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Maininki pysyy Velkualla

Velkuan vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu ry. on 
lopettanut toimintansa. 
Maininki-laiva jäi edel-
leen Velkualle myös pe-
lastustehtävissä käytet-
täväksi.

Pro Sinervo ry

Sinervon puoti avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-16. Paikallisia käsitöitä, kahvia, mehua ja pullaa.
Anna nuorille työtä ja tule pesettämään mattosi! Pesun hinta 4 euroa metri. Tiedustelut: 040-9645202
Keskiviikkoisin kello 13–15 Sinervon rannan sauna lämpimänä ja paikallisten sekä kesäasukkaiden käytössä! Va-
paaehtoinen saunamaksu. Tervetuloa saunaan ja uimaan!
Torstaina 30.6. kello 16–17 kaikille avoimet Sinervon kahvit. Tervetuloa!
Perjantaina 8.7. perinteinen Velkua Soi – merellisiä lauluja Velkuassa. Samuli Hyvärinen ystävineen konsertoi sel-
lolla, haitarilla ja laulaen. Paikka on vielä avoin: seuraa Pro Sinervoa facebookissa: facebook.com/sinervontalo
Lauantaina 9.7. Velkua-päivä Sinervolla: Puoti avoinna kello 11 alkaen, Pop Up -ravintola kello 13–15, ulkokirppis ja 
muuta ohjelmaa. Seuraa ilmoittelua facebookissa: facebook.com/sinervontalo
Sunnuntaina 10.7. kello 13 Kengurumeininki-duon lastenkonsertti kello 13. Vapaaehtoinen kahvimaksu.
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

VeVaPe ry:n omistuksessa ollut Maininki löytyy nykyään Herralan laiturista Palvasta. Pienille Maininki-pelastusliiveille 
löytyy käyttöä, kun laivaa käytetään satunnaisesti vaikkapa lapsiryhmien kuljetukseen.

VeVaPe ry:n toiminta on loppunut. 
Jatkossa Velkuan vesillä merihätään 
joutuvan ei tarvitse muistaa muita 
puhelinnumeroita kuin hätänumero 
112. Kiireettömässä tilanteessa voi 
toki edelleen kilauttaa kaverille ja 
kysyä, josko joku paikallinen ehtisi 
apuun.

Toiminnan päättyessä yhdistyksen 
omaisuus eli käytännössä kaksi pe-

lastustoiminnassa käytettyä laivaa, 
Kalkas ja Maininki myytiin. Kalkas 
muutti Dragsfjärdiin VPK:n palove-
neeksi, mutta Maininki jäi Velkualle. 
Uusi omistaja Ville Aimonen lupaa, 
että laiva on edelleen velkualaisten 
käytössä.

– Täällä on ihmisiä, jotka osaavat 
sillä ajaa, ja se on tarvittaessa edel-
leen käytössä hätätilanteita varten.->



Retkelle hyvässä 
saaristolaisseurassa
Velkuan saaristolaisyhdistys alkaa järjestää yhteisiä kulttuuri- ja luontoretkiä 
Velkuan ja Livonsaaren alueen vakituisten ja kesäasukkaiden iloksi.

– Retkiä on toivottu, ja nyt vastaamme huutoon. Suunnittelemme sekä ai-
kuisille suunnattuja että lapsiperheille sopivia retkiä. Aluksi retkeilemme Suo-
men rajojen sisäpuolella, mutta ajan myötä kaikki  on mahdollista, Saaristo-
laisyhdistyksen puheenjohtaja Johanna Antila sanoo.

Ensimmäinen yhteinen retki suuntautuu Naantalin Emma-teatteriin. Perjan-
taina 15. heinäkuuta lähdetään porukalla katsomaan Linnan juhlat -esitystä. 
Retken hinta on 40 euroa Saaristolaisyhdistyksen jäseniltä ja muilta 45 euroa. 
Ilmoittautua voi yhdistyksen puheenjohtajalle.

– Kaikki mukaan retkeilemään parhaassa mahdollisessa seurassa, Johanna 
Antila kutsuu.

Jatkuu sivulta 1

Kelirikkoon ja yrityksille
Maininki-laivan ostanut Ville Aimo-
nen perustelee paatin hankintaa sillä, 
että Mainingilla on käyttöä saariston 
elinoloja ja paikallisia elinkeinoja aja-
tellen. Painavana ja vahvana laivana 
sillä pystyy esimerkiksi ajamaan keli-
rikkoaikaankin.

– Maininki murtaa ohuen jään, ja 
kun jää on niin paksua, että Mainin-
gilla ei enää voi kulkea, se jo kantaa.

Tarkoitus on, että Maininkia voi-
daan jatkossa käyttää satunnaisesti 
vaikkapa koululaisten tai matkaili-
joiden kuljettamiseen, proomujen 
hinaamiseen ja puutavaran kuljetuk-
seen.

– Nyt, kun Maininki on yksityisomis-
tuksessa, sen käyttö on yksinkertai-
sempaa kuin yhdistyksen veneenä. 
Maininki on ollut viime vuodet todella 
vähällä käytöllä, Aimonen toteaa.

Hän on joskus itsekin lähtenyt 
1980-luvulla koulumatkalle Palvasta 
Mainingin kyydillä.

Vapaaehtoiset vähissä
Vuonna 1995 perustettu VeVaPe pää-
dyttiin lopettamaan, koska vapaahtoi-
sia ei enää ollut riittävästi toiminnan 
pyörittämiseen aluehälytyskeskuksen 
vaatimalla tavalla. Kun soittoringissä 
oli alle kymmenen ihmistä, muuta-
mankin vuosittaisen hälytyksen hoi-
taminen ja jatkuva päivystäminen 
kävi raskaaksi etenkin paikallisille 
ravintoloitsijoille, jotka käytännössä 
olivat aina valmiudessa.

Vierasvenesataman isäntä Lauri 
Haukka toteaa, ettei veneilijöiden ja 
mökkiläisten paloturvallisuus olen-
naisesti kärsi vapaaehtoisen pelas-
tustoiminnan loppumisesta.

– Hakkenpäässä ja Rymättylässä 
on lähimmät paloveneet, jotka tu-
levat paikalle aluehälytyskeskuksen 
kautta. Tähänkin asti tieto kaikista 
meidän saamistamme hälytyksistä 
on mennyt myös aluehälytyskeskuk-
selle, Haukka kertoo.

Rahat nuorisotyöhön
VaVaPe ry:n lopettaessa yhdistyksen 
omaisuus jaetaan yleishyödyllisille 
toimijoille. Yhdistys on halunnut tu-
kea velkualaista yhdistystoimintaa ja 
etenkin paikallisten nuorten hyväksi 
tehtävää työtä, joten VeVaPe ry:ltä 
jäävä omaisuus – joitakin tuhansia 
euroja – jaetaan Pro Sinervo ry:n, par-
tiolippukunta Merimaskun Reimarei-
den ja Naantalin meripelastusseuran 
kesken.  

Velkua-päivien viikonloppu viihdyttää kaikenikäisiä

Klassista musiikkia ja 
Kengurumeininkiä

Uusi ohjaajia 
4H-kerhoon

Sinervon talolla kerran vii-
kossa kokoontuva Naantalin 
4H-kerho tarvitsee syksyllä 
uusia ohjaajia. Ota yhteyttä 

Tuulikkiin, p. 040 3584 667, jos 
lasten kanssa tehtävä harras-

tustyö kiinnostaa! 

Velkua-päivien viikonloppu 8.–10. 
heinäkuuta tarjoaa viihdykettä kai-
kenikäisille Velkuan ja Livonsaaren 
asukkaille ja kesäasukkaille.

Viikonloppu alkaa perjantaina pe-
rinteisellä Velkua soi -tapahtumalla. 
Saarilla jo hyvin tutuksi käynyt muu-
sikko Samuli Hyvärinen tulee tällä 
kertaa esittämään merellisiä lauluja 
ystävänsä kanssa. Instrumentteinä 
ovat sello, haitari ja laulu.

Kalastustarvikkeet 
kiertoon kirppiksellä
Lauantaina vietetään Velkua-päivää 
Sinervon talolla. Kädentaitajien puo-
ti on avoinna kello 11 alkaen, ja sa-
maan aikaan aloittelee ulkokirppis. 
Myyntipöytiin toivotaan tällä kertaa  
erityisesti kalastukseen liittyviä, hy-
väkuntoisia mutta käyttämättömäk-
si jääneitä välineitä: vapoja, keloja, 
katiskoja, verkkoja... 

Edelleen kirppiksellä haluttua ta-

varaa ovat myös lastenvaatteet ja 
kodin tarvikkeet. Kokemuksesta 
tiedetään, että esimerkiksi lasten 
pelastusliivit vaihtavat Sinervon kirp-
piksellä nopeasti omistajaa.

Kirppariostosten ohessa lauantai-
na voi nauttia kalaisaa Pop Up -lou-
nasta, jota tarjotaan kello 13–15.

Suunnitteilla on myös muuta oh-
jelmaa: seuraa Sinervon taloa Face-
bookissa!

Kengurumeininki 
palaa viihdyttämään
Sunnuntaina Sinervon talon val-
taavat lapsiperheet. Kengurumei-
ninki-duo tarjoaa kello 13 taattua 
viihdettä lapsille ja lapsenmielisille. 
Tapahtumaan on vapaa pääsy, kä-
teistä kannattaa varata kahvi- ja me-
hutarjoiluun.

Lastentapahtuman järjestää Pro 
Sinervo ry Naantalin kulttuuritoimen 
avustuksella.

Partionohjaajaksi
Partiolippukunta Merimaskun 
Reimarit etsii uusia partionoh-
jaajia Velkuan Sinervon talolla 
kokoontuvien sudenpentu- ja 
vartiolaisryhmien toimintaan. 
Ota yhteyttä Sannamariin: 
sannamari@mere.fi tai 
p. 050 5177 855   



Saaristotalo Sinervo -hankkeen 
pyrkimyksenä on edistää paikalli-
sen saaristo- ja maaseutukulttuu-
rin tuntemusta, arvostamista ja sen 
harjoittamista myös alati nopeasti 
muuttuvassa maailmassa.

Tavoitetta toteutetaan käytännön-
läheisin toimenpitein. Hanke mm. 
tukee Velkuan koulua sen saaris-
tolaiskasvatuksessa. Toukokuun 
Saaristotaitopäivänä Velkuan ja Li-
vonsaaren alakoululaiset olivat seu-
raamassa silakkarysän tyhjennystä, 
onkivat ja oppivat tunnistamaan 
saaliiksi tulleet kalalajit.

Pienimmät koululaiset istuttivat 
Henttulassa sipuleita, ohjasivat va-
sikoita laitumelle, hoitivat lampaita 
ja saivat seurata lampaiden keritse-
mistä.

Keväällä koululaisten huoltajia 
pyydettiin vastaamaan kyselyyn, 
jossa he saivat ehdottaa koululais-
ten saaristolaiskasvatukseen aihei-
ta ja toimintatapoja.

Kulttuuriperintö 
talteen
Hankkeen avulla tallennetaan myös 

Velkuan-Livonsaaren-Lempisaaren 
alueen elävää kulttuuriperintöä.

Kesän aikana aloitamme haas-
tattelut, joissa vanhemman polven 
ihmiset saavat kertoa entisaikojen 
elämästä.

Kesäkuussa aloitimme myös ta-
rinailtamat, joissa vietetään iltaa 
yhdessä, keskustellaan, juodaan 
kahvit ja viihdytään esimerkiksi mu-
siikin parissa. Kesäkuun iltamien 
aiheena oli rysäkalastus, tulevien 
iltamien aiheet ovat vielä avoinna, 
ja niihin otamme myös mielellään 
ehdotuksia vastaan.

Haastattelujen ja iltamien kulues-
sa tallennettu materiaali kirjoitetaan 
puhtaaksi ja julkaistaan netissä, jol-
loin se on kaikkien käytettävissä.

Työ ja elinkeinot 
vanhoina valokuvina
Otamme edelleenkin vastaan van-
hoja valokuvia. Skannaamme va-
lokuvat ja palautamme ne välittö-
mästi takaisin. Jo nyt käyttöömme 
saamista valokuvista on koottu 
pieni näyttely, joka on nähtävissä 
kesän aikana Sinervolla. Näyttelyn 

aiheena on Saariston työ ja elinkei-
not.

Huhtikuun Velkuan Sanomissa 
hanke julisti kyselyn, jossa pyydet-
tiin ehdotuksia hankkeelle ja palau-
tetta Sinervon toiminnasta. Kaik-
kien vastanneiden kesken arvottiin 
kahden hengen lahjakortti Sinervon 
pop up -lounaalle. Sen voitti Pirjo 
Järvenranta Velkuasta!

Tervetuloa kesän aikana Siner-
volle keskustelemaan. Hankevetäjä 
on paikalla torstaisin klo 11–16 ja 
muulloin sovittaessa. Voit myös pii-
pahtaa sisälle milloin vain ollessani 
paikalla.

Kesäterveisin. 
Tiina Saaresranta
prosinervo@gmail.com
puh. 040-9645202

Saaristotalo Sinervo -hanke oli mukana koululaisten saaristotaitopäivän järjestelyissä ja silakkarysällä.

Terveisiä Saaristotalo 
Sinervolta!



Muistan hyvin lapsuudestani naa-
purin isännän Valde Pietilän (1886-
1968), jota kutsuttiin Piätlän Papaksi.

Hän oli vaikuttava ilmestys – hiu-
kan Volter Kilven luoman Alastalon 
Hermannin oloinen isoinen, pyyle-
vä isäntä. Valde oli sukkelasanainen 
pappa, joka heitteli pilke silmässä vä-
lillä pisteliäitäkin sukkeluuksiaan.

Hänen poikansa Pentti näytti peri-
neen sanankäytön taidon, johon se-
koittui vielä vähän enemmän kirpeää 
pippuria kuin isä-Valdella. Yksi pojis-
ta, Reino, oli silloin 1950-luvulla, hil-
jaisempi, hyväntahtoisesti myhäilevä 
nuori mies – myöhemmin Pietilän 
isäntä, nykyisen isännän Erkin isä.

Valde kertoili juttuja, joissa oli usein 
jokin opetus tai tietty todellisuuden 
tajun ripaus silloin kun sellaista tar-
vittiin. Hän kertoi kuunnelleensa 
kesävierasrouvien ylistävää ihaste-
lua Velkuan kesäisestä luonnosta, 
ja todenneensa heille lyhyesti: ”Mut 
tulkkas talvel”. Kesän väistyessä ke-
sävieraat pyrähtivät pois kuin muut-
tolinnut, eivätkä saariston talven an-
keudesta mitään tienneet.

Valde halusi eräänä vuonna ostaa 
laskiaisen edellä Palvan kaupasta 
laskiaispullia. Osuuskaupanhoitaja 
tarjosi ei-oota, eikä pullia ollut enää 
myöhemminkään luvassa. Niinpä 
Valde sanoi jättävänsä sisään tilauk-
sen ensi vuoden laskiaiseksi, ettei jäi-
si silloin ilman. Kauppias ei tästä en-
nakkotilauksesta lainkaan ilahtunut.

Valde oli sitä ikäluokkaa, että hän ei 
luullakseni koskaan noussut traktorin 
rattiin. Muistan hänet reen ohjaksis-
ta – ympäri vuoden. Kuulostaa var-
maankin oudolta, mutta reellä ajet-
tiin kesät, talvet. Vain sontakärryissä 
ja heinähäkissä olivat pyörät.

Pietilän Pentin näin Palvan ensim-
mäisen traktorin kyydissä. Tuomolan 
Markku sitä voitonriemuisena ajoi ky-
län halki. Isoisäni Hemming Pihlman, 
entinen vanhan kaartin mies, veti 
asennon ja teki kunniaa, kun tämä 
uuden ajan airut kaasutteli ohi.

Historiaa tekemässä
Valde Pietilä osallistui yhteisten asioi-
den hoitoon. Hänestä tulikin heras-
tuomari toimittuaan vuosikaudet 
käräjillä lautamiehenä. Valde puhui 
usein ”keräjäreissuistaan”.

Osuuskauppa Kirkkolahden ku-
peessa oli eräs niistä paikoista, jois-
sa kyläläisten juttuja kuuli, ja posti 
toinen. Silloin kaupassa ja postissa 
käynti oli sosiaalinen tapahtuma – ei 
niissä mitään kiirettä pidetty tiskin 
kummallakaan puolella.

Kunnan johdossa Valde ei kui-
tenkaan ollut Seppotapio Wilenin 
kirjoittamassa Velkuan historiikissa 
olevasta kunnanvaltuuston puheen-
johtajien luettelosta päätellen. Hänen 
isänsä Wiktor Pietilä sen sijaan toimi 
kuntakokouksen esimiehenä vuosina 
1890-1899. Ja löytyypä sieltä isoisäni 
nimikin 1920-luvulla – ja lähinaapu-
reista Kustaa Herrala 1900-luvun al-
kupuolella.

Valde Pietilä lähti nuorena Amerik-
kaan, mistä hän palasi ensimmäisen 
maailmansodan alkupäivinä. Mukana 
oli Amerikasta löytynyt Hilma-rouva.

Wiktor Pietilästä vielä: Lasse Aimo-
nen tiesi, että Wiktor oli vuonna 1899 
mukana Helsingissä luovuttamassa 
ns. suurta adressia, jossa vastustet-
tiin keisari Nikolai I:n allekirjoittamaa 
helmikuun manifestia. Historian sii-
pien havinaa Velkuassa...

Valde Pietilä toimi hyvin aktiivises-
ti kun Teersalon ja Askaisten välille 

puuhattiin maantieyhteyttä. Seppo-
tapio Wilenin historiikki kertoo, että 
tietä oli suunniteltu jo 1930-luvulla, ja 
Henttulan, Paavolan ja Jussilan omis-
tajat lahjoittivat tiepohjan ilmaiseksi. 
Sota kuitenkin katkaisi hankkeen. 
Maantie ja Teersalon laituri valmistui-
vat vasta 1950-luvun alussa monien 
vaikeuksien jälkeen.

Valde kertoi usein, että maantiera-
hat ovat taas lopussa ja työt keskey-
tyivät. Hän kävi pyytämässä Helsingin 
herroilta maksujen kiirehtimistä. Sep-
potapio Wilenin historiikin mukaan 
Velkuan kunta otti suuria pankkilai-
noja rahoittaakseen tiehanketta. Val-
tion rahoitusosuudet myöhästelivät 
jatkuvasti. Kun tie lopulta valmistui ja 
se luovutettiin valtiolle, kunta oli kon-
kurssin partaalla.

Vihkiäistilaisuus pidettiin Henttu-
lassa, ja niin  hankalat ja hitaat Turun 
matkat laivalla, veneellä ja talvella 
reellä, jäivät historiaan. Muistan joi-
denkin velkualaisten sanoneen, että 
erityisesti Valde Pietilän ansiosta 
tieyhteys saatiin viimein toteutetuksi.

Klipperin Pappa
Valde oli varmaankin jo siirtynyt elä-
kevaariksi, kun hän otti hoitaakseen 

Menneiden aikojen palvalaisia

Sanavalmis Piätlän Papa

Valde Pietilä



Aurinkoisena ja tuulisena sunnun-
taina 5.6. saatettiin Inga Majasuo vii-
meiselle matkalle Palvassa. Pappina 
oli Sakari Ojanen, Velkuankaupungin 
kesäasukas.

Ingaa oli saattamassa noin sata 
omaista ja ystävää. Hautajaiset päätti-
vät yhden aikakauden Velkuanmaan 
historiassa. 89 -vuotiaaksi elänyt Inga 
oli viimeinen vanhaan sukupolveen 
kuuluva velkuanmaalainen. Hän oli 
kuusivuotiaasta asunut Velkuanmaan 
Pohjakylässä, ensin Hunkkilassa, sit-
ten vieressä Katajamäessä. Ingan isä 
oli syntyisin Nauvosta ja äitinsä Kusta-
vista, josta äidin perhe oli muuttanut 
Talosmeren Tuoreniemeen Velkuaan.

Inga teki elämäntyönsä Hunkkilan 
talon emäntänä. Hän eli leskenä vii-
meiset 20 vuotta, miehensä Ollin me-
nehdyttyä sairauskohtaukseen. Ingaa 
jäivät kaipaamaan lapset Timo, Tarja 
ja Tapani perheineen, lapsia neljän-
nessä sukupolvessa.

Siunaus- ja muistotilaisuus henki-
vät kiitollisuutta Ingan elämästä. In-
gaa kunnioitettiin ja arvostettiin työ-
teliäänä emäntänä sekä valoisana, 
lämpimänä ja vaatimattomana per-
soonallisuutena. Ingalla oli sydämen 
sivistystä, elämän viisautta jaettavaksi 
muillekin.

Hän oli nuorena käynyt Paimion 
kansanopiston ja oli tunnettu käsityö-

Muistoissamme

Sukupolvensa viimeinen
Inga Eliina Majasuo o.s. Broman 1927-2016

harrastuksestaan. Omien lampaiden 
villoista on muistoina paljon kauniita 
käsitöitä.

Inga oli perustamassa Velkuan 
Marttoja ja osallistui mieluusti yhteis-
ten juhlien talkoisiin. Yhteenkuulu-
vuus muiden kanssa, yhteisön hyvä 
oli hänelle tärkeää. Myös Velkuan 
kirkkovaltuustossa Inga vaikutti pit-
kään. Vanhemmalla iällä Inga tykkäsi 
matkustaa, kun siihen tuli aikaa. Hän 
kävi Israelissa ja Islannissa asti koti-
maan reisujen lisäksi.  

Ingan elämästä riitti monelle. Hä-
nen rakkautensa ei rajoittunut vain 
omaan sukuun. Pienestä asti Hunk-
kilassa asuneesta Esko Vuoriosta hän 
piti huolta koko Eskon elämän ajan.

Ingan vieraanvaraisuus jatkui vielä 
hautajaisissakin runsaine tarjoilui-
neen. Inga oli kehottanut lapsiaan 
järjestämään kunnolliset hautajaiset, 
kun viimeiset syntymäpäiväjuhlat ei-
vät sairauden takia toteutuneet.

Inga kertoi minulle käyttävänsä pal-
jon aikaa rukoilemiseen, kun mietti 
loppuelämänsä tarkoitusta. Elämän-
ohjeena hänellä oli virren 333 toinen 
jae:  ”Älä turvaa ihmisiin, voimakkai-
siin ylhäisiin. Suurimmatkin voimas-
saan, heikot ovat auttamaan”. 

Anne-Maija Kivimäki, 
Ingan ystävä 35 vuoden ajan

Velkuan postin kuljetuksen Teersa-
losta Palvaan, Koivistolla koulun vie-
ressä sijainneeseen postitoimistoon.

Valde oli yksi postin kuljettajis-
ta jo silloin, kun posti vielä haettiin 
Hakkenpäästä. Kerran hän putosi 
postireissullaan jäihin ja oli vähällä 
hukkua, mutta Hemsaaressa asunut 
Marjusen Kalevi hänet pelasti.

Valden kalastajamoottoria eli Klip-
periä, joksi sen nimesi Pietilän Pentti 
(vai oliko se Antti Pietilä?), odotettiin 
usein suurin joukoin kaupan laiturilla 
Kirkkolahden rannalla. Se oli saman-
lainen kylätapahtuma kuin aikaisem-
min höyrylaivan odotus nykyisessä 
Palvan lossirannassa sijainneen laiva-
laiturin luona.

Silmä kovana katsottiin, milloin 
Klipperi ilmestyy Torkasluodon kär-
jen takaa. Klipperin Papa ajoi aina 
kapeasta, nykyisin kai jo ajokelvotto-
masta aukosta, joka on Torkasluodon 
ja Torkasluodonkarin välissä.

Postipaatissa saattoi tulla samassa 
linja-autossa postisäkkien lisäksi saa-
puneita matkustajia, mutta jos Valde 
istui yksin peräpiitalla, keula nousi sil-
miinpistävän korkealle. Uljaasti keula 
vaahdoten Klipperi lähestyi rantaa. 
Klipperin teki aikoinaan Osmo Wilen 
Lallin tilauksesta. Vene oli ollut Her-
ralassa, josta se siirtyi Pietilään.

Postin kuljetus ja jakaminen tuli-
vat myöhemmin uudelleen Pietilän 
suvun jäsenen tehtäväksi, kun Harri, 
Pentin poika ryhtyi toimeen. Hän ja-
koi postia uuden ajan kulkuneuvoilla, 
perämoottoriveneellä ja mopedilla.

Porin marssi oli komias
Meillä on Riihimäessä valokuva, jossa 
Velkuan Suojeluskunta poseeraa ki-
vääreineen, luullakseni Turun kaup-
patorin laidalla olleen koulun edessä. 
Olen näkevinäni Valden eturivissä – 
isoisäni Hemmingin vieressä.

Valde kertoi isoisäni muistotilaisuu-
dessa Riihimäen tupakamarissa kah-
vikuppi kädessään, miten Velkuan 
suojeluskuntalaiset osallistuivat pa-
raatiin Turun kauppatorilla. Kun soi-
tettiin Jumala ompi linnamme, Hem-
ming kuiskasi: ”Kyl toi Porin marssi 
on sit komias”. Vieressä seisonutta 
Nikanderia repliikki huvitti niin, että 
naurua pidätellessään hän pyörtyi.

Näin Valde pystyi loihtimaan suru-
juhlaankin lohtua tuovan hyväntah-
toisen hymyn aiheen.

Kirjoittaja Pekka Pihlanto on liiketa-
loustieteen emeritusprofessori ja ke-
sävelkualainen.



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: Tuulikki Ovaska p. 040 358 4667. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: prosinervo@
gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 as 1, 21195 Velkua
Heinäkuun Velkuan Sanomat ilmestyy 22.7.  ja sen aineistopäivä on torstaina 14.7. 
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja, 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

Rantapuoti avoinna kesä-heinäkuussa
Ma–la klo 10–18.

Sunnuntaisin klo 12–18 

Rantaklubi
Ma–to klo 10–18
Pe–la klo 10–20

Sunnuntaisin klo 12–18
Keittiö palvelee klo 11 alkaen, sunnuntaisin klo 12. 
Keittiö suljetaan ½ h ennen ravintolan sulkemista. 

Arin karaoke 18.6.
p. 02 2525 927,  facebook.com/rantaklubi

KESÄLAULAJAISET VELKUAN KIRKOSSA 
17.7.2016 KLO 17
Virrestä voimaa

  -- Etukäteen toivottuja virsiä pienen
   tarinan kera

 -- Paikan päällä saa toivoa mielivirsiä
  -- Pientä virvoketta

  -- Säestäjänä Tiina Syksy
Kaikki tämä kolmatta kertaa kesäisen keveästi

Työryhmä Leena Flander ja Sirkka Ojanen
Tervetuloa velkualaiset ja kesäasukkaat! 

Luontaisparantola
Tarvitsetko ajan hierontaan, jäsen- 
korjaukseen tai akupunktioon no-

peasti?
Päivystys ma-to 8:30-10

Muutoin hieronta-ajat 10-16:30, iltaisin 
sopimuksen mukaan

Kuppaushoidot menevät tauolle 
kesähelteiden ajaksi.

p.040-5905 379   kuppari.fi

Pe 22.7. klo 19 Velkuan kirkossa
Seitsemän – musiikin, runon ja kuvataiteen ilta 

Seitsemän veljeksen henkilöistä
Musiikki DI, MuM Outi Aro-Heinilä

Runot pastori, TT Irja ja pastori Veikko Aro-Heinilä
Taulut taiteilija Maija Karinkanta

Kolehti naisten ja tyttöjen turvakoti Kimbiliolle

La 23.7.16 klo 19
Kotikonsertti Karhu ja korento

Irja ja Veikko Aro-Heinilän kodissa Huhtakarintie 24
Huilu Auli Vesamäki
Tuuba Mikko Marttila

Kolehti naisten ja tyttöjen turvakoti Kimbiliolle
Sydämellisesti tervetuloa!

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Lähellä leivottua 
saa Livonsaaren 

kyläkaupasta!

leipomo@yhteisokylä.net






