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Sunnuntaina saa taas Pop Up -lähikalaa
Edes meren rannalla ei ole
aina helppo saada tuoretta
kalaa. Onneksi on Sinervon Pop Up -ravintola!
Pop Up tarkoittaa tilapäistä, tapahtumaluonteista
ravintolaa,
joka polkaistaan pystyyn yhdeksi päiväksi kerrallaan. Sinervon
talolla on jo kahteen otteeseen
herkuteltu Pop Up -ravintolassa
nimeltä Paistetut silakat ja muusi.
Ravintola on nimensä veroinen,
sillä tapahtumassa on molemmilla kerroilla tarjoiltu paistetuita silkakoita ja muusia. Muutakin lähikalaa laitetaan sen mukaan, mitä
milloinkin on saatavilla.
Lähikalan suosio on yllättänyt
Pro Sinervo ry:n kokkaajat. Molemmissa tapahtumissa on ollut
kymmeniä asiakkaita. Ensimmäisellä kerralla paistetut silakat loppuivat jopa kesken, mutta onneksi tarjolla oli vielä silakkarullia.
Pop Up sai alkunsa Sinervolla
kesällä poikenneiden turistien
harmista: ravintoloista ei saa pai-

Paistetut silakat ja muusi liputtaa tuoreen lähikalan puolesta.
kallista kalaa. Vaikka ollaan aivan
meren äärellä, tuore lähikala näyttää olevan kiven alla.
Viimeisimpään Pop Upiin tammikuussa haettiin samana aamuna troolisilakkaa Hakkenpäästä.
Kunhan kelit muuttuvat kalastukselle otollisemmiksi, tuoretta kalaa saadaan varmasti myös
Teersalon omalta kalastajalta eli
Pekka Harkakselta.

Paitsi kala myös lisukkeet ovat
lähellä tuotettuja: Livonsaaren
saaristolaisleipää, Heidin yrttileipää, Kirstin kurkkuja ja punajuuria sekä Tuulikin rouskusalaattia
Teersalon metsistä kerätyistä sienistä.
Seuraava Pop Up Paistetut silakat ja muusi kansainvälisenä ravintolapäivänä sunnuntaina 15.2.
kello 13 –15. Sauniementie 5.

Katri tuuraa Annua
”Uusi terveydenhoitaja Katri Valtamo toivottaa kaikille hyvää helmikuuta.
Aloitin työt tammikuun puolivälissä Kummelissa, ja tarkoitus on
sijaistaa Annua tämä vuosi. Teen
osa-aikaista viikkoa, jotta saan
viettää aikaa edelleen pienten
lasteni kanssa kotona.
Minut tavoittaa maanantaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 8 –
16 välisenä aikana, puhelinnumero säilyy samana, eli 040-9000 864.
Helmikuussa olen kahtena tors-

taina pois eli 5.2. ja 19.2., muuten
normaalisti tavoitettavissa.
Annun tavoin olen joka viikko
torstaisin Velkuan koululla.
Kevään tulevat lääkäripäivät ilmoitan kuntatiedotteessa ja niitä
voi tiedustella myös minulta suoraan. Helmi- ja maaliskuussa lääkäriaikoja voi varata Naantalista,
numerosta 436 2760 klo.11-15 ja
arkisin myös päivystysaikoja samasta numerosta klo.8-11.
Hyvää ja turvallista lopputalvea
teille kaikille! T. Katri.”

Katri Valtamo

4H-kerhossa viihdytään Puheenjohtajan
Maanantai on ollut Sinervon talolla lasten päivä. Talon
ovat täyttäneet 4H-kerholaiset sekä muskari ja musiikkinäytelmäkerho, jotka jatkossa toimivat tiistaisin.
Velkua-Livonsaari-alueen lapsille
ja nuorille syyskuussa 2014 perustettu 4H-kerho oli ensimmäinen
Sinervon talolla viikoittain kokoontuva harrastusryhmä.
4H-kerholaiset
kokoontuvat
maanantaisin puoli kahdesta viiteen.
– Lapset viihtyvät kerhossa tosi
hyvin. Tärkeää on yhdessäolo:
koulun lyhyillä välitunneilla ei
ehdi tarpeeksi touhuta kavereiden kanssa, kerhon vetäjä Tuulikki Ovaska tietää.
Ensimmäisellä kerralla ilmottautui lapsia 19. Tällä hetkellä heitä
on 26. Nuorin 6-vuotias ja vanhin
13. Noin puolet kerholaisista on
tyttöjä ja puolet poikia. Aikuisia on
yleensä kolme.
Kerhossa lapsilla on turvallisesti hauskaa. Siellä opitaan uusia
asioita ja pyritään siihen, että jokainen voisi tehdä sellaista, mistä
pitää. Ei siis ole pakko esimerkiksi
piirtää, jos ei siitä pidä.
Kerhossa on kuitenkin pakko
noudattaa muutamaa sääntöä:
ketään ei kiusata, ei nimitellä
eikä lällätellä, ei
lyödä eikä jätetä
syrjään leikeistä.

4H-kerhossa pätevät siis samat
säännöt kuin kodeissa ja koulussa.
Lapsiryhmä on jaettu kolmeen
osaan. Osa on kokkikerhossa, osa
askartelee ja pelaa lautapelejä,
osa on ollut musiikkinäytelmäkerhossa.
Kerhossa piirretään ja maalataan ja on muun muassa veistetty
kaarnaveneitä Lauri Valtosen ohjauksessa.
Joulun alla valmistettiin sammalekransseja ja joulukoristeita
sekä paperimassasta kuppeja.
Tehtiin myös Anni-tytön neuvomana pyykkipoikalentokoneita.
Kokkikerhoon on jokainen halukas päässyt vuorollaan. Kerhossa
lapset ovat leiponeet esimerkiksi
muffinsseja, joita myytiin ja tulot
laitettiin Nenäpäivä-keräykseen.
Alkuvuodesta tiistaille siirtyneessä musiikkikerhossa soitetaan
ja lauletaan sekä leikitään. Myöhemmin opitut taidot kootaan
näytelmäksi. Kerhoa vetää muusikko, opettaja Silla Sarckin.
4H-kerhon loppuaikana leikitään
salin puolella ” riehumisleikkejä”,
patsaspiiloa, punainen tuli vilahti ja peiliä. Joskus on rakennettu
majoja ja tunneleita.

kynästä

Sinervon edessä saa palaa kuusessa edelleen valot. Vielä on
pimeää ja talvi, luntakin saatiin
ja odotellaan kunnollisia jäitä
mereen.
Toivotaan, että kalastajat pääsisivät jäille kalaan ja ehdittäisiin saada vaikka mätimadetta.
Odotellaan myös ahventa, jotta
saataisiin pop-uplounaalle tuoreet ainekset vaikka kalasopalle
tai paistetuille fileille.
Talvesta nautitaan, mutta kesää jo suunnitellaan. Pro Sinervo ry järjestää Alfred Kordelin
säätiön apurahan avulla kesällä kolmena viikonloppuna runoaiheisen kurssin: ”Elämää ja
maisemaa sanoiksi”. Ohjaajana
toimii luovan kirjoittamisen ohjaaja Mirkka Mattheiszen.
Kurssi huipentuu Muinaistulien Yö- tapahtumapäivänä pidettävään matineaan ja runokilpailun tulosten julkaisuun.
Kurssin sisällöstä ja kilpailusta
tiedotetaan vielä monta kertaa,
ja ideoita ja ajatuksia aiheesta
otetaan mielellään vastaan.
Velkua-Livonsaari-alueella on
paljon runontaitajia ja -harrastajia. Velkuan koulun joulujuhlassa saatiin näytteitä nuorien
taitajien runoista. Alla kuudesluokkalaisen pojan jouluruno.

Tuulikki
JOULUPUURO
Joulupuuron tuon
lumen alta luon,
kun sen lämmitän,
niin sulle sen tuon.
Mantelit kantelit kaadan sinne
ja tuon sen kaiken sinne minne
sinä olet ehtinyt mennä,
sinne minäkin tahdon mennä.

4H-kerhoon tullaan suoraan koulusta, joten kerho aloitetaan välipalalla.

Velkuan koulun
kuudesluokkalaisen
jouluruno

Kesäistä Velkuaa ja velkualaisia kauan sitten – Pekka Pihlanto

Pärekattoa tekemässä

Ulkorakennusten ja latojen katot oli tehty päreistä, ja niitä piti
uusia aika-ajoin. Matti ja minä
heiluimme navetan ja tappurimakasiinin katolla muiden mukana
naulaamassa päreitä paikoilleen.
Ennen kuin katon teko voi alkaa,
oli ensin rakennettava laudoista ja
puunrungoista tellingit.
Päreet ladottiin katolle vanhan
pärekaton päälle vaakasuoran
laudan eli riian varaan. Riia pysyi
paikoillaan kahden sahalaitaiseksi kolotun ”käsivarren” ja kattoon
lyötyjen tilapäisten naulojen varassa. Riiaa nostettaessa otettiin
käyttöön seuraavat kolot, jolloin
riia nousi runsaan puolen päreen
pituuden verran.
Kun yksi päre oli asetettu paikalleen riian varaan, päreen reunaan
lyötiin naula. Sitten asetettiin seuraava päre osittain edellisen päälle niin, että naula jäi peittoon, ja
jälleen naula päreen vastaavaan
reunaan. Pärettä oli hiukan taitettava ennen paikalleen asettamista
sen varmistamiseksi, että se tulisi
oikein päin: niin että sadevesi ei
valuisi päreen syiden väliin lahottamaan pärettä.
Kun yksi rivi alkoi olla valmis,
joku oman osuutensa valmiiksi saanut huusi: ”Riia nousee!”,
mikä sai muut kiristämään naula-

ustahtia saadakseen oman osuutensa valmiiksi.

vatulla tavalla? Uskon mieluummin tähän kuin tonttuihin.

Päreet tuotiin kaupasta tai pärehöylän luota nipuissa, joita kutsuttiin kimpuiksi. Mitään turvaköysiä ei katon tekijöillä ollut. Katolla
oli meidän lisäksemme Pappa,
isämme, talon entinen torppari Herman Salmela Lailuodosta,
hänen aikamiespoikansa Aimo ja
Sakari-serkkumme, joka oli useat
kesät talossa töissä. Salmela kertoili mukavia juttuja menneiltä
ajoilta.

Pappa kertoi myös eri puolille
Palvan rantoja Suomen sodan aikana Palvan meritaistelussa vuonna 1808 uponneista kanunsluupeista (kanonsluper), palvalaisten
piilopaikasta saman sodan aikana
Taipalonpellon kupeessa kallioiden välisessä solassa sekä viime
sotien ilmavalvonnasta Papinvuoren laella. Näistä olen kertonut
”Velkua-sarjaksi” nimeämässäni
kirjoituskokoelmassa.
(http://www.velkua.fi/palvelut-tapahtumat/historiaa/paikalliset-muistelevat/).

Myös Pappalla oli juttuja kerrottavanaan, vaikka hän ei kovin puhelias ollutkaan. Hän oli kerran
ollut lämmittämässä riihtä, joka
sijaitsi aikoinaan suunnilleen siinä
kohdin, missä nyt on Harri Pietilän
konehalli Kiimlahdentien varrella.
Pappa oli lisäämässä puita riihen
pesään, kun hän alkoi äkkiä kuulla kiukaan kivien liikkuvan. Hän
pelkäsi, että koko kiuas romahtaa,
heitti pesän luukun kiinni ja juoksi
ulos. Hän oli varma, että riihitonttu oli jostakin hermostunut ja järjesti metelin. Kesti kauan, ennen
kuin Pappa uskalsi palata riiheen.
Luin jostakin paljon myöhemmin, että Suomessa havaitaan silloin tällöin maanjäristyksiä Olisiko
sellainen saanut kalliolle rakennetun riihenkiukaan tärisemään ku-

Vanhat tarinat talteen

Onko sinulla pitkä muisti, tai tunnetko jonkun, jolla on? Velkuan
Sanomat julkaisee Velkuan ja
Livonsaaren alueen vanhoja tarinoita, joten kirjoita muistosi ylös
ja lähetä ne meille: Pro Sinervo
ry, Sauniementie 8 as 1, 21195
Velkua tai prosinervo@gmail.
com.
Naantalin kaupungin museotoimi aloittelee systemaattista paikallishistorian tallennusta. Jos

Velkuan ja Livonsaaren historia
kiinnostaa, ilmoittaudu perinteenkeruuryhmään!
Perinteenkeruuryhmää kokoaa
kaupungin museotoimenjohtaja
Anne Sjöström. Hänet tavoittaa
puhelinnumerosta 050 5909 365,
sähköpostilla: anne.sjostrom@
naantali.fi tai postitse: Anne
Sjöström, Naantalin kaupunki,
PL 43, 21101 Naantali.

Sluupin hylystä nostetulla kanuunalla ammuttiin vuosikaudet pappilan kedolla juhannuslaukaus,
kunnes se liian tiiviin latauksen
johdosta räjähti. Onneksi käytettiin sytytyslankaa ja miehet olivat
piilossa kiven takana. Nyt kanuunan tynkä on osana Palvan meritaistelun muistomerkkiä kirkon lähistöllä olevalla kallionnyppylällä.
Sitä ennen se oli vuosikymmenet
kirkon kellarissa, missä kävimme
sitä ihmettelemässä.
Pekka Pihlanto on liiketaloustieteen emeritusprofessori Turun
kauppakorkeakoulusta
(Turun
yliopisto). Hän asuu talvet Turussa ja kesät Velkuassa.

Tue Pro Sinervoa:
- liittymällä
jäseneksi:
henkilö 15€
yli 80-vuotiaat 8€
perhe 30€
yhteisö 35€
kannatusjäsen 50€
Pro Sinervo ry:n tili:
FI72 5229 0920 0193 24
- lahjoituksin
- tekemällä talkootyötä
- tulemalla tapahtumiin

Sinervon talossa tapahtuu
Sunnuntaina 15.2. kello 13-15 Pop Up -ravintola Paistetut silakat ja muusi - kansainvälinen ravintolapäivä!
Laskiaistiistaina 17.2. kello 13-16 lasten laskiaistapahtuma.
Leivotaan, kisaillaan ja pulkkaillaan - oma pulkka mukaan!
Laskiaistiistaina 17.2. kello 18.30-22 nuorten iltakahvila. Vapaata oleskelua, iltapalaa, kuunnellaan musiikkia ja hengaillaan
limulinjalla. Mukaan voit ottaa omat levyt jos haluat! Tarjottavat
maksuttomia!! Vitosluokkalaisista ylöspäin tervetuloa!
Keskiviikkona 18.2. klo 17-19, torstaina 19.2. klo 10-12 ja perjantaina ja 20.2 klo 10-12 ikäihmisten tietokonekurssi: verkkoasiointikoulutusta ikäihmisille.
Torstaina 26.2. kyläfoorumi.
Maanantaisin kello 13.30-17 4H-kerho. Hiihtolomaviikolla 16.2.
ei kerhoa!
Tiistaisin kello 14-15 muskari, musiikkinäytelmäkerho 15.2016.45. Sillan ja Venuksen soittotunnit kello 17 alkaen.
Keskiviikkoisin klo 13 fysioterapeutin vetämä maksuton kuntokerho ikäihmisille Sinervon kuntosalissa! Ei kerhoa 11.3. ja 15.4.

Kokous, juhlat tai
yö Sinervolla

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

Sinervoa vuokrataan
myös juhlakäyttöön:

Koko talo 100 euroa (sis. astiat,
perussiivous)
Sali 50 euroa
Tiedustelut ja varaukset:
040 3584 667 / Tuulikki

Velkuan Marttojen toimintaa:
Kevätkokous ti 24.2.14 klo 17 Sinervolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Teatteria Turussa. Olemme varanneet paikkoja Turun Kaupunginteatterin Seili-näytelmään la
28.3. klo 14.00. Ilmoittautumiset viimeistään 27.2. Kirstille 050-3704655 tai Ullalle 0400-456210.
Yhteis- tai kimppakyydit. Hinta selviää myöhemmin.

Rantaklubi ja Rantapuoti

Avoinna maanantaista torstaihin klo 10–17
perjantaina ja lauantaina 10–18
Sunnuntaisin suljettu.
p. 02 2525 927, facebook.com/rantaklubi

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 20 euroa
1/4-sivu 40 euroa
1/2 sivu 60 euroa
1 sivu 120 euroa
Lunastamalla ilmoitustilan kerralla kolmeen peräkkäiseen lehteen saa noin 15 prosentin alennuksen.
Kysy lisää Tuulikilta, p. 040 358 4667.
Velkuan Sanomia kokoavat
Susanna Viljanen ja Tuulikki Ovaska.
Aineistot sähköpostilla:
prosinervo@gmail.com
Tai puhelimitse Tuulikille: 040 358 4667.

Naantalin seurakunta:
Marianpäivänä su 22. maaliskuuta
PERHEHARTAUS 16.30 Velkuan kirkossa.
Marja Saantola, Päivi Viljanen, lapsikuoro
Laakson lapset Naantalista.
Naantalin seurakunnan hartaus Kummelissa
ke 25.2.2015 klo 17. Tervetuloa!
Finlands öar rf
– Suomen saaret ry

Vuosikokous 12.3.2015
klo 14 Sinervon talossa
Teersalossa, Sauniementie 5, Velkua.
Sääntömääräiset asiat, sääntömuutokset ja
yhdistyksen toimintasuunnitelma.
Tervetuloa!
www.foss.fi

PIANO / KITARA / LAULU / BASSOtunteja Sinervolla tiistai-iltaisin!
Opetus suunnitellaan oppilaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, minne ilo ja innostus vievät!
Piano/laulu – Silla Sarckin, p. 050 431 2331
Kitara/basso – Venus Revilla, p. 040 523 5196

