
Sinervon puoti on auki elokuun loppuun asti perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–18.
Tiistaina 25.8. klo 18–20 Meripartion tutustumis- ja infotilaisuus, kts. takasivun ilmoitus
Keskiviikkona 26.8. kello 17 Kummelin ehtoollishartaus.
Lauantaina 29.8. Muinaistulien yö. 11.30 Velkuan kasvit ja linnut -esitys. 12–14 Pop Up -sadonkorjuu-
lounas Velkuan meripartiolaisten tukemiseksi: silakat, sienilasagne, kasvispyörykät, kahvi ja kahvileipä 
16 euroa. 14–16 runomatinea: Elämää Velkualla -runokilpailun tulokset, runonlausuntaa. Eino Leinon 
runoja laulaen ja kahdella kitaralla. Kello 18 eteenpäin lyhtyjen yö Sinervon koivikossa.
Keskiviikkoisin klo 13.30–17 2.9. alkaen 4H-kerhot: kokkikerho, luovan toiminnan ja läksyt-leikki-sa-
tukerho. Välipalan tarjoaa 4H-yhdistys. Tiedustelut p. 040 358 4667.
Keskiviikkoisin kello 13–14 ikäihmisten kuntokerho fysioterapeutti Topi Valtosen ohjauksessa. Ei ys-
täväpiiripäivinä!
Sunnuntaisin ja tiistaisin kello 18.15 sään salliessa lentopalloa Sinervon kentällä.
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 Pro Sinervo ry

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry:  prosinervo@gmail.com  facebook.com/sinervontalo
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Runokilpailu ratkeaa Muinaistulien yönä
Muinaistulien yön alkajai-
siksi julistetaan Elämää 
Velkualla -runokilpailun 
voittaja ja kuunnellaan  ru-
noja musiikin muodossa.

Muinaistulien yön tapahtumat 
lauantaina 29.8. alkavat Velkuassa 
Sinervon talolla jo kello 11.30. Päi-
vätapahtuman avaa FT, dosentti 
Mikael von Numers Velkuan kas-
vit ja linnut -esityksellään.
Esitelmän jälkeen kello 12 au-

keaa Pop Up -ravintola, jonka 
teemana on tällä kertaa sadon-
korjuujuhla eli paikallisen kalan 
lisäksi on tarjolla kasvis- ja sieni-
ruokia. Kahvi ja kahvileipä kuulu-
vat ateriaan.
Pop Upin tuotto menee tällä ker-

taa lyhentämättömänä Velkualla 
alkavan meripartiotoiminnan tu-
kemiseen.
Pop Up -ravintolan jälkeen kel-

lo 14 alkaa Runomatinea, jossa 

julkaistaan Elämää Velkualla -ru-
nokisan tulokset. Parhaat runot 
palkitaan ja ne myös lausutaan 
yleisölle. matineassa on myös 
avoin lava -osuus, jossa kuka ta-
hansa runonlausuja saa nousta 
lausumaan lempirunonsa!
Matineassa kuullaan runoja 

myös laulettuna. Laulaja Ville 
Myllykangas ja Tampereen Kita-
rakoulun opettaja Ulf Fagerholm 
tulkitsevat  muun muassa Eino 
Leinon sävellettyjä runoja laulaen 
ja kahdella kitaralla.
Luvassa on taitavaa kitaransoit-

toa ja sekä tunnelmallisia että 
reippaampiakin tulkintoja tutuista 
ja vähän tuntemattomammistakin 
teksteistä.
Kello 18 eteenpäin vietetään 

lyhtyjen yötä eli sytytetään koivik-
koon lyhtyjä ja nautitaan hämärty-
vän elokuun illan tunnelmasta.
Tapahtuman järjestää Pro Siner-

vo ry Naantalin kaupungin ja Alf-
red Kordelinin säätiön tukemana.Ville Myllykangas



Venetaksi tuo, vie ja tuot-
taa elämyksiä vielä pitkälle 
syksyyn.
Ikänsä paatilla saaresta toiseen 
kulkeneet saaristolaiset eivät 
ehkä tule ajatelleeksi, että sisä-
maan asukkaille ihan tavallinen 
venematkakin voi olla elämys. Eri-
tyisen vaikuttuneita ovat ulkomaa-
laiset, jotka nauttivat kierroksesta 
kauniissa saaristossamme.
– Olen itsekin yllättynyt siitä, mi-

ten iso elämys venetaksimatka voi 
olla. Asiakkailta tuleva palaute on 
todella hyvää. Eikä tämä hassum-
pi työkään ole – saa olla vesillä 
omalla veneellä ja oman itsensä 
herra, Livonsaaren venetaksiyrit-
täjä Arto Häkkinen virnistää.
Talven venetaksiyrittäjä ajaa ta-

vallista taksia Naantalissa. Vene-
taksin kausi jatkuu kuitenkin myö-
häiseen syskyyn eli niin kauan 
kuin paattia voi pitää vesissä.

Vesille ilman 
omaa venettä
Venetaksi on helppo tapa päästä 
vesille, jos ei halua pitää omaa 
paattia. Jotkut mökkiläisetkin las-
kevat että tulisi halvemmaksi kul-
kea ne muutamat kerrat kesässä 
saareen venetaksilla kuin pitää 
omaa venettä kaikkine kuluineen.
Kaikkein tyypillisin tilanne, jos-

sa venetaksia tarvitaan, on juhlat 
saarimökillä. Jos isäntä ei halua 
koko ajan ajaa omalla veneellä 
edestakaisin saadakseen vieraat 
juhlapaikalle ja sieltä pois, vierai-
den on helppo tulla venetaksilla.
– Juhlatilaisuus alkaa jo matkas-

ta. Tässä on tunnelmallista istua 
ja seurustella matkan ajan, kuun-
nella haluamaansa musiikkia ja 
vaikka nauttia jo juhlajuomaakin, 
Arto Häkkinen kuvailee venetak-
sin kyytiä.
Venetaksin etuja ovat myös tur-

vallisuus ja helppokulkuisuus: 
veneeseen ja sieltä pois pääsee 
astumaan huonokuntoisemmil-
lakin jaloilla. Häkkisen Signe-Ma-
ria-vene on aina ammattilaisen 
huoltama, CE-merkitty ja valtame-
riolosuhteisiin suunniteltu vene, 
joka halkoo kevyesti isompaakin 
allokkoa: sellaista keliä ei oike-
astaan ole, ettei venetaksi pääsisi 
matkaan.
Venetaksilupa edellyttää myös 

kuljettajalta paljon. Pitää olla pitkä 
kokemus suurista moottoriveneis-
tä sekä Trafin myöntämä vuokra-
veneenkuljettajan pätevyyskirja.

– Itse olen veneillyt koko ikäni 
saaristomerellä, Häkkinen kertoo.

Tieto venetaksista 
on levinnyt
Kulunut kesä on ollut monelle 
matkailuyrittäjälle todella vai-
kea, mutta venetaksilla on riittä-
nyt asiakkaita paremminkin kuin 
hellekesinä. Häkkinen on ajanut 
venetaksia nyt kuusi kautta, joten 
palvelu alkaa olla vakiintunutta ja 
tunnettua, ja markkinointiinkin 
yrittäjä on panostanut aiempaa 
enemmän.
 Venäläisturistit ovat nyt joukosta 

poissa, mutta he ovat korvautu-
neet ihan tavallisilla suomalaisilla 
perheillä. Heitä nimenomaan ha-
luankin palvella, tavallisia ihmisiä, 
joilla ei ole omaa venettä mutta 
haluavat päästä välillä vesille, Arto 
Häkkinen korostaa.

Arto Häkkinen ajaa Naantalin venetaksia nyt kuudetta kautta.

Venetaksimatka on elämys



Vanhat velkualaiset söivät 
aikoinaan muun muassa 
tikkerperejä.

Tiedätkös, mikä on tikkerperi?

Kuvassa  kaksi Kummelin asukas-
ta, Velkuan vanhimpiin kuuluvaa, 
Kyllikki Lehtimaa ja Lauri Val-
tonen pohtivat maailman menoa 
Kummelin seinustalla ja maiste-
levat karviaismarjoja, joka on Vel-
kuan murteella tikkerperi.
Kyllikki huomasi 70 vuotta sit-

ten Turun suunnasta Velkuaan 
tultuaan, että velkualaisessa pu-
heenparressa esiintyi paljon sel-
laisia sanoja, jotka eivät olleet 
kunnolla suomea eikä ruotsia-
kaan,  olivat sellaista suomen ja 
ruotsin sekoitusta eli velkualaista 
murretta, kuten tuo tikkerperikin.
Lauri muistaa velkuanmaalai-

sen sananparren: ”Pois röhkä toi-
sen röhkän kimpust, sanos Taatin 
Nestor, kun pikkupoika raaoi tik-
kerperei söi”.
– Röhkä tarkoittaa pientä poikaa, 

joka vielä tavallaan ”raakile”, kes-
kenkasvuinen miehen alku, kuten  
raaka karviaismarjakin on raakile, 

Lauri selittää.
13.8.2015 pitäjänneuvos Lauri 

Valtonen täytti 87 vuotta. Lauria ei 
ikä paina, kun omalla veneellään 
vielä tänäkin kesänä on usein 
käynyt  Teersalosta kotonaan Vel-
kuanmaassa.
Ensi  marraskuussa 88 vuotta 

täyttävä kalastaja Kyllikki Lehti-
maa vanhemman oikeutuksella 
sanoo  Laurin olevan vielä olevan 
”pikkupoika”. 
 Kyllikki istuskeli naapuriin jut-

tutuokiolle tulleen Laurin kanssa 
penkillä Kummelin pihalla.
– Tätä se sitten on vanhuus, istu-

taan ja katsellaan tässä, kun muut 
menee eestaas ja kaikilla näkyy 
olevan kiire, he tuumailivat.
Molemmat odottavat koko kesän 

kestäneen remontin jo päättyvän 
Kummelissa. Remontin sisätilat  
valmistuvat elokuun aikana.
– Sitten saadaan taas Kummelin 

omaa ruokaakin kuukausien jäl-
keen, Kyllikki ja Lauri iloitsivat.

Vieraat

Joku hullu kutsui teidät!
Nyt olette kotipihallani vaatimas-
sa,
kaikilla sata kurkkua.
– Lisää tilaa, pihaa, peltoa, pien-
narta!
Lapsemme ja vanhuksemme 
ovat
koreiden kruunujenne varjossa.
– Häipykää!
Viikatteet on teroitettu. 

Rantasipi

Siellä se taas huutaa,
varoittaa minusta
vaikka se kyllä tuntee minut.
– Hei, ystäväiseni, lapsesi näkyvät
liitelevän jo vastarannalla,
silinterihatut päässä.
Meidän laululintujen pojat ja tytöt
kuuluvat enemmän kuin näkyvät,
syövät, kun sattuu suuhun lentä-
mään.
Mutta laulu, se kuuluu kauem-
paakin.

Palvan lossi

Palvan lossi yhdistää ja erottaa,
kilistää ja kolistaa.
Samaa rataa aina niin
laiturista laituriin.
Onkos meillä kuitenkaan
elämä sen kummempaa?

Tuija Hurme

Luovan kirjoittamisen kurssilta
Sinervolla järjestettiin ke-
sä-heinäkuussa luovan 
kirjoittamisen kurssi, jon-
ka sadosta saamme naut-
tia Elämää Velkualla -ru-
nokilpailun voittajarunoja 
odotellessa. 

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.
Syyskuun Velkuan Sanomi-
en aineistopäivä on torstai 
10.9.

Kirstille kiitos!
Kirsti Herrala lahjoitti synty-
mäpäiväkseen järjestämänsä 
Velkua Soi -kirkkokonsertin 
tuoton, noin 1000 euroa, ly-
hentämättömänä Pro Sinervo 
ry:n toiminnan tukemiseen.
Lämpimät kiitokset Kirstille 

ja onnea vielä jälkikäteenkin! 





































Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti, jota jul-
kaisee Pro Sinervo ry. Syyskuun Velkuan Sanomat ilmestyy 18.9.  ja sen aineistopäivä on 10.9.  
Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 as 
1, 21195 Velkua. Tiedustelut: Tuulikki Ovaska p. 040 358 4667.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi




































