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Nro 3/2020 2.7.2020

Velkualla tapahtuu 
11.7.

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry:  prosinervo@gmail.com  facebook.com/sinervontalo

Kaikkien velkualaisten ja kesäasuk-
kaiden yhteistä Velkua-päivää 

 vietetään Teersalossa 
 Sinervon talon 

 rannassa lauantaina 
11. heinäkuuta.

S        inervon talon salkoon nousee Velkuan vii-
ri lauantaina 11. heinäkuuta kello 12 Vel-
kua-päivän kunniaksi.

Kaikenikäisten paikallisten ja kesäasukkaiden yhtei-
sessä kesätapahtumassa heitetään markkinatikkaa ja 
suunnistetaan. Lapsille on talon ympäristössä oma help-
po suunnistusrata. Nuorten ja aikuisten radalla tarvitaan 
avuksi älypuhelin: rata perustuu QR-koodeihin ja erilai-
siin tehtäviin.

Aikaisempien vuosien tapaan Sinervon pihassa on 
myös kirpputori, jonne voi tulla myymään itselle tarpeet-
tomaksi käyneitä tavaroita, omia tuotteita tai vaikka vi-
hanneksia omasta puutarhasta. Pöytätilaa ei tarvitse va-
rata ennakkoon.

Myynnissä on ainakin paikallista hunajaa Velkuanmaal-
ta.

Lastenkonsertissa 
esiintyvät Mimmit 
ovat monelle tuttuja 
televisiosta ja 
YouTubesta.

Pro Sinervo ry:n talkooväki myy tapahtumassa makka-
raa, kahvia ja leivonnaisia. Ohjelmassa on myös arpajai-
set.

Päivä huipentuu ainakin lasten osalta kello 14 alkavaan 
Mimmit-duon konserttiin. MTV3:n Mimmit Musapatti 
-sarjasta tuttu duo kerää kehuja missä kulkeekin. Mim-
mien  ”Ystävyys” -levy valittiin vuoden lastenlevyksi 2017, 
ja uusin levy ”Musapatti” on Emma-ehdokkaana 2020.

Musapatti-levyn korvamatolaulut yhdistävät hyödyn ja 
huvin: niissä seikkaillaan vaikkapa dinosaurusten maail-
massa, ihmisen suolistossa tai Etelämantereella.

Mimmien mukana on televisiosta tuttu tukiviittoja. 
Musikaalisesti toteutetut viittomat ovat kuin tanssia kä-
sillä ja kehittävät lapsen kielellisiä valmiuksia.

Mimmien konsertin Sinervon talon pihassa tarjoaa Vel-
kuan saaristolaisyhdistys. 
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Lähde luontoon 

Velkuan poluille, saarille ja vuorille

Suomalainen pakenee pandemiaa metsään: 
retkeily on nyt suositumpi harrastus kuin 
kenties koskaan ennen. Velkuan saarilla, 
kallioilla ja metsissä on useampia merkitty-
jä polkuja, joilla voit retkeillä eksymättä ja 
kenenkään rantarauhaa häiritsemättä.

Pakkaa eväät reppuun ja lähde luontoon!

Tämän aukeaman kuvien maisemat löytyvät Salavaisten eteläpäästä eli Raissiluodosta. Kairanmetsän luontopolulla kulkija kohtaa saaristoluonnon kaikissa muodoissaan: rantaniittyinä, muhkeina lehtometsinä ja aaltoilevina kallioina. 

Teersalo
Teersalosta löytyy useampia eripituisia ja hyvinkin moni-
puolisia lenkki- tai luontopolkuja. Jos kaipaa useamman 
tunnin retkireittiä, kannattaa yhdistää Henttulan luonto-
polku ja Tulkinniemen kuntopolku:

Lähdetään  Teersalon rannasta Velkuantietä pitkin. 
Noin kilometrin jälkeen käännytään oikealle Henttulan-
tielle. Kuljetaan noin 400 m ja tullaan luontopolun alku-
pisteeseen  A. Siitä vasemmalle ja kuljetaan noin 400 m, 
kun tullaan pisteeseen B, josta varsinainen luontopolku 
alkaa.

Nyt on valittava mihin suuntaan lähdetään. Oikean-
puoleinen lenkki lähtee melko suoraan, vasemmanpuo-
leinen nousee ylös kalliolle. Vasemmalle lähtevä polku 
on vähän pitempi ja vaativampikin. On kallioita, käkkä-
rämäntyjä, lahopuita,  rotko, soita ja vaikka mitä. 

Lopulta näkyy peltoa ja mertakin, ja tullaan pisteeseen 
C, josta lähdetään vasemmalle polkua pitkin kohti Ra-
vaksentietä. Polun oikealle puolelle jää keltainen mökki, 
jonka jälkeen ollaan pisteessä D.

Ravaksentietä vajaa kilometri ja tullaan maantielle, 
käännytään oikealle ja sitten pienen matkan päästä 
vasemmalle Tulkinniementielle. Sitä puolisen kilometriä 
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Velkuan poluille, saarille ja vuorille

Tämän aukeaman kuvien maisemat löytyvät Salavaisten eteläpäästä eli Raissiluodosta. Kairanmetsän luontopolulla kulkija kohtaa saaristoluonnon kaikissa muodoissaan: rantaniittyinä, muhkeina lehtometsinä ja aaltoilevina kallioina. 

ja käännytään vasemmalle  Kulmalantielle, jota noin 300 
metriä, sitten  käännytään vasemmalle ojan yli  polulle. 
Kuljetaan polkua muutama sata metriä, sitten käänny-
tään  alas vasemmalle Kirkniementielle. Puoli kilometriä 
Kirkniementietä ja 400 m Jussilantietä, niin ollaan taas 
Velkuantiellä.

Polkujen lähtöpisteitä on merkitty kylteillä, matkalla 
on erilaisia nuolia ja  viittoja ja puissa valkoisella maa-
lattuja pisteitä.  Nuolien  suunnat saattavat joskus olla 
hämääviä, mutta siitä ei kannata välittää.

Jos haluaa kiertää pelkän Henttulan luontopolun, sen 
voi aloittaa pisteestä A  tai C. Ja tiedoksi, luontopolun 
aloituspisteissä ei ole parkkipaikkoja, siis sinne matka-
taan pyörällä tai kävellen.

KM

Turun Sanomien Luonto Plus on kiertänyt Henttulan luontopolun 19.5.17, ja siitä löytyy video nimeltä ”Henttulan luon-
topolku”.
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Vaihelan luontopolku
Vaihelan luontopolku Velkuanmaalla  lähtee Vaihelan 
hotellin pihasta. Voit kiertää luontopolun rannan eli
vierasvenesataman kautta tai jatkamalla Velkuan-
maantietä myöten Kokkareentien risteykseen, jossa on 
opaste.

Metsässä luontopolku jakautuu kahtia. Jatkamalla pel-
lon reunaa ei tarvitse kiipeillä, mutta jos valitset toisen 
polun, kiipeät korkeille kalliolle, teet lenkin ja palaat 
samaan paikkaan, mistä lähdit. Jatkamalla tätä polkua 
pellon reunaa tulet vierasvenesatamaan.

Pari, kolmesataa metriä ennen vierasvenesatamaa 
näet pellon laidassa kaksi mehiläispesää. Niissä asuu 
Pohjolan tummia mehiläisiä. Ensin tulevat kuhnurien pe-
sät, ja kun jatkat matkaa, niin näet puissa puulaatikoita, 
joissa puolestaan asuu kuningattaria. Kuningatarpesiä 
on parhaimmillaan jopa 30. Rodun säilymisen ja puhtau-
den vuoksi kuningattaria pariutetaan saaressa, missä ei 
ympäristössä ole muita mehiläisyhdyskuntia.

Mehiläiset ovat Jari ja Laura Tiittasen yhdyskuntia. He 

Palvan vuoret
Palvan saaressa ei ole merkittyä luontopolkua, mutta 
erilaisia polkuja kuljettavaksi löytyy monessakin metsäs-
sä. Lisäksi saaresta löytyy neljä vuorta, joille voi käydä
kiipeilemässä, kunhan muistaa, että ne ovat yksityisten 
omistuksessa olevia paikkoja.

Pyytinvuori sijaitsee lännessä ja siellä on ollut kolmio-
mittaustorni, josta näki seitsemän kirkon tornit. Nykyi-
sin puusto mäen laella on kasvanut osittain peittämään 
hienot näkymät Velkuanmaahan ja Länsiaukkoon.

Ristvuoren päällä on kivistä rakennetut tuolit ja pöytä, 
jotka sopivat hyvin pysähdyspaikaksi. Niillä kelpaa 
istuskella ja ihailla hienoja maisemia Jukkonsalmeen ja 
Heilurisalmeen päin.

Ristvuoren alapuolella on Café Laituri, jossa kannattaa 
piipahtaa nauttimassa virvokkeita.

Papinvuori ja Vesivuori ovat vähemmän tunnettuja ja 
niille on hankalampi kulkea. Niille ei vie mitään polkuja, 
ainoastaan peurat ja kauriit ovat tehneet niille kulkureit-
tejään.

Näkymät näiltä vuorilta eivät ole kovin merellisiä. 
Papinvuorelta näkee Palvan kylän kaikki entiset maa-
laistalot eli Tuomolan, Herralan, Riihimäen ja Pietilän. 
Kaikissa taloissa on ollut lehmiä, lampaita, sikoja ja ka-
noja, ja niissä on harjoitettu maanviljelystä ja kalastusta 
vuosikymmeniä. Nykyään ainoastaan Pietilän tilalla 
viljellään peltoja.

Vuorille kulkiessa pitää muistaa, ettei tallo peltojen 
viljelyksiä ja että avotulen teko on kielletty. Kunnioita 
luontoa sekä maanomistajien metsää ja maata. Älä kulje 
ihmisten pihoille, paitsi jos olet eksynyt ja kysyt tietä!

PJ

käyvät tarkistamassa pesät maanantaisin, joten jos olet 
kiinnostunut tapaamaan ja kyselemään mehiläisistä, käy 
tervehtimässä heitä työssään.

Pohjolan tummat mehiläiset ovat rauhallisia, joten pis-
toja ei tarvitse pelätä. Toivotaan, että syksyllä saadaan 
nauttia näistä pesistä kerättyä hunajaa.

PJ

Kuvassa näkyvää Vesivuorta ja 
Papinvuorta erottaa rotko.
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Salavainen
Oma vene tai yhteysalus vievät retkeilijän Salavaisten 
saarelle, josta löytyy kaksikin kaunista retkipolkua.

Saaren pohjoispäässä Haukan tilan maisemissa kiertä-
vä reitti esittelee saariston kulttuurimaisemaa vanhoine 
haka- ja laidunmaineen sekä ketoine ja niittyineen.

Salavaisista pääset maasiltaa pitkin Raissiluotoon, 
jossa Pursimon tilan mailta löytyy Kairanmetsän luon-
topolku. Sekin alkaa rantalaitumelta, mutta sukeltaa 
pian taianomaiseen saaristometsään. Järven ja meren 
tuntumassa kuljetaan milloin koivukujalla, pitkospuilla, 
kalliolla tai lehmänpoluilla.

Kairanmetsään luontopolku on kartalla vain noin kol-
me kilometriä pitkä, mutta maasto on paikoin hankala-
kulkuista ja korkeuserojakin löytyy, joten aikaa maise-
mien ihailemiseen kannattaa varata reilusti.

Ristvuoren laella on komeat maisemat ja 
levähdyspaikka.

Polku on merkitty valkoisin maalimerkein. Reitin var-
rella on myös nuotiopaikka, mutta muistathan, että tu-
len teko vaatii aina maanomistajan – tässä tapauksessa 
Eero tai Susanna Pursimon – luvan. Kesäaikaan saarilla 
on myös yleensä niin kuivaa, että metsäpalovaroitus 
joka tapauksessa kieltää tulen teon maastossa.

Mikään ei kuitenkaan estä istumasta nuotiopaikalle 
nauttimaan termoskannukahvista,  voileivistä ja muista 
eväistä, jotka eivät kaipaa nuotiota.

SV

Teksti ja kuvat: 
Kirsti Martikainen 
Pirjo Järvenranta 
Susanna Viljanen
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Peräkärryn päällä oleva 
palopumppu on oiva väline 
alkusammutukseen, koska 
varsinaisen palokunnan saa-
minen saaristoon vie aikaa.

Palvassa oleva palopumppu on siir-
rettävä henkilöauton peräkärryllä 
oleva pumppu ja siihen liittyviä letku-
ja löytyy 300 metriä. Peräkärryä säi-
lytetään Jukka Pietilän kuorma-auto-
varikolla lähellä koulun risteystä.

Peräkärry kulkee helposti auton tai 
mönkijän perässä palopaikalle, jos-
ta pumppu siirretään veden ääreen, 
pumpussa on kottikärryn kokoiset 
pyörät ja painoa 150 kg.

Matkaa pumpusta veteen saa olla 
enintään kuusi metriä ja pudotusta 
2 metriä. Pumppu voidaan kuljettaa 
tarvittaessa myös saariin veneellä.

Olisi toivottavaa, että asukkaat 
miettisivät mistä heidän tontilleen 
saadaan nopeasti vettä palopump-
pua varten ja että tie vesipisteelle 
olisi esteetön.

Testaus tapahtui siirtämällä palo-
pumppu koulun lähellä olevan pienen 
lammen läheisyyteen, letkut veteen 
ja pumppu käyntiin, ensi nykäyksellä 
lähti ja vettä ruiskusi paloruiskuista, 
todettiin, että hyvin toimii.

Avotulen teko on kielletty metsä-

Oma 
palo-
pumppu 
Palvan 
turvana

Palvalaiset testasivat palopumppunsa toiminnan viimeksi kesäkuun alussa.

palovaroituksen aikana. Avotuleksi 
pelastuslain mukaan katsotaan myös 
kertakäyttögrillit sekä kaikki sellai-
nen tulen käyttö, josta tuli voi päästä 
irti kipinöinnin tai maapohjan kautta.

 Avotulta ei saa tehdä toisen maalle 
ilman maanomistajan lupaa. 

Palotilanteessa tee aina heti ilmoi-
tus 112, kerro missä palaa, jos sinul-
la on paikkasi koordinaatit tiedossa 
kerro ne. Paloviesti tulee hätäkes-
kuksesta Pirjo Järvenrannalle ja Seija 
Pietilälle, joille voit myös itse ilmoit-
taa palosta 112-puhelun jälkeen.

Koronaviruksen takia Teersalon 
rannassa ei tänä vuonna järjeste-
tä lapsille varsinaista uimakoulua, 
mutta elokuussa päästään sentään 
uimaleirille.

6-11 vuotiaille suunnattu uima- ja 
liikuntaleiri pidetään maanantaista 
keskiviikkoon 10-12. elokuuta Siner-
von talolla. Leiripäivät alkavat kello 
10 ja päättyvät kello 14.

Elokuussa uidaan ja liikutaan leirillä
Leiripäivät alkavat liikunnallisilla 

leikeillä, peleillä ja tehtävillä, ja kello 
11.30 syötävän välipalan jälkeen 
päästään uimaan ja oppimaan uin-
tia. Sauna on lämmin kello 12–14.

Leirillä ohjaajana toimii aiempien 
vuosien uimakouluista tuttu uima- 
opettaja Henna-Mari Sula.

 Leirimaksu on 15 euroa per osal-
listuja. Jos samasta perheestä tulee 

useampi lapsi, hinta seuraavilta 
sisaruksilta on 10 euroa. Leirimaksu 
sisältää välipalan.

Ilmoittautumiset 15. heinäkuuta 
mennessä sähköpostilla: 
 pirjo.jarvenranta@pp.inet.fi.

Ilmoita samalla mahdolliset ruo-
ka-allergiat.



Sinervolla tapahtuu 
Velkua päivä 11.7. kello 12. Viirin nosto salkoon klo 12.00
Markkinatikkaa, arpajaiset, kippurtori
Lapsille suunnistusrata helppo, isommille QR-koodirata suunnistaen ja tehtäviin vastaten, 
tähän tarvitaan älypuhelin. Myynnissä makkaraa, kahvia ja leivonnaisia. Tule myymään omia 
tavaroita, tuotteita, vihanneksia.
Konsertti lapsille ja koko perheelle 11.7. klo 14. Esiintyjänä Mimmit, mukana on myös 
tukiviittoja. Konsertti järjestetään ulkona Sinervon talon pihalla. Konsertin tarjoaa Velkuan 
saaristolaisyhdistys.
Velkua soi-tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna koronarajoitusten vuoksi.
Luovan kirjoittamisen kurssi 24.-25.7. kello 10–16. Kurssin hinta 40 euroa sisältää aa-
mukahvin ja lounaan. Kurssin vetäjänä toimii turkulainen runoilija, kirjankustantaja ja sana-
taideohjaaja Susinukke Kosola (Daniil Kozlov). Ilmoittautumiset viimeistään 13.7. sähköpos-
tilla: prosinervo@gmail.com. Ilmoita samalla mahdollisista ruokavaliorajoituksista. Lisätietoja 
kurssista voi kysyä Kirsti Martikaiselta, p. 050 3704655.
Uima- ja liikuntaleiri 6-11 vuotiaille 10-12.8. Sinervon talolla klo 10-14. Hinta 15 €/lap-
si jos samasta perheestä useampi lapsi seuraavat 10€. Sisältää välipalan. Ilmoittautumiset 
15.7. mennessä: pirjo.jarvenranta@pp.inet.fi. Ilmoita samalla ruoka-allergiat. 
Syksyllä tulossa:
Naantalin opiston kursseja, joogaa kerran viikossa päivällä ja intialaista päähierontaa (4 krt), 
seuraa opiston ilmoittautumisohjeita.
Naantalin kaupungin kanssa yhteistyönä joko kuntosaliharjoittelua tai kuntosali-, voima- ja 
tasapainoharjoittelua vuorotellen. Muodostetaan ryhmä tarpeiden mukaan.
Digikutsut 9.9. klo 13. Opetellaan älylaitteiden käyttöä ja ratkotaan pulmatilanteita.

Pro Sinervo ry

 Café Laituri

Avoinna 
joka päivä 
klo 11–19N: 6714600 E: 206459

Voiponlahti, Palva
P. 044 337 9913

RantaKlubi avoinna heinäkuussa
ma– to 10–18
pe–la 10–19

RantaPuoti avoinna
ma–la 10–18

Sunnuntait suljettu
Seuraathan Facebook-ilmoituksiamme!

Poikkeusolot vaikuttavat ruokatarjoiluumme. 
Tarjoilemme vain pikkusuolaisia – 

a´la carte -annokset ja pizzat ”huilaavat”. 
Toivottavasti tapaamme silti kaikki ihanat vanhat ja uudet 

asiakkaat aurinkoisella terassillamme raikkaita 
virvokkeita nauttimassa. 

Pidetään huolta turvaväleistä ja hygieniasta! 

Tiloissamme toimii myös Mercury- 
perämoottori ja venetarvikemyymälä!

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€      ¼-sivu 45€ 
½-sivu 70€               1 sivu 135€
Joka kolmas ilmoitus ½-hintaan! 

Kysy lisää: prosinervo@gmail.com

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren 
alueella joka kotiin jaettava paikallis- 
lehti. Julkaisija: Pro Sinervo ry. 
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan 
Sanomat löytyvät netistä osoitteesta 
prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com
Tuotanto: Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi
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Vaihelan kesä 2020
Saaristohotelli Vaihelan ravintola on avoinna

joka päivä kello 12-22 
 (tarvittaessa myöhempäänkin)

Keittiö palvelee kello 12-20.
Tervetuloa!

Livemusiikkia ja muita tapahtumia viikonloppuisin:
pe 3.7.  Duo Murtojärvi
la 4.7.   Trubaduuri Pasi
pe 10.7. Pepe Gonzales
la 11.7.   Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
pe 17.7. Jouni Keronen 
     (Tangokuningas 1998)
la 18.7.  Skoogie featuring 
     SEVERI PYYSALO
pe 24.7. trubaduuri Kari Luoto
la 25.7.  Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
pe 31.7. Trubaduuri Pasi

Tarkemmat tiedot osoitteesta vaihela.fi sekä Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

la 1.8.    JAZZ-ilta; Duo Murtojärvi
la 8.8.    Lauantaitanssit Vaihelassa, 
      KuppilaOrkesteri
la 15.8.   Pepe Gonzales
la 22.8.   Kalle Klotz Ja Susanna Pihlaja
la 29.8.   MUINAISTULIEN YÖ: 
       Markus Salo (Voice 2019)

Ohjelmanmuutokset 
ovat mahdollisia. 

Seuraa meitä Facebookissa!


