
Sinervon puoti on auki tiistaista torstaihin 10–17, perjantaista sunnuntaihin 12–18.
Keskiviikkoisin klo 13–15 uimarannan sauna lämpimänä! Pukuhuoneet ovat käytettävissä puoli tun-
tia ennen sauna-aikaa ja sen jälkeen. Sinervon pihalla on grilli, jota saa käyttää. Sinervolta voi ostaa 
kahvia ja mehua, ja sinne maksetaan pieni maksu saunan käytöstä.
Lauantaina ja sunnuntaina 11.–12.7. Velkua-päivät! Pop Up -ravintola, musiikkia ja yhteislaulua, 
pihakirppis, arpajaiset, kahvia ja leivonnaisia. Sunnuntaina Kengurumeininki-duo, keppihevosesitys.
Sunnuntaina 12.7. kello 12-15 koko perheen piknik-tapahtuma.
Sunnuntaisin kello 14.30 ja tiistaisin kello 18.30 sään salliessa lentopalloa Sinervon kentällä.
Nuoret pesevät mattoja! Matonpesu maksaa 4 euroa metriltä. Kysy lisää: Tuulikki,  p. 040 3584 667.
Pyykinpesukone matkailijoiden ja muiden tarvitsevien käytössä Sinervolla sopimuksen mukaan. 
Omilla pesuaineilla 5 euroa / kone, talon pesuaineilla 7 euroa. Kysy lisää Tuulikilta, p. 040 358 4667.
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

Sinervolla tapahtuu 
heinäkuussa

Pro Sinervo ry

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry:  prosinervo@gmail.com  facebook.com/sinervontalo
Velkuan ja Livonsaaren alueella Naantalissa ilmestyvä paikallinen tiedotuslehti
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Velkua-päivät: hauskaa kaikenikäisille 

Velkua-päivillä lauantaina ja sun-
nuntaina 11.–12.7. nautitaan mu-
siikista, liikutaan ja lauletaan. 
Lauantaina päivä alkaa puodin ja 
pihakirppiksen auetessa kello 12 
– varaa paikkasi pihakirppiksel-
le Tuulikilta numerosta 040 3584 
667.
Pop Up -ravintolassa Silakat ja 

muusi kello 13–15 syödään lähive-

Velkua-päivillä pompitaan 
Kengurumeiningin tahdis-
sa ja puistojumpassa sekä  
lauletaan yhdessä.

sien kalaa ja kuullaan Mirja Han-
nulan laulua ja soittoa kello 14.30. 
Kello 15 alkaen lauletaan yhdessä 
kansanlauluja Mirjan säestyksellä. 
Kello 16 vuorossa on puisto-

jumppa FysiTrainer Hanna Mal-
min johdolla.

Puodissa on kahvia ja leivonnai-
sia sekä arpajaiset.
Sunnuntaina kello 13 Kenguru-

meininki Duo laulattaa lapsia Si-
nervolla. Naantalin kaupunki on 
mukana konsertin järjestämises-
sä.
Lasten laulutapahtuman jälkeen 

on vielä keppihevosten esiinmars-
si. Puoti on avoinna ja kahvipannu 
kuumana kello 12–18.
Sunnuntaina rannassa on myös 

Velkuan Saaristolaisyhdistyksen 
koko perheen piknik  kello 12–15. 
Luvassa on liikuntaa, leikkejä, pik-
nikmeininkiä ja yllätyspalkintoja.

Kengurumeininki-duo su 12.7.

Ilmoita Velkuan 
Sanomissa:

Pikkuilmoitus 20 euroa, 1/4-
sivu 40 euroa, 1/2 sivu 60 eu-
roa ja 1 sivu 120 euroa.
Kysy lisää Kirsti Martikaisel-

ta, p. 050 370 4655.
Elokuun Velkuan Sanomi-
en aineistopäivä on torstai 
13.8.



Vaihelassa uudet isännät
Vaihela on saanut sekä uu-
det omistajat että yrittäjät. 

Vaihelan tila on vaihtanut omistajaa 
ja yrittäjiä. Tilan rakennuksineen ja 
maa-alueineen omistaa nyt naanta-
lilainen Holmberg Group Oy. Hotel-
lia, ravintolaa ja vierasvenesatamaa 
pyörittävät Turusta Vaihelaan muut-
taneet Heidi Heikkinen ja Kimmo 
Hotanen.

– Tervetuloa kaikki tänne moik-
kaamaan uusia naapureita! Lapset 
ovatkin jo saaneet mukavasti uusia 
kavereita täällä, yhden koululaisen 
ja nelivuotiaiden kaksosten äiti Hei-
di Heikkinen iloitsee.

– Kun veneilykausi on ohi, järjes-
tämme kyläläisille vaikkapa yhteis-
lauluillan, jossa pääsemme tutustu-
maan toisiimme!

Heidi ja Kimmo korostavat, että he 
ovat paitsi yrittäjiä myös saarelai-
sia. Perhe on tullut Velkuanmaalle 
jäädäkseen. Vaikka Vaihelassa on 
jatkossakin paljon ryhmiä, paikalli-
set ovat erittäin tervetulleita ravinto-
laan.

– Haluamme tehdä paikallista yh-
teistyötä. Laitamme ravintolassa 
mahdollisimman lähellä tuotettua 
ruokaa, joten viljelijöiden ja kalas-
tajien kannattaa tarjota meille tuot-

teitaan, Heidi Heikkinen sanoo.
– Myös paikallisille kala- ja eräop-

paille löytyy käyttöä. Tarkoitus on 
kasvattaa Vaihelan toimintaa niin, 
että se työllistää ja luo hyvinvointia 
myös muille velkualaisille.

Yrittäjät pyytävät muita alueen ma-
joituspalveluita ottamaan yhteyttä 
yhteistyön merkeissä: kun Vaihe-
lassa tapahtuu, majoittujia riittäisi 
myös lähiseudun vuokramökeille.

Uusia palvelujakin Velkuanmaalle 
saadaan. Vaihelaan avataan nimit-
täin vaatekauppa, jossa myydään 
korkealaatuisia  Boomerang-vaat-
teita. 

Uudessa Vaihela Villagessa voi 
jatkossa myös harrastaa liikuntaa, 
vaikkapa joogaa.

– Jos on mielessä joku aktiviteetti 
tai tapahtuma, jota toivoisi, se kan-
nattaa ottaa puheeksi. Järjestetään 
yhdessä!

Vaihelan uudella isäntäparilla on 
tilan ja sen toiminnan suhteen suu-
ret suunnitelmat.

– Vaihelasta tehdään koko saaris-
ton ykköspaikka. Jo syksyllä tulossa 
on isoja ryhmiä aina Kiinasta asti.

– Kaikki toiminnan kasvattaminen 
ja laajentaminen tehdään kuitenkin 
alkuperäistä Vaihelaa kunnioittaen. 
Remontteja tehdessä ulkoseinät py-
ritään pitämään ennallaan, ja kun  
rakennetaan uutta, tehdään maise-
maan ja tilan henkeen sopivia ra-
kennuksia, Heidi Heikkinen lupaa.

Vaihelan uudet yrittäjät Heidi Heikkinen ja Kimmo Hotanen ovat in-
nokkaita veneilijöitä, Kimmo myös kova  kalamies.

Velkuan Marttojen 
perinteiset 

huutokauppamyyjäiset
Palvan koululla 
pe 24.7. klo 18.

Myytävänä leivonnaisia, muita 
ruokia ja ruokatarvikkeita, kä-
sitöitä ym. Kahvia ja vohvelei-
ta. Arpajaiset! Meklarina Esko 

Strandberg.

Arpajaisvoittolahjoituksia ote-
taan kiitollisuudella vastaan! 
Ne voi tuoda Sinervolle tai 

suoraan myyjäisiin.

Näitä myyjäisiä on pidetty jo yli 
50 vuoden ajan. 

Tervetuloa ostamaan, naut-
timaan tarjoilusta ja hyvästä 

tunnelmasta!

Velkuan kirkossa tapahtuu 

Su 12.7.klo 17 kirkossa Virrestä 
voimaa, yhteislaulutilaisuus. Toi-
veet ennakkoon tai kirkonpenkis-
tä. Tule veisaamaan! Tilaisuuden 
järjestää paikallinen työryhmä. 
Pe 17.7. klo 19 kirkossa Laulun 
ja runon ilta. Irja Aro-Heinilä, Outi 
Aro-Heinilä ja Maija Karinkanta
Su 26.7 klo 16.30 Messu. Heikki 
Jyväs, Tiina Lustig.
Su 16.8. klo 14 Irja Aro-Heinilä, 
Tiina Lustig. Mukana Eläkeliiton 
Lemu-Askaisten-Velkuan yhdis-
tys, kirkkokahvit.
To 27.8. klo 18 Seurat Irja ja Veik-
ko Aro-Heinilän kotona, Huhta-
karintie 24 Livonsaari. Mukana 
Venäjän lähetit Elina ja Hannu 
Heikkilä.
Su 6.9. klo 16.30 Messu Leena 
Flander, Tiina Lustig.

Lempitaulut Sinervolle 
Mikä on sinun lempitaulusi ja 
millainen on sen tarina? Elo-
kuussa Sinervon talolle kootaan 
näyttely velkualaisten, livonsaare-
laisten ja kesäasukkaiden lempi-
tauluista.

Tuo taulusi näyttelyyn! Se  voi 
olla itse maalattu, lahjaksi saatu, 
peritty tai ostettu. Tärkeää on tau-
lun tarina: mitä muistoja ja tuntei-
ta siihen liittyy. Taulut tarinoineen 
pannaan esille Sinervolle viikon-
lopuksi, jolloin siellä on näyttelyn 
aukioloajan joku vahtimassa niitä.

Jos olet kiinnostunut tuomaan 
taulujasi näyttelyyn, ota yhteyttä 
Kirsti Martikaiseen:  050-3704655 
tai  prosinervo@gmail.com. Tar-
vittaessa autamme tarinoiden pa-
perille panossa. 
Tehdään siis ihan oma ainut-

kertainen taidenäyttely!



Velkualaissyntyinen 95-vuotias, nykyisin Turussa asuva 
Veikko Veistinen on edelleen hyvässä iskussa tarinan-
kertojana. Veikon innostus vanhojen aikojen muiste-
luun tarttuu myös kuulijoihin, on sitten  kyse Veikon 
omasta värikkäästä elämänhistoriasta tai vaikkapa Si-
nervon talolla tapahtuneesta Veikon nuoruuden aikoi-
na.

Veikko viihtyy edelleen seuraelämässä kuin nuoret 
konsanaan. Veikko Suomisella on monelta elämän-
alueelta tosi paljon kerrottavaa ja muisti on edelleen 
erinomainen. Taivassalon Kaitaisten siltatyömaaltakin 
riittää paljon juttua.

Teersalon Sinervolta Veikolla on varhaisin muisto, 
kun hän oli 8-vuotiaana isänsä kanssa siellä merikap-
teeni Matias Janssonin irtaimiston huutokaupassa. Si-
nervon talo oli ollut Matias Janssonin koti. Janssonilla 
ei ollut lapsia.

– Tämän Matiaksen Velkuanmaassa asuva veli, Här-
käniemi, oli päähenkilö Volter Kilven kirjassa ”Alasta-
lon salissa”. Härkäniemi oli veljeksistä varakkaampi, 
muttei Matiaskaan mikään köyhä mies ollut,  kertoo 
Veikko ja jatkaa, että Härkäniemi taisi olla siihen ai-
kaan Velkuan varakkaimpia taloja.

Perintonä kapteeni 
Janssonin ilmapuntari
Janssonin huutokaupassa Sinervolla Veikko kertoo yl-
lyttäneensä kovasti isäänsä huutamaan siellä merikap-
teeni Janssonilla olleen sekstantin.  Sen hinta nousi 
kuitenkin niin korkeaksi, ettei Veikon isällä ollut varaa 
huutaa sitä itselleen.

Veikko kertoo alkaneensa oikein itkeä, kun oli niin 
pettynyt, ettei saanut sekstanttia.

– Silloin tuli Jussilan Villen nuorin poika, Esko, kinte-
reilleni ja alkoi  härnätä: ”etpäs saanutkaan sitä seks-
tanttia, etpäs saanutkaan sitä sekstanttia!”.

Siitä Veikko muistaa sisuuntuneensa oikein kovin, 
niin että Eskon ja Veikon kesken syntyi kunnon tappe-
lu – niin että oikein verissä päin pikkupojat tappelivat.  
Veikon kertoman mukaan koko huutokauppa piti kes-
keyttää siksi ajaksi, että pikkupojat saatiin erotetuksi 
toisisstaan.

Veikko oli tutustunut koulussa Eskoon, joka oli hän-
tä paria vuotta nuorempi. Veikko sanoo, että he olivat 
jo entuudestaankin tappelukavereita. Veikkoa oli har-
mittanut kovasti tuohon aikaan, että Esko paria vuot-
ta nuorempanan mutta isokokoisempana tapasi aina 
voittaa hänet tappelussa.

Huutokauppaa päästiin sitten  taas jatkamaan ja  Vei-
kon isää  kiinnosti nyt huutaa sieltä ilmapuntari - ja se 
onnistuikin. Sittemmin suvun perinnönjaossa Veikko 
halusi ja sai itselleen tämän isänsä ostaman ilmapun-

Sekstantista ja ilmapuntarista huudettiin 
kilpaa Janssonin huutokaupassa.

Veikko Veistinen 
muistelee

tarin. Se on Veikolla edelleen tallessa, aarteena vielä 
nykyisen kotinsa seinällä Turussa, arvokkaana lapsuu-
den muistona. Ja ilmapuntari toimiikin edelleen!

Veikko Veistinen on kirjoittanut Sinervon kiinteistön 
myöhempiäkin vaiheita käsittelevän Velkuan merisuo-
jeluskunnan historiikin.  Velkuan Sanomista saadaan 
lukea syksyn aikana Veikon muistelemia, ennen julkai-
semattomia Sinervoonkin liittyviä tarinoita.

Veikon omaa kerrontaa  on tulossa videonakin  prosi-
nervo.com nettisivuille.

– Muisti-ja perimätiedon keruu kun on kaikkina aikoi-
na tärkeää.

Elintarvikkeiden lisäksi 
rautakauppatavaraa 

(isot erät tilauksesta), 
pienkonebensaa, nestekaasua, 

multaa, lannoitteita, 
kuivikkeita yms. 
Kysy rohkeasti!

Veikko Veistinen



TERVETULOA SAARISTON SULOISEEN HELMEEN, 

VAIHELA VILLAGEEN!
Vaihelan keittiö on auki maanantaista torstaihin kello 12–21 

perjantaisin ja lauantaisin 12–22 
sunnuntaisin 12–21.

Baari on auki yökahteen, kun vain asiakkaita on.
Lauantaisin telttasauna kello 17–19.

Lauantaisin LIVEMUSIIKKIA kello 20 alkaen – tervetuloa!!

Menu:
Alkuun – valkosipulietanat

Ruokaisat salaatit – Caesar-salaatti, Chevre-salaatti 

Meren antimia
Kermainen lohikeitto ja saaristolaisleipää

Kalalautanen
Metsäinen savulohi

Lihan ystäville
Grillilautanen

Vaihelan Burgerit oman keittiön tuoreesta Focaccia-leivästä, maalaisranskalaisilla 
Bacon cheese

Lammas
Kasvisburger

Sides & snacks: Maalaisranskalaiset, Hot Wings, Coleslaw, Perunasalaatti,  
Mini Caesar-salaatti, Barbeque-pavut, Bataattiranskalaiset.

Lapsille
Juustohampurilainen ja ranskalaiset

Jälkkärit
Kahvi-Amaretto-affogato

Omenapiiras vaniljakastikkeella

Jäätelöannokset
Vanhanajan vanilja, suklaa tai mansikka

 

Uudistunut Vaihela Village saaristohotelleineen toivottaa tervetulleeksi 
isommat ja pienemmätkin ryhmät, perheet, luontoseikkailijat ja 

nautiskelijat ympäri vuoden!
 

Velkualaiset, tervetuloa tutustumaan Vaihelan uusiin 
yrittäjiin!


