovan kirjoittamisen viikonloppu Sinervon talolla lauantaista
sunnuntaihin 14.–15. heinäkuuta
kello 10–16

Avoimet ovet
Vaihelassa
lauantaina 9. kesäkuuta kello 13-17

Toukokuun aukioloajat:
Rantapuoti ti–ke–to klo 11–17
pe–la 10–17
Rantaklubi ti–ke–to klo 11–17
Pe–la 10–18
Sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu.

Tule Saaristohotelli Vaihelaan kurkistamaan, mitä
olemme taas talven aikana puuhailleet ja nauttimaan maukasta affensoppaa!
Keittiö on vielä suljettu, baari avoinna klo 13–17.

Tervetuloa!

Tervetuloa! t. Vaihelan väki

• Pepe Gonzales viihdyttää
• Affensoppaa soppatykistä

Sammuttimien tarkastusta
Teersalossa Kummelin rannassa
lauantaina 26.5. klo 10–13
Edullisia erikokoisia
sammuttimia ja
maukkaita
muurinpohjalettuja
myynnissä!
JEVI-PALVELUT
www.jevi-palvelut.fi
p. 050 5423017

Olemme avoinna toukokuussa

su–ma 11–14, ti–pe 10–17, la 9–14
Uutuutena Ellan kotikeittiön
ruokaa tuoretiskiltä päivittäin.
Mullat, kuivikkeet, kaasut yms.

Tervetuloa!

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
Susanna Viljanen

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

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 / Leena Raita

