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Yhteistyöhön kaupungin kanssa 

jatkuu -->

Pro Sinervo ry sekä Naan-
talin kaupungin kulttuuri- 
ja museotoimi valmistele-
vat yhteistyösopimusta.

Pro Sinervo ry saa merkittävän 
yhteistyökumppanin Naantalin 
kaupungin kulttuuri- ja museo-
toimesta.
Jatkossa kaupunki on mu-

kana Velkua-päivän, Muinais-
tulien yön tapahtuman sekä 
Saariston joulu -tapahtuman 
järjestelyissä.
Yhteistyöstä laaditaan vielä 

ostosopimus, jolla kaupunki 
ostaa Pro Sinervo ry:ltä kult-
tuuripalveluja.

Vuoden 2015 alkajaisiksi julkaisemme 86-vuotiaan vel-
kualaisen Lauri Valtosen muisteloita entisajan puhelin-
liikenteestä Velkuassa, joka on aikanaan kuulunut Tai-
vassalon emäseurakuntaan. 

Ennen Velkuan Teersaloon 
1950-luvulla rakennettua maantie-
tä posti tuotiin Velkuaan Hakkeen-
päästä. Ensimmäiset puhelinyhte-
ydet Velkuaan vedettiin niinikään 
Taivassalon  Hakkeenpään kautta.  
Tietämäni mukaan Velkuassa  

puhelimet alkoivat toimia noin 
vuonna 1926. Tarina kertoo, että  
uudenvuoden tienoossa Hunkki-
lan Api, oikealta nimeltään Albin 
Vuorio päätti soittaa Hakkeenpää-
hän kauppias Vauriolle. Puhelu 
kuulosti näin :  ”Onk se  kauppias 
Vaurio vai? Tämä on Hunkkila Vel-
kuast. Onnellist uut vuot, onnellist 
uut vuot –  ai jai jai hek hek vaan.”
Apilla  oli aina lauseen loppuun 

tapana sanoa ”ai jai jai hek hek 
vaan”.
Tarina jatkuu, että seuraavan 

kerran Api soitti maaliskuussa. Sil-
loinkin hän soitti kauppias Vauriol-
le Hakkeenpäähän.

Pitäjänneuvos muistelee

Naantalin kaupungin kulttuuri-ja tiedotusihteeri Anu Anttila (vas.) 
sekä museojohtaja Anne Sjöström sopivat tulevasta yhteistyöstä 
Pro Sinervo ry:n puheenjohtaja Tuulikki Ovaskan kanssa.

Pitäjänneuvos Lauri Valtonen



Albin Vuorio, jota Hunkkilan 
Apiksi kutsuttiin,  oli silloinen 
Hunkkilan isäntä. Api oli su-
kua  Esko Vuoriolle, joka testa-
menttirahoilla on hankittu Kum-
meliin mm. piano.
Api myi sittemmin Hunkkilan 

talon Inga Majasuon isälle, Vik-
tor Bromanille, joka oli lähtöisin  
Nauvosta. Bromanin emäntä oli 
Tuoreniemen tytär Senja  Velkuan 
Talosmereltä. Ingan isä Viktor, 
jota Vikeksi kutsuttiin, oli Turussa  
puhtaanapitolaitoksen johtajana, 
kunnes perhe muutti Velkuaan.

Puhelut Velkuassa kulkivat alkuun 
monen keskuksen kautta - joka 
kylässä oli oma puhelinkeskus.
Kun Velkuanmaasta  soitti Tur-

kuun, ensin oli soitettava keskuk-
seen Velkuanmaahan, josta tämä 
keskus soitti edelleen Palvan kes-
kukseen, joka taas soitti edelleen 
Taivassalon keskukseen, josta pu-
helu yhdistettiin Turkuun.
Kuuluvuus heikkeni aina matkal-

la, mitä useampi keskus oli puhe-
lun välillä.
Jos taas soitti Velkuanmaasta Sa-

lavaisille, piti ensin soittaa Palvan 
keskukseen, josta soitettiin sitten 
Salavaisille, niin paikallisen  pu-
helun ei tarvinnut mennä Taivas-
salon kautta.
Paikalliset puhelut pyydettiin 

aina yhdistämään paikan nimellä, 
mutta kun Turkuun soitettiin, piti 

olla puhelinnumero tiedossa.
Saarten puhelinkeskusten ai-

kaan oli aika tarkkaan määrätty, 
ettei kirkonmenojen aikana saa-
nut mihinkään soittaa kuin äärim-
mäisessä hätätilanteessa,  jos oli 
tulipalo tai sairastapaus.

Sodan loppuvaiheessa jokin sota-
laiva ankkuroi Ämmäleton tykö, 
mikä paikka on Kivirannan lähel-
lä, nykyisen Velkuanmaan lossi-
rannan lähistöllä. Tässä paikassa 
monet laivat pitivät tuulensuojaa 
tai tapasivat yöpyä.
Tämän sotalaivan koneellinen 

ankkuri laski vahingossa Velkuan 
puhelinkaapelin päälle. Kun laiva 
pisti koneet päälle ja lähti mat-
kaan, kaapeli jäi ankkurikouran 
taa ja lähti laivan mukaan – näin 
kaapeli hävis matkoihinsa. 
Oli syksy, ja kun meri jäätyi, teh-

tiin talveksi matalat tolpat  jään 
päälle ja vedettiin niihin tilapäinen 
päällystämätön puhelinlanka. Pu-
helinkaapelia ei saatu kovin  äk-
kiä, kun kaikesta oli sota-aikaan 
pula.
Luotsi Hannes Koski oli kuullut 

vuosien perästä eräältä  saksa-
laiselta laivan kapteenilta, että 
Velkuan vesillä laivan ankkuri-
kouraan oli kerran jäänyt kiinni 
puhelinkaapeli  ja  laiva meni vaan 
aina Kustavin Laupusen niemeen 
asti, jolloin kaapeli vasta irtaantui 
ankkurista. Tuli näin selville, mikä 

laiva oli Velkuan puhelinkaapelin 
vienyt mennessään.
Kun uusi puhelinkaapeli sitten 

saatiin jossain vaiheessa, niin  oli 
kumminkin liian vähän piuhoja, 
ja usein kaksikin puhelinta oli lii-
tettävä samaan piuhaan. Velkuan-
maassa lähekkäin olevat Honka ja 
Pohjola olivat samassa langassa, 
ja kun tuli kaksi soittoa, niin tiedet-
tiin, että puhelu kuului  Pohjolaan, 
kun taas yksi soitto oli merkkinä  
Hongalle tulevasta puhelusta. 

Hakkeenpäähän oli tuohon ai-
kaan perustettu saha, jossa oli 
30–40 henkeä töissä. Monet heistä 
olivat perheellisiä, ja Hakkeenpää 
sai  paljon muuttajia sahan myötä.
Puuhamiehenä sahan perusta-

misessa oli Laurila-nimisen talon 
omistaja Valdemar Vaurio, joka oli 
myös kauppias. Sahan perustami-
seen menivät sitten alueen monet 
talot mukaan.
Saha toi työllisyyden lisäksi Hak-

keenpäähän sepänpajan ja myl-
lyn. Kaksi muutakin kauppiasta 
tuli, myös itsenäinen Taivassalon 
osuuskauppa teki myymälän kal-
lion päälle Hakkeenpäähän.
Hugo Laihinen oli myymälänhoi-

tajana Vaso-nimisessä kaupassa, 
joka rakennus edelleen on pys-
tyssä. Hugo kalasti rysillä ja hoiteli 
kauppaa.
Muisteluitaan kertoili Velkuan 
pitäjänneuvos Lauri Valtonen.

Puheenjohtajan kynästä
Sinervon talon tilavuokrat 2015:
Asunto
                  1-2 henkilöä    3-4 hlö
1 yö               30 euroa       50 e
lisäyö            20 euroa       30 e
Hinta ei sisällä liinavaatteita.
Kokousvuokra Sinervon salissa
20 euroa / kokous
Kokoustarjoilut:
kahvi + pulla                   3 euroa
kahvi + täytetty sämpylä 4euroa

Salia vuokrataan myös 
juhlakäyttöön!

Tiedustelut ja varaukset:
0403584 667 / Tuulikki

Kokous, juhlat tai 
yö SinervollaPro Sinervo ry:n julkaisema ja 

kustantama tiedotuslehti sai ni-
men: VELKUAN SANOMAT!
Toivottavasti lehti tavoittaa ihmi-

siä tehokkaasti ja laajasti: se ei ole  
”Sinervon uutiset”, eikä aiheiden 
mitenkään tarvitse liittyä Siner-
voon.
Lehti ilmestyy Velkua-Livonsaari 

-alueella, ja se on suunnattu pää-
asiassa Velkuan ja Livonsaaren 
vakituisille  ja kesäasukkaille sekä 
yrityksille.
Lehti ilmestyy kerran kuussa 

Saaristotiedotteen kanssa vuoro-
tellen. Näin saadaan paikallisia 
tiedotuksia useammin. 

Velkuan Sanomien sisältö muo-
dostuu lukijoiden kirjoituksista, 
ilmoituksista ja tiedotuksista ym. 
Lehteen voi lähettää omia kerto-
muksia vaikka menneiltä ajoilta, 
kuten tässä lehdessä olevat Val-
tosen ja Pihlannon kirjoitukset: 
tälläisiä tarinoita julkaisemme 
mielellämme. Vireillä on yhteistyö 
Naantalin museotoimen kanssa 
perinnetiedon ja paikallishistori-
an keräämiseksi. Tarinat lehdessä 
ovat hyvä alku.
Tervetuloa tekemään Velkuan 
Sanomia!

t. Tuulikki Ovaska
prosinervo@gmail.com



Kesäistä Velkuaa ja velkualaisia kauan sitten – Pekka Pihlanto

 Sotien jälkeen oli maassamme 
tavallista, että kaupunkilaislapsia 
koetettiin saada kesäksi maaseu-
dulle, missä elämä oli ravinnon 
suhteen ja muutoinkin paljon ter-
veellisempää kuin kaupungin pö-
lyssä.
Kesämökkejä ei silloin ollut kuin 

varakkaimmalla kansanosalla. 
Maalla asuvia sukulaisia ja ystä-
viä käytettiin tässä hyväksi. Myös 
erilaiset järjestöt toimittivat kau-
punkilaislapsia maaseudun veh-
reyteen. Jotkut koululaiset vietti-
vät kesälomia ahvenanmaalaisilla 
maatiloilla tehden talon töitä ja 
oppien samalla ruotsinkieltä.

Veljeni Matti ja minä vietim-
me kaikki lapsuutemme kesät ja 
useat hiihtolomatkin Velkuan Pal-
vassa isovanhempiemme Hem-
ming ja Aleksandra Pihlmanin 
omistamalla Riihimäen tilalla ja 
sittemmin Vapalassa.
Niissä emännöi myös tätimme 

Aune, joka piti meistä huolta kun 
olimme vielä pieniä. Palvassa olen 
sittemmin viettänyt kaikki kesälo-
mat – armeijan kesää lukuun ot-
tamatta.

Ensin Velkualle pääsi vain höy-
rylaivalla Turusta. Maantien val-
mistuttua Erik Andersson aloitti 
linja-autoliikenteen Turusta Teer-
saloon.
Merimatka taitettiin Pietilän Val-

den postimoottorilla, joka sai lem-
pinimen Klipperi. Klipperin-Papa 
istui kalastajamoottorinsa pe-
rässä, ja jos ei sattunut olemaan 
matkustajia, keula oli uljaasti pys-
tyssä. Valde ei ollut mikään heive-
röinen mies.

Paljon opin lapsena sen aikaisen 
pientilan ja kyläyhteisön elämäs-
tä. Hevospelillä tehtiin talon ras-
kaat työt – samoin Palvan muissa-
kin taloissa, Pietilässä, Herralassa 
ja Tuomolassa.
Traktorin tulo saareen myöhem-

Kaupungin lapset maalla

min oli merkkitapaus. Siksi eläke-
päiviään Vapalassa viettävä isoisä-
ni eli Pappa, vanha jefreitteri, teki 
asennon ja veti käden lippaan kun 
Tuomolan Markku ja Pietilän Pent-
ti huristelivat ensi kertaa traktoril-
la ohi. ”Vapala tek’ kunnia!” kuu-
lui kyydissä oleva Pentti huutavan 
ohjauspyörän takana istuvalle 
Markulle.

Riihimäessä oli vajaat kymme-
nen lehmää, joita Aune-täti kävi 
kesäisin lypsämässä Kiimlahdes-
sa ja talvisin navetassa.
Sikojen tappamisen seuraami-

nen navetan vajan portailta oli 
meille yksi kesäisiä kauhunäytel-
miä: katsoa sai ja piti, kun Kurjen 
Kallu löi vihlovasti kirkuvaa sika-
parkaa kirveen hamaralla päähän 
ja veti sen jälkeen kurkun puukol-
la auki.
Ei ollut ”kielletty alle 12 -vuoti-

ailta” – se oli vain maatalon nor-
maalia elämää. Itse asiassa se oli 
sadonkorjuun juhlaa, jota juhlis-
tettiin verilätyillä. Jostakin syys-

tä herkku ei kaupunkilaispojille 
maistunut.
Myös lampaita oli ja niitä ”käsi-

tettiin” eli otettiin kiinni laidun-
saarista kovalla vaivalla. Kerran 
Matti meni liian lähelle kerittävää  
lammasta, ja sen jälkeen hän oli 
yhtä maitohammasta köyhempi. 
Minkä Pappa ilmaisi näin: ”Potkas 
lammas, Matilt men hammas”.
 
Tutuiksi tulivat heinänteko ja 

viljankorjuu. Meistä ei juurikaan 
vielä ollut oikeasti töihin – mitä 
nyt sullottiin heiniä heinähäkissä 
tiiviimmäksi tai heitettiin ladossa 
karkeaa suolaa heinien päälle säi-
lyvyyden parantamiseksi. Mutta 
kuten Pappa sanoi: ”Apu lapses-
taki”.
Hevonen veti niittokonetta, hei-

näharavaa, heinähäkkiä ja elon-
leikkuukonetta. Sama  Humu-pol-
le oli kunkin koneen edessä. 
Heinät nostettiin seipäille ja viljas-
ta tehtiin lyhteistä koottuja kuhi-
laita eli kykkiä. 

Elonkorjuun aikaan alkoivat illat 
pimetä, ja siksi sanottiinkin: ”Kyk-
kä pellol, kynttilä pöyräl”.
Kun elokuun loppupuolella alkoi 

Poriin ja kouluun lähtö häämöt-
tää, saattoi joskus alkaa jo viljan 
puinti. Petrolimoottori pyöritti 
kylän yhteistä puimakonetta eli 
tappuria. Tämä laite iskostui niin 
mieleeni, että kun Matista ja mi-
nusta otettiin Porissa oikein am-
mattikuvaajan voimin valokuva, 
totesin kuvaajan häärätessä erit-
täin isokokoisen pyörillä liikutelta-
van kameran takana musta peite 
päänsä päällä: ”Kato äiti tappuri”.

Pekka Pihlanto on liiketaloustie-
teen emeritusprofessori Turun 
kauppakorkeakoulusta (Turun 
yliopisto). Hän asuu talvet Turus-
sa ja kesät Velkuassa Palvassa.
Pekka Pihlannon kesätarinat 

jatkuvat Velkuan Sanomien seu-
raavassa numerossa!

Mamma ja Pappa eli Aleksandra ja 
Hemming Pihlman Vapalan pihalla 
kesällä 1954.



Terveydenhoitaja Annu Laavainen on jäänyt työlomalle.
Maanantaina 12.1. Velkualla aloittaa terveydenhoitaja Katri Valtamo. Hän on tavoi-
tettavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Puhelin 040 900 0864.

Velkuan Sanomia kokoavat Susanna Vilja-
nen ja Tuulikki Ovaska. Aineistot sähköpos-
tilla: prosinervo@gmail.com

Naantalin seurakunnan kesätyöpaikat 
Naantalin kirkon ja Hakapellon kappelin hau-
tausmailla haussa 12.2.2015  mennessä.
Lisätietoja http://www.naantalinseurakunta.fi 
tai seurakuntapuutarhuri Pekka Suominen, 
p. 040 130 8363.

Sinervolla tapahtuu
Lauantaina 24.1. kello 13–15 Pop Up 
-ravintola: Paistetut silakat ja muusi
Maanantaisin 4H-kerho ja lasten mu-
siikkinäytelmäkerho
Keskiviikkoisin klo 13 maksuton kunto-
kerho ikäihmisille Sinervon talon kunto-
salissa! Kuntokerho ei kokoonnu Kum-
melin ystäväpiiripäivinä eli 14.1., 11.2., 
11.3. , 15.4. ja 20.5.
Lauantaisin klo 10–12 17.1. alkaen 
Virtuaalinen palikkakerho ikäih-
misille: verkkopalvelujen perus-
käyttöä osallistujien tarpeiden mu-
kaan. Tervetuloa!

Rantaklubi ja Rantapuoti 
Avoinna maanantaista torstaihin klo 10–17

perjantaina ja lauantaina 10–18
Sunnuntaisin suljettu.

p. 02- 2525927

Venus Revilla – 
kitara, basso

Silla Sarckin – 
piano, laulu

PIANO / KITARA / LAULU / BASSO 
Soittotunteja Sinervolla!
Opetus suunnitellaan oppilaan toiveiden ja tarpei-
den mukaan – sinne, minne ilo ja innostus vievät! 
Opetuksen suuntaus on kevyessä musiikissa, 
pianon perusteita myös klassisesti. 
Opetuspäivä on todennäköisesti maanantai.

FÖSS - saarelaisten yhdistys 
Finlands öar rf – Suomen saaret ry on kaksi-
kielinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena 
on saarissa asuvien tulevaisuuden turvaami-
nen ja elinolojen kohentaminen. 
FÖSS toimii saarelaisten omana ruohonjuuri-
tason yhteisönä, jonka kautta heidän äänensä 
kantautuu valtakunnallisille ja eurooppalaisil-
le päätöksentekijöille.
Fössin vuosikokous on 12.3.2015 klo 14 
Naantalissa. Tarkempi osoite ilmoitetaan 
myöhemmin. www.foss.fi


