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Saariston joulunavauksen tähti oli luonnollisesti joulupukki, joka jakoi kaikille kilteille lapsille lahjapussin.
Muusta ohjelmasta huolehtivat Sinervon lasten ja nuorten musiikkikerho sekä Velkuan koulun tanssikerho.
Kuvat: Pirjo Järvenranta

Tupa täynnä joulunavauksessa
Parin remonttivuoden jälkeen Sinervon talolle palannut Saariston joulunavaus
-tapahtuma houkutteli satakunta Velkuan ja Livonsaaren asukasta tapaamaan
joulupukkia.

P

ro Sinervo ry:n perinteinen Saariston joulunavaus järjestettiin
kahden vuoden tauon jälkeen
Sinervon talolla. Myyjiä oli kiitettävästi ilmoittautunut tapahtumaan,
Sinervon porukka keitti riisipuuroa
ja rusinasoppaa. ”Kuiske kuului, miltä puuro maistuu” ja hyvältähän se
maistui, melkein koko 12 litraa meni
hymyileviin suihin ja manteleitakin
löydettiin tietojeni mukaan 3 kappaletta.
Myyntipöydistä saattoi tehdä jouluisia ostoksia, laatikoita, villasukkia,

joulukortteja, hunajaa, sytykkeitä,
keppihevosia, tarjonnan kirjo oli suuri.
Sinervon musiikkikerhon lapset
esittivät jouluisia lauluja ohjaajansa
Jemima Issa-Anttilan johdolla. Yhdessä laulettiin joululauluja. Velkuan
koulun tanssikerho esiintyi ja sepäs
olikin vauhdikasta menoa, tuoleja ja
pöytiä siirrettiin alta pois, jotta esiintyjät pääsivät oikein vauhdikkaasti

taituroimaan, esityksen oli ohjannut
Johanna Roivanen, esityksen nimi oli
”Odotuksia” kuka sitten mitäkin
odottaa, joulua, rakkautta…
Viimeinen saapui hartaasti odotettu
Joulupukki, jolle sai esittää lahjatoivomuksia, lapset jonottivat kauniisti
vuoroaan ja pieni makoisa joulupussi
odotti jokaista lasta.
Pirjo Järvenranta

Pro Sinervo ry toivottaa Velkuan Sanomien lukijoille

Hyvää ja Rauhallista Joulua!

Ne Velkuan joulut

V

elkuan Palvaan liittyy minulla monia joulumuistoja vuosien varrelta. Ensimmäinen
niistä on ymmärrettävästi hämärän peitossa, sillä olin silloin runsaan vuoden ikäinen.
Minulle on kerrottu, että olin äitini kanssa talvisodan
aikana ”sotaa paossa” Palvan Riihimäessä pappan
ja mamman eli isovanhempieni Hemming ja Aleksandra Pihlmanin sekä tätini Aune Pihlannon hoivissa. Vietimme siellä myös joulun.
Asustimme salikamarissa. Äiti muisteli, että hänen
hiihtohousunsa olivat Palvassa ennen näkemättömät, ja niitä pidettiin sopimattomina naisen asusteiksi.
Seuraava Palvan joulu taisi osua vuoteen 1947.
Ajoitus perustuu siihen, että maalailin joululahjaksi
saamillani vesiväreillä kuvia, ja merkitsin niihin nimeni lisäksi päiväyksen. Näitä kuvia on edelleen Riihimäen vintillä.
Minulla on sellainen muistikuva, että joulukirkkoon
ajettiin reellä. Matka ei ollut pitkä, mutta olihan se
lumisena aamuna mukavampaa tehdä hevospelillä
kuin kävellen.

Ikimuistoinen joululahja: sähkövalot

Palvalaiset saivat ikimuistoisen ja käänteentekevän
joululahjan vuonna 1951: sähkövalot syttyivät ensi
kertaa jouluaattona. Silloin öljylamput, karbidilamput ja kynttilät joutivat historiaan. Siinä oli paikkakuntalaisilla ihmettelemistä, sillä olihan sähkövalon
ihme nähty vain kaupunkimatkoilla.
Olin monesti kuullut Palvassa sanottavan: ”Kykkä
pellol, kynttilä pöyräl”. Se tarkoitti, että kun elonkorjuussa oltiin niin pitkällä, että viljakuhilaat seisoivat
pelloilla, oli sopivaa sytyttää iltaisin kynttilä – ja varmaankin öljylamppukin.
Myös aikuisiällä vietin perheeni kanssa silloin tällöin joulua Palvassa. Samoin kaikki Pian kouluajan
talvilomat hiihdettiin Palvassa. Kerran joulukirkon
päätteeksi kirkossa julistettiin arvauskilpailu kirkon
joulukuusen pituudesta. Palkkiokin luvattiin. Kun
palkkiota siinä arvuuteltiin, Herralan Kerttu arveli
kuuluvasti: ”Jotta optioi varmaan”. Siihen aikaan lehdissä kirjoitettiin paljon yritysjohdon palkitsemisesta
osakeoptioin.

Varhaisia Velkuan jouluja leimasivat
luonnon syvä hiljaisuus ja valkeat
hanget. Vain ohi ajavan reen
aisakellojen kilinä ja metsän humina
saattoivat rikkoa hiljaisuuden.

Meillä ei käynyt Palvassa joulupukkia, mutta Pia
toimi tonttuna, ja jakoi lahjat. Hänelle kerrottiin jo
varhain totuus joulupukista. Itselleni asia selvisi Porissa pikkupoikana, kun joulupukilla olivat aivan samanlaiset kalossit ja housunlahkeet kuin talonmies
Peltosella. Se oli suuri helpotus kirkassilmälle, joka
vapisevalla äänellä oli laulanut pelottavalle joulupukille: ”Joulupuu on rakennettu…”.

Paimenena kedolla

Harri Pietilä kertoi minulle joulupukkitarinan, jossa
on onnellisen jouluinen loppu.
Harri oli toiminut pukkina opettaja Koivusalon perheessä, ja Reini-isännän ja pukin kesken oli tullut
jostakin syystä pientä erimielisyyttä. Reini oli tullut
myöhemmin Kuuselaan sovintoa hieromaan. Harri
kertoi jo ovella kysyneensä: ”Tehränk paukut?”, johon Reini oli vastannut täsmällisellä opettajan puhetyylillään: ”Tehdään vain!”. Jouluhan on rauhan
juhla…
Joskus oltiin koululla kuusijuhlassa, jonne kaikki
velkualaiset oli kutsuttu. Kun koulun oppilasmäärä
oli pohjalukemissaan, Reini joutui panemaan kekseliäisyytensä peliin saadakseen joulunäytelmän
rooliluettelon niin lyhyeksi, että kaikkiin rooleihin
löydettiin näyttelijä. Kyläläiset saivat ilon avustaa
esiintymällä paimenina kedolla. En ole missään joulujuhlassa kokenut niin aitoa joulutunnelmaan ja yhteishenkeä kuin siellä.

Hartaasti odotettu lumipyry

Kerran jouluvieraanamme Palvassa oli Pian puolison
Juhon veljen australialainen puoliso. Hän totesi lossimatkasta, että se vaikutti samanlaiselta kuin kotona Adelaidessa. Mutta ikivanhaan savusaunaamme
kurkistaessaan hän oli pitkään vaiti ja totesi lopulta,
ettei ole ikinä nähnyt mitään vastaavaa.
Varhaisia Velkuan jouluja leimasivat luonnon syvä
hiljaisuus ja valkeat hanget. Vain ohi ajavan reen aisakellojen kilinä ja metsän humina saattoivat rikkoa
hiljaisuuden. Myöhempinä vuosina säät muuttuivat,
ja joskus joulukuusi haettiin lumettomasta metsästä
tihkusateessa. Sattui silloin tällöin niin onnellisesti,
että lumipyry alkoi jouluaattona, ja saimme kuin
saimmekin valkean joulun.
Hyvää joulua kaikille Velkuan Sanomien
lukijoille!

Pekka Pihlanto

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Kuntopiiri jatkuu joka toinen tiistai 8.1. alkaen kello 18.30 (maksu 1 euro / kerta) Järjestää Pro Sinervo ry.
Dance-mix 7–12-vuotiaille jatkuu 15.1. joka toinen tiistai kello 17.30. Järjestäjä: Naantalin opisto
Joogaa jokaiselle keholle jatkuu 15.1. joka toinen tiistai kello 18.30. Järjestäjä: Naantalin opisto
Lihaskuntojumppa torstaisin kello 13 alkaen 10.1. (maksu 1 euro / kerta) Järjestää Pro Sinervo ry.
Painonhallintaluento ja kehonkoostumusmittaus keskiviikkona 16.1. kello 17.30. Annu Laavainen
Sinervon kahvit lauantaina 26.1. kello 13. lauta- ja korttipelipäivän merkeissä, mukaan
mummot, vaarit, äidit, isät ja lapset eli kaikki lapsenmieliset! Voit pelata myös pingistä.
Syksyllä järjestetyn digipäivän jatko yritetään järjestää tammi-helmikuussa
Koululaisten liikuntakerhot koululla maanantaisin kello 13 (4–9-lk) ja tiistaisin kello 13 (esi–3-lk).

Lisätietoja: prosinervo.com
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, viestintaosasto.fi

Hyvää Joulua ja
Onnellista
Uutta Vuotta!
Jevi Palvelut
p. 050 542 3017
www.jevi-palvelut.fi

Iloista Joulun Aikaa &
Tervehdyttävää
Uutta Vuotta!
T. KuntoKamari Oy
p. 044 731 6141
Nousiainen: Kaitaraistentie 162
Mynämäki: Keskuskatu 13 B, II krs
Velkua: Kummeli, Sauniementie 3
kuntokamari.fi

vaihela.fi
Facebook:
Saaristohotelli Vaihela

Vaihelan väki toivottaa Hyvää
Joulua ja Onnea Uuteen Vuoteen!
Pohjanpääntie 90B
Livonsaari
040-5905379
kuppari.fi

Parantolalta voi tulla
vielä Talvipäivänseisauksena
22.12. kello 10-14
noutamaan lahjakortteja,
perinnerohdoksia ja
folklore-käsitöitä.

Lämminhenkistä ja
rauhallista joulua!

Rantapuodin ja Rantaklubin väki
kiittää asiakkaitaan kuluneesta
vuodesta sekä toivottaa kaikille

Iloista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!
p. 02 2525 927, facebook.com/rantaklubi

Joulupöytään Kurjen
tilan lihatuotteita

Jauhelihaa,
keittolihaa,
paistia, nakkeja,
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 / Leena ja Atte

Hyvää Joulua ja aina vain
Parempaa Uutta Vuotta
kaikille Velkuan ja
Livonsaaren asukkaille
		

toivottaa Lasse Valtonen

Ollaan yhteyksissä!

