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Sinervolla
tapahtuu

Perjantaina 15.5. kello 17.30
punkkiluento (lue lisää s. 2)
Sunnuntaina 17.5. kello 12–14
perennojen vaihtopäivä. Tuo
ylimääräiset taimet vaihtoon ja
tee löytöjä puutarhaasi!
Lauantaina 23.5. kello 9 Sinervon puodin avajaiset ja Pop Up
-lounaalla kalakeitto kello 11–
13. Puoti auki päivittäin 12.6.
lähtien.
Maanantaina 25.5. kello 13.3017 4H-kerhon kevään päätösjuhla.
Keskiviikkona 3.6. kello 12–16
keppihevosen valmistuskurssi.
Oma sukka mukaan! Alle 6v
aikuisen mukana. Kurssimaksu 10€ sis. tarvikkeet ja välipalan. Ilmoittaudu Tuulikille 22.5.
mennessä, p. 040 3584 667.
9.–10.6. kello 13–16 betonikurssi. Valetaan vateja ja ruukkuja esim. raparperinlehteen.
Kurssimaksu 15€ sis. kahvit.
Ilmoittaudu 29.5. mennessä
Tuulikille.
13.–14.6. luovan kirjoittamisen kurssi Elämää ja maisemaa sanoiksi. Ilmoittaudu
31.5. mennessä Tuulikille.
Keskiviikkoisin kello 13 maksuton kuntokerho ikäihmisille!
Ei kerhoa 20.5.
Musiikkinäytelmäkerho
ja
muskari ovat päättyneet. Näytelmän esityksessä 3.5. kuvattu
video löytyy osoitteesta prosinervo.com.
Nuoret pesevät taas kesällä
mattoja! Kysy lisää: Tuulikki,
p. 040 3584 667.

Velkua puetaan runoiksi

Tänä kesänä Sinervolla puetaan elämää ja maisemaa
sanoiksi luovan kirjoittamisen kurssin, runokilpailun ja
runomatinean merkeissä.
Sinervon monipuolisen kulttuurikesän pääosassa ovat tänä vuonna runot ja luova kirjoittaminen.
Pro Sinervo ry järjestää runokilpailun teemalla Elämää Velkuassa. Runosuonensa voi herättää
luovan kirjoittamisen kurssilla, ja
muiden kirjoittamasta sanataiteesta voi nauttia muinaistulien
yön Runomatineassa.
Luovan kirjoittamisen kurssi järjestetään kahtena viikonloppuna
Sinervolla, ja sen ohjaa naantalilainen luovan kirjoittamisen
ohjaaja, runoilija Mirkka Mattheiszen.
Kurssilla tehdään inspiroivia harjoituksia ja kirjoitustehtäviä, luetaan runoja ääneen sekä saadaan
ja annetaan palautetta syntyneistä
teksteistä.
Kurssimaksu 40 euroa sisältää
neljän kurssipäivän opetuksen,
lounaat ja kahvit sekä runomatinean osallistumisen ja kahvilipun.

Runot muinaistulien yössä

Elämää ja maisemaa sanoiksi
-kurssilla syntyneillä teksteillä voi
vaikka osallistua runokilpailuun.
Kurssi ei kuitenkaan ole kilpailun edellytys, vaan kuka tahansa
15 vuotta täyttänyt kirjoittamisen
harrastaja voi lähettää runonsa kisaamaan maineesta, kunniasta ja
kirjapalkinnoista.

Runoilija Mirkka Mattheiszen.
Runokilpailun säännöt ja osallistumisohjeet löytyvät Pro Sinervo
ry:n nettisivuilta.
Runollinen kesä huipentuu elokuun lopulla muinaistulien yön
juhlan runomatineaan. Matinea
pidetään jo iltapäivällä, joten
myös runojen ystäville jää sen
jälkeen runsaasti aikaa osallistuapiknikille Sinervon koivikossa tai
muuhun muinaistulien yön ohjelmaan.
Luovan kirjoittamisen kurssia ja
runokilpailua tukee Alfred Kordelinin säätiö. Runomatinean ja
muun muinaistulien yön ohjelman järjestämisessä on mukana
Naantalin kaupunki.
Runokilpailu 15.5.–1.8. Katso
ohjeet: prosinervo.com
Luovan kirjoittamisen kurssi
13.-14.6. ja 4.–5.7. Ilmoittautumiset Tuulikille viimeistään 31.5.
Runomatinea
muinaistulien
yössä 29.8. kello 14–16

Koulunkäyntiä 50-luvun Velkuassa
Kirsti Martikainen kertoo,
millaista oli käydä koulua
Velkuassa 50-luvulla. Juttu
alkoi Velkuan Sanomissa
4/2015.

tytär tuli kotiinsa ja tarvitsi huoneen.
Inhosin niitä linja-automatkoja; vieläkin kävellessäni Läntistä Pitkäkatua
kohti linja-autoasemaa tunnen nenässäsi linja-autojen pakokaasun hajun ja sen pahanolon tunteen, jonka
ne aiheuttivat. Myös lähtö kotoa sunnuntai-iltaisin oli ikävä.

Läksyistä en paljon muista; kyllä niitä varmaan jonkin verran oli, mutten
niillä itseäni paljoa rasittanut. Ja todistus kai oli sen verran hyvä, että halusin lähteä oppikouluun pyrkimään,
varsinkin kun vanhempi sisareni Maijakin oli jo oppikoulussa.
Oppikoulua kävin Turussa, silloisessa Turun Toisessa Yhteislyseossa
(myöhemmin Puolalan yhteislyseo,
nykyisin Puolalanmäen koulu). Koulua käytiin silloin vielä kuutena päivänä viikossa; kesäloma oli täydet kolme kuukautta ja joululomakin kolme
viikkoa. Oli se aika orpoa maalaistytön muuttaa asumaan kaupunkiin.
Onneksi sisareni oli samassa koulussa. Asuimme ensimmäiset vuodet
alivuokralaisina puutalossa Puistokadulla. Asunnossa oli keittiö ja yksi

Yleisesti minulla on varsin hyviä
muistoja kouluajoistani niin Velkuan
koulussa kuin Turussakin. Mielessä
on myös ollut, että olisi joskus mukava nähdä senaikaisia koulutovereita;
ehkäpä voitaisiin järjestää eräänlainen luokkakokous 50-luvulla Velkuan
koulua käyneille, vaikkapa Velkuapäivien yhteydessä.

Kylän muksuja 1950-luvulla.
huone; vuokraisäntämmme, eläkkeellä oleva pariskunta asui keittiössä ja me siinä yhdessä huoneessa.
Keittomahdollisuutta ei ollut, ei jääkaappia tietenkään, ja ”huussi” oli
pihan perällä. Viikonlopuksi oli pakkokin lähteä kotiin, kun isäntäväen

Kesä ja punkit -luento Sinervolla 15.5.
Punkit ja niiden aiheuttamat sairaudet ovat saariston vitsaus. Tauteja voi
kuitenkin ehkäistä.
Riskialueilla liikkuessa kannattaa muistaa oikea pukeutuminen ja
punkkien karkoitukseen tarkoitetut
valmisteet. Kotieläimiä voi suojata
punkkipannalla tai liuoksilla.
”Punkkisyyni” iltaisin on tarpeen
aina, kun on oleskeltu riskialueilla.
Koko keho kannattaa tutkia tarkasti.
Punkit aiheuttavat puutiaisaivokuumetta (TBE, Kumlingen tauti) ja borrelioosia (Lymen tauti).
TBE on viruksen aiheuttama tauti
ja siihen on olemassa rokote. Virus
on punkin syljessä, joten se tarttuu
välittömästi punkin puremassa. Noin
kolmasosa TBE:n sairastaneista saa
myöhäisoireina
lihasheikkoutta,
muisti- ja tasapainohäiriöitä, jopa halvaus on mahdollinen.
Borrelioosi on bakteeri ja se elää
punkin suolistossa. Borrelioosi tarttuu ihmiseen yleensä vasta, kun punkin puremasta on kulunut 12-72 tuntia.
Borrelioosin ensivaiheessa pureman ympärille ilmaantuu rengasmai-

nen tai tasainen ihottuma, halkaisija
noin 5 cm. Noin puolella potilaista ei
ilmaannu iho-oireita tai niitä ei huomata. Tällöin tarvitaan erikoisdiagnostiikkaa taudin selvittämiseksi.
Borrelioosiin ei ole rokotetta. Hoitona on pitkä antibioottikuuri.
Hoitamattomista borrelioosipotilaista noin puolet sairastaa taudin myöhäisempiä vaiheita. Myöhäisoireita
voivat olla ihon, hermoston ja tuki- ja
liikuntaelinten oireet, jopa halvaukset
ja sydänoireet.
Annu Laavainen, terveydenhoitaja
www.borreliaklinikka.fi
Ahvenanmaalainen Medimar Borreliaklinikka aloittaa kesällä toimintansa myös Turun alueella. Klinikalla voi
käydä borreliatestissä, ja sieltä saa
punkkirokotteita ja neuvontaa. Palvelunumerosta 0600 14115 voi varata
ajan tai kysyä neuvoja.
Terveydenhoitaja Annu Laavaisen
luento Sinervolla perjantaina 15.5.
kello 17.30.

Näitä muisteli Velkuaan paluumuuttanut Kirsti Martikainen (os. Henttula).
PS: Yllämainittu teksti on kirjoitettu
yli kymmenen vuotta sitten, ja voin
ilokseni sanoa, että kun Velkuan koulu juhli 100-vuotista taivaltaan muutama vuosi sitten, sain tavata monia
50-luvun koulutovereitani!

Pro Sinervon uusi hallitus:
Pro Sinervo ry valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen:
puheenjohtaja Tuulikki Ovaska,
varapuheenjohtaja Anja Saarinen ja rahastonhoitaja sekä
sihteeri Kirsti Martikainen. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet
ovat Heidi Haapakoski ja Susanna Viljanen, varajäsenet Aila
Harkas ja Merja Tuomasmäki.

Velkua-päivät
heinäkuussa

Velkua-päivinä 11.–12.7. Sinervon rannan ohjelmassa on
lastenlaulukonsertti ja saaristolaisyhdistyksen järjestämä
koko perheen piknik sekä Mikael von Numersin Saariston
linnut, maisemat ja kasvit -luento. Puoti ja kirpputori ovat
auki ja kahvipannu kuumana.
Lisätietoja Velkuan Sanomien seuraavassa numerossa!

Lokki lensi
Pro Sinervon
logoksi
Pro Sinervo ry on saanut logon.
Yhdistyksen logon on suunnitellut ja toteuttanut taiteilija
Mirkka Mattheiszen, ja logon
pohjana on ollut livonsaarelaisen Veera Häkkisen piirtämä
lokki.
Veeran lokki syntyi Velkuan
koulussa pidetyssä meriaihei-

sessa piirustuskilpailussa. Se
valittiin kilpailun voittajaksi ja
Pro Sinervo ry:n tunnukseksi.
Pro Sinervon logon lokki on
Veera Häkkisen käsialaa. Sekä
logon että julisteen graafisen ilmeen loi taiteilija Mirkka Mattheiszen.

Velkuan kesän avajaiset Teersalossa 23.5.
Toukokuun 23. päivä on
Teersalon rannassa todellinen superlauantai. Rysän
päällä Velkuassa -silakkatapahtuma ja Sinervon kesäpuodin avajaiset tuovat
rantaan satoja kävijöitä.
Sinervon kädentaitajien puoti avaa ovensa uuteen kesään
samaan aikaan silakkatapahtuman kanssa. Myyjiä mahtuu
vielä mukaan - soita Tuulikille,
jos haluat tuotteitasi myyntiin!
Puodin avajaisissa myös Pop
Up -ravintolan kalakeittoa.
Silakkatapahtumassa nautitaan myös kalaherkkuja ja vie-

dään tietysti kotiin ämpärikaupalla rysätuoretta silakkaa.
Tänä vuonna tapahtumassa
on mukana Kirjahyrrä-lastenkirjallisuusfestivaali: Histamiinin luoja kirjailija Raili Mikkanen tarinoi lapsille ja aikuisille.
– Lapsille puhun merihenkisistä kirjoistani Majakat, ohoi!
Tarinoissa käydään yhdeksällä
majakalla ja yhdessä hylyssä
lokin ja hylkeen mukana.
– Aikuisille puhun ainakin ensimmäisen maailmansodan aikaan sijoittuvasta Meren ja ikävän kiertolaiset -kirjasta, jossa
liki 800 pietarilaislasta, joukossa kymmenen suomalaistakin,
joutuu kiertämään yli kahden

vuoden aikana lähes koko
maailman päästäkseen kesäleiriltä Uralin takaa koteihinsa.
– Joku viisas on sanonut, että
lukeminen
moninkertaistaa
elämämme mahdollisuudet.
Se voisi olla minunkin mottoni!
Torstaina 21.5. Kirjahyrrä pyörähtää Velkuan koululla. Kello
8.50 kirjailija Roope Lipasti kertoo kirjoittamisesta, lukemisesta ja kirjoistaan. Kyläläiset ovat
tervetulleita!

Kerro tarinasi Velkuan Sanomien Kesälehdessä!
Velkuan Sanomien KESÄLEHTI ilmestyy 12.6. Myös kesäasukkaille
ja matkailijoille suunnattuun kesälehteen tulee Velkuan ja Livonsaaren alueen kesätapahtumat,
ilmoituksia, mainoksia ja juttuja
mm. ” uusvelkualaiselta” ja kesäasukkaalta.

Onko sinulla kesäinen tarina
kerrottavanasi? Lähetä kesäkertomuksesi sähköpostilla prosinervo@gmail.com tai kirjeitse: Pro
Sinervo ry, Sauniementie 8 as 1,
21195 Velkua.
Lehteen voi lähettää paitsi tarinoita ja uutisia myös mielipiteitä

ja kommentteja (omalla nimellä).
Kesälehden aineiston tulee olla
perillä 2.6.
Velkuan Sanomien toimituskuntaan haetaan uusia jäseniä! Jos
kirjoittaminen ja paikalliset asiat
kiinnostavat, ota yhteyttä Tuulikkiin, p. 040 3584 667.

Kesäkuun Velkuan Sanomat on laajempi Velkuan ja Livonsaaren kesälehti, jota jaetaan myös
kesäasukkaille ja matkailijoille. Toivomme kesälehden tapahtumakalenteriin tietoja ja ilmoituksia kaikista alueen kesätapahtumista sekä yhdistysten, yritysten ja yksityisten ilmoituksia!
Aineisto 2.6. mennessä: prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 as 1, 21195 Velkua.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

RYSÄN PÄÄLLÄ
VELKUASSA
-silakkatapahtuma
lauantaina 23.5. kello 10 - 13

Sepelit ja mullat
kevään
kunnostustöihin
Roskalavat ja kappaletavaran kuljetukset
Kauttamme myös kaivuuja muut koneurakointipalvelut
Jukka Pietilä
045-6313114
www.jukkapietila.fi
X Velkua Soi
Velkuan kirkossa la 27.6 klo 17.00
Merellisiä lauluja

Kirsti Herralan 60-vuotisjuhlakonsertti:
Samuli Hyvärinen, laulu
Timo Latonen, piano
- Merikanto, Nyström, Melartin Vapaaehtoinen ohjelmamaksu, joka menee lyhentämättömänä Pro Sinervo ry:lle.

Rantaklubi ja Rantapuoti

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

Rysätuoretta silakkaa suoraan
veneestä!
Muita kalaherkkuja ja
maalaismarkkinatunnelmaa!
Sammutintarkastusta
Ohjelmaa koko perheelle
Mukana Kirjahyrrälastenkirjallisuusfestivaali

Tervetuloa!

Lue lisää:
velkuankalastajaseura.fi

Naantalin seurakunnan toimintaa
Velkuan kirkossa:
Su 7.6. klo 16.30 Leena Flander, Tiina Lustig
Su 20.6. klo 16.30 Sakari Ojanen, Tiina Lustig
Su 12.7. Virrestä voimaa klo 17.00 (huom. aika!)
velkualaisten ja mökkiläisten järjestämänä.
Pe17.7. laulun ja runon ilta klo 19.00 (huom.
aika!) Irja Aroheinilä, Outi Aroheinilä, Maija
Karinkanta
Su 26.7. klo 16.30 messu Heikki Jyväs, Virpi
Vähäpassi-Viljanen
Su 16.8. klo 14.00 (huom. aika!) Irja Aro-Heinilä,
Tiina Lustig
Su 6.9. klo 16.30 Leena Flander, Tiina Lustig

Vuokrattavana Palvan saaressa
pientalo Vapalan alakerta.
2 h ja keittiö. 57 m2.
Pia Pihlanto puh. 044 3099003.

Ilmoita Velkuan Sanomien kesälehdessä: Pikkuilmoitus 30 euroa, 1/4-sivu 50 euroa, 1/2

sivu 75 euroa ja 1 sivu 150 euroa. Lunastamalla ilmoitustilan kerralla kolmeen lehteen saa noin
15% alennusta -kysy lisää, p. 040 3584 667! Kesälehden aineistopäivä 2.6.

