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Kuvan juhla 
jatkuu 
teoksena 
Kuvan juhlaa – juhlan ku-
via -retkillä syntynyt teos 
on lokakuussa esillä Naan-
talin Taidehuoneella ja Li-
vonsaaren seurantalolla.

Pro Sinervo ry:n Velkuan Saaristo-
talo Sinervo -Leaderhanke tuotti 
touko- ja elokuussa kaksi Kuvan 
juhlaa -retkeä yhteistyössä naanta-
lilaisten runoilijoiden Mia Röngän 
ja Mirkka Mattheiszenin kanssa. 
Retkille osallistui yhteensä seitse-
misenkymmentä piirtäjää, valoku-
vaajaa ja kirjoittajaa.

Lokakuussa juhlitaan vielä yhdes-
sä ja nautitaan lopputulemasta, kun 
Kuvan juhlaa – Juhlan kuvia -teos 
esitetään Livonsaaren seurantalol-
la perjantaina 20.10. ja Naantalin 
Taidehuoneella osana Lux Gratiae 
-ohjelmaa sunnuntaina 29.10. Ta-
pahtumiin on vapaa pääsy.

Kaikki aistit käytössä
Elokuun retkellä oli valittavana 
kaksi reittivaihtoehtoa: helppokul-
kuinen reitti Teersalon rannassa ja 
haastavampi Henttulan luontopol-
ku. Retkeläiset saivat pohdiskel-
tavakseen tehtäviä, joiden avulla 
saariston maisemaa ja elämää tut-
kittiin ja tallennettiin.
Näkökulmana olivat erityisesti pers-
pektiivi ja aistiminen: Millaisia mai-
semia avautuu merelle, tielle tai 
metsään? Mistä maisema koostuu, 
mikä sitä rytmittää? Entä millaisia 
ovat maiseman historialliset pers-
pektiivit: miten maisema muuttuu 
ja millaisia jälkiä ihminen on jättä-
nyt rakennettuun ympäristöön tai Polulla vaeltavan ”velhon” kuvasi Anski Raunio.



Saaristotalohanke käy kyläläisten luona ja kaivelee esiin aikojen kuluessa hyväksi ha-
vaittuja, mutta nykypäivänä harvakseltaan käytettyjä paikallismurteen sanoja. Tällä kertaa 

ilonamme velkuanmaalaisen Reino Haapkarin muistelemia sanoja.
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Työkaluja:
Nuhja = perunakuokka
Kräksä = harvennuskuokka
Kärkö = vesuri
Klupu = varsta

Venesanastoa:
Paatti = vene
Tulla = hankain
Piitta = penkki

Sumppuja joissa säilytetään pyydettyjä kaloja elävinä:
Fiskooli = veneen osa, jonka sisällä säilytetään kalat, vaih-
tuva vesi.
Elätys = laudoista tehty harva laatikko, joka upotetaan me-
reen.
Kersu = kudotusta verkosta jossa on vanteet, upotetaan ve-
teen. 

Kauhia hiano Velkua kiält

luontoon?
Miltä kuulostavat tuulen suhina, 

lehtipuiden havina, oksien napsah-
dukset, lintujen äänet? Entä ihmis-
toiminnan äänet: liikenne, sataman 
tai maatilan äänet? Miltä tuoksuu 
lämmin tai märkä maa, entä meri, 
ruohikko, männikkö, nokkoset tai 
suopursut ja variksenmarjat? Tuo-
vatko tuoksut mieleen muistoja?

Mitä muotoja ja värejä kallioissa 
on? Mikä niissä on elävää, mikä 
kuollutta? Mitä tarinoita kalliot voi-
sivat kertoa?

Vastauksina ohjaajien esittämiin 
kysymyksiin kertyi puhuttelevia ku-
via ja sanoja sekä aistimuksia.

 – Touko- ja elokuun retkiltä on 
nyt aivan upea ja runsas valikoima 
materiaalia, josta teemme kuvaa 
ja tekstiä yhdistävän kokonaisteok-
sen. Tämän digitaalisen teoksen 
yhteydessä esitämme ääneen myös 
retkeläisten runoja, Mia Rönkä ja 
Mirkka Mattheiszen kertovat tule-
vasta kokonaisuudesta.

– Syntymässä on tosi upea teos. 
Se tallentaa saariston monimuo-
toisuutta ja sen elementtien ainut-
laatuista juhlaa satavuotiaassa Suo-
messa. Yhdessä tekeminen on ollut 
todella palkitsevaa!

Hanke on saanut Naantalin kau-
pungin kulttuurilautakunnan koh-
de- ja Suomi100-avustusta.

Ihmisiä kalliolla kuvasi Pirkko Hyvönen.

Suomen väriä tunnustavan veneen 
kuvasi Eira Erika Piiroinen.



Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikal-
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kuan Sanomat löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat 
Tiedustelut: Susanna Viljanen p. 040 531 8427. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: 
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Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 20 €,  1/4-sivu 40€, 

1/2 sivua 60 €,  1 sivu 120 €.
Kysy lisää: Kirsti Martikainen 

p. 050 370 4655 tai prosinervo@gmail.com

Pro Sinervo ry:n tilinumero 

kaikille maksuille ja lahjoituksille on 
FI72 5229 0920 0193 24.

Saaristossa tapahtuu Pro Sinervo ry

Sieniretki Vähämaalla lauantaina 19. elokuuta. Lähdemme Teersalosta m/s Kivimolla Rau-
halaan kello 13.25, paluu Teersaloon kello 17. Oppaanamme sienineuvoja Aulis Toivonen. Ota 
mukaan omat retkieväät ja varustaudu saappain ja säänmukaisin vaattein.
Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 5.9. Velkuan kirjastossa klo 16.30. Tämän ker-
tainen kirja on Sirpa Kähkösen Tankkien kesä (2016).
Lasten ja nuorten musiikkikerho Velkuan koululla perjantaisin kello 13–14 (luokat 0–4) ja 
kello 14–15 (luokat 6–8).
Koululaisten liikuntakerho Velkuan koululla 3.–7. -luokkalaisille maanantaisin klo 13-14 sekä 
esi–2. -luokkalaisille tiistaisin klo 13-14.

Hei martat ja muut!

Kiinnostaako lähteä Vehmaan ja Mynämäen 
marttojen matkassa Tampereelle la 30.9. 
katsomaan ”Viulunsoittajaa katolla”? 
Esitys alkaa klo 13.00, tarkemmat lähtöajat ja 
paikat selviävät myöhemmin. Suurmusikaali ja 
matka maksavat 65 € / hlö.
Täältä lähdettäisiin omilla kimppakyydeillä 
sopivaan paikkaan reitin varrella, tai jos meitä 
olisi kymmenenkin lähtijää, noutaisi pikkubussi 
meidät pientä lisämaksua vastaan lähtöpaikalle.
Ilmoittaudu mahdollisimman pian, kuiten-
kin 21.8. mennessä: u.asunta@me.com tai 
0400456210 tai kirsti.martikainen@gmail.com 
tai 0503704655.

Pro Sinervon musiikkikerho
jatkuu Velkuan koululla. Kerhopäivä on perjan-
tai, ja kerhoa ohjaa edelleen Jemima Issa-Antti-
la. Kerho alkaa 8.9. ja kerhokertoja tulee syksyllä 
olemaan 13 tai 14. Kerhossa tarjotaan välipala.
Koska Aluehallintovirasto ei tänä vuonna rahoita 
kerhoa, opetuksesta ja välipalasta peritään pieni 
maksu, 25-35 euroa / lukukausi osallistujamää-
rästä riippuen.
Toivomme ilmoittautumisia etukäteen Tiina Saa-
resrannalle p. 0407447182.  Myöhemminkin toki 
pääsee mukaan.
Koululaisten vanhemmat saavat lisätietoja Wil-
massa.

Rantapuoti ja Rantaklubi avoinna 
maanantaista torstaihin klo 10–18, 

perjantaisin ja lauantaisin klo 10–20
Sunnuntaisin 12–18

Muinaistulien yönä Arin karaoke alk. klo 19
Tervetuloa!



Elävää musiikkia  
viikonloppuisin

Ravintola avoinna vielä 18.–20.8. ja 25.–26.8.
 

Lauantaina 19.8. kitaramusiikkia Pepe Gonzales klo 16 –>

Lauantaina 26.8. Muinaistulet: 
Top Chef -kokki Akseli Herlevi pistää pystyyn grillijuhlat 

klo 17-21
             Kokko syttyy klo 22

             Live-musiikkia, Mikko Itäranta klo 17 –>
 

Muinaistulien jälkeen ovet sulkeutuvat –

Vaihelan väki kiittää asiakkaitaan kesästä 2017!
Tarkemmat tiedot palveluista ja tapahtumista löytyvät osoitteesta 

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

Saaristohotelli Vaihelassa


