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Pikkukokit piirakanteossa
Marttojen pikkukokkikurssilla Sinervon talolla opittiin, ettei karjalanpiirakoiden tekeminen ole vaikeaa.
Kotitalousneuvonta, johon kuuluvat pikkukokkikurssit, on Martta-järjestön ydintoimintaa. Kun
Velkualla kyseltiin, mitä lapset haluaisivat pikkukokkikurssilla tehdä, karjalanpiirakat nousivat kärkeen
heti makeiden leivonnaisten jälkeen.
Velkuan Marttayhdistyksen ”päämartta” Mari-Milla Aura ja karjalanpiirakkamestari Elina Henttula
ryhtyivät tuumasta toimeen ja kutsuivat Velkuan
alakoululaiset karjalanpiirakkailtaan maaliskuun
lopulla. Paikalle ilmestyi 12 innokasta alakoululaista
sekä kaksi ”yli-ikäistä” opiskelijaa, jotka myös halusivat oppia jalon perinteisen taidon.
Piirakkamestari oli tehnyt kuoritaikinan ja riisipuuron valmiiksi, joten pikkukokit pääsivät saman tien
tositoimiin eli rypyttämään.
– Lapset olivat tosi innoissaan, pojatkin. Jokaisella
rypyttäjällä on oma käsialansa, joten kahta samanlaista piirakkaa ei syntynyt, mutta kaikki olivat silti
tosi hienoja. Kukaan ei valittanut, että rypyttäminen
olisi ollut vaikeaa, Mari-Milla Aura kertoi.
– Karjalanpiirakkakurssit ovat vanhastaan Martta-järjestön perinteistä toimintaa. Nyt piirakoista on
tullut suorastaan trendikkäitä, ja nuoret opettelevat
you tube -videoiden avulla rypyttämistä! Jos kiinnostusta riittää, voimme pitää kurssin aikuisillekin.
Lisää kuvia ja videota pikkukokkien taidonnäytteistä löytyy Velkuan Marttayhdistyksen Facebook-sivulta.

145-vuotiskahvit
Martta-hengessä

Kirstin ja Osmon kahveilla viihtyivät Pirkko
Koivusalo (vas.), Irmeli Kärkäs, Ulla Asunta,
Karin Majasuo, Tiina Saaresranta, Seija Pietilä
sekä isäntäpari Kirsti ja Osmo Martikainen.

Pro Sinervo ry:n
vuosikokouskuulumisia
Pro Sinervo ry:n vuosikokouksessa 20.3. yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Järvenranta. Hallituksessa jatkavat Kirsti Martikainen ja Tiina Saaresranta,
varajäseninä Susanna Viljanen ja Taina Rantasalo.
Kokouksessa päätettiin vuoden 2019 jäsenmaksut:
Henkilöjäsen 15€, eläkeläiset 10 €,
Perhejäsenmaksu 25 €
Yhteisöjäsenmaksu 35 €
Kannatusjäsenmaksu 50 €
Kuntohuoneen maksut vuodelle 2019:
Kevät 20 €, opiskelijat ja työttömät 15 €, perhe 25 €
Kesä 10 €, opiskelijat, työttömät 5 €, perhe 10 €
Syksy 15 €, opiskelijat ja työttömät 10 €, perhe 20 €
Koko vuosi 35 €, opiskelijat ja työttömät 20 €, perhemaksu 45 €
ProSinervo ry:n, Velkuan kalastajaseuran,
Velkuan saaristolaisyhdistyksen, Velkuan Marttayhdistyksen ja Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan
yhdistyksen jäsenet saavat kevät- ja syksy- sekä
vuosimaksusta alennusta 5 € / maksu. Eläkeläiset
ilmaiseksi.
Maksut Pro Sinervon tilille FI72 5229 0920 0193 24.
Viestikenttään käyttäjän nimi.

K

irsti ja Osmo Martikainen järjestivät yhteisen syntymäpäiväjuhlan Sinervon talolla 10. maaliskuuta Martta-perinteen mukaan.
Kutsu kulki kuiskeena läpi kylän ja ystäviä kokoontui
viettämään iltapäivää kahvista ja leivonnaisista nauttien. Osmo oli leiponut karjalanpiirakoita, Kirsti täytekakkua, pikkuleipiä ja muffineja.
Arpajaisten tuotto käytettiin Sinervon talolle ostettavan sähköpianon kustannuksiin. Palkinnot saatiin onnellisille voittajille Taika-tyttösen toimiessa onnettarena.
Kahvia juodessa alkoivat kielenkannat laulamaan ja
alettiin muistelemaan vanhoja asioita, luettiin Marttojen juhlajulkaisua ja muisteltiin perustajanaisia, olihan
perustamisesta kulunut 61 vuotta ja 1 päivä Kirstin ja
Osmon juhlapäivänä. Muutama perustajajäsenistähän
on vielä elossa.
Keskusteltiin ja muisteltiin, miten kukin meistä on
löytänyt tiensä Velkualle ja miten elämä on kuljettanut
heitä, jotka ovat syntyjään Velkualta, kuka oli pienen tai
isomman lenkin tehtyään maailmalla palannut takaisin. Kirsti on syntyperäinen velkualainen – omaa sukua
Henttula – joka paluumuutti Velkualle vuonna 2001 ja
Osmo hänen Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva miehensä.
Ehdotettiin että päivän muistelut pitäisi kirjoittaa paperille, jotta muutkin saisivat nauttia hauskoista tapahtumista, joita muistoihin on tallentunut.
Kiitos Kirsti ja Osmo kun järjestitte hienon ja hauskan
iltapäivän!
Pirjo Järvenranta

Paikalliset kirjailijat
esiin Avoimet kylät
-tapahtumassa
Avoimet kylät -tapahtumassa Sinervon talolla
8. kesäkuuta esitellään paikallisia kirjailijoita.
Oletko kirjoittanut kirjoja, runoja tai lauluja? Julkaissut valokuvateoksen tai sarjakuvia?
Tule esittelemään omia tuotoksiasi ja kertomaan itsestäsi! Jos et millään pääse paikalle,
voit tehdä itsestäsi myös A4-kokoisen henkilökuvan, jossa kerrot, kuka olet ja mitä olet
julkaissut.
Toivomme saavamme julkaistuja teoksia
esille tapahtumaan – voit myös myydä teoksiasi samalla.
Ilmoittaudu 30. huhtikuuta mennessä sähköpostilla osoitteeseen prosinervo@gmail.
com tai puhelimitse 040 593 1311 / Pirjo.
OLE ROHKEA JA TULE MUKAAN!

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Sinervon kahvit juodaan huhtikuussa Henttulan luontopolun kunnostustalkoiden merkeissä lauantaina
27. huhtikuuta. Talkoot alkavat kello 11, kahvit Henttulassa kello 12.30.
Sinervon talon ja ympäristön siivoustalkoot 4. toukokuuta kello 11 alkaen.
Pro Sinervo ry:n 5-vuotisjuhlaa vietetään toukokuussa juomalla Sinervon juhlakahvit 18. toukokuuta.
Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtuma 25. toukokuuta.
Avoimet kylät -tapahtuma 8. kesäkuuta.
Lasten taideleiri ja uimakoulut alkavat myös kesäkuussa – seuraa ilmoittelua!
Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla 5.–9. heinäkuuta ja Velkua-päivä 13. heinäkuuta.
Kuntopiiri joka tiistai kello 18.30 huhtikuun loppuun asti. Järjestää Pro Sinervo ry.
Lihaskuntojumppa torstaisin kello 13 huhtikuun loppuun asti. Järjestää Pro Sinervo ry.
Koululaisten liikuntakerhot koululla maanantaisin kello 13 (4–9-lk) ja tiistaisin kello 13 (esi–3-lk).
Naantalin opiston toiminta on kevään osalta päättynyt. Syksyllä opisto järjestää Sinervolla hathajoogaa
ja aikuinen-lapsi taidekurssin. Ilmoittautumiset elokuussa.
Lisätietoja: prosinervo.com

Laskiaisen
laituripilkit

Hätä keinot keksii, sanotaan. Jos laskiaistapahtuman ohjelmassa lukee pilkkikisa,
mutta jäästä ei ole tietoakaan, pilkitään
laiturilta.

Tammikuussa, kun maaliskuun alun laskiaistapahtumaa suunniteltiin, olimme iloisia, kun kerrankin on lunta. Viikkojen kuluessa lumi hupeni silmissä, eikä laskiaisena ollut enää tarjolla sen paremmin pulkkamäkeä
kuin lumisveistoskisaakaan.
Pilkkikisa järjestettiin laituripilkkinä, johon osallistui lapsia. Aikuiset taisivat pelästyä tuulista ilmaa. Lapset
olivat innoissaan pilkkimässä kisan vetäjän kanssa ja Janne Antila opasti kalastamisessa.
Vajaan kahden tunnin jälkeen todettiin, että saalistakin saatiin eli Kaapo sai yhden kalan ja oli siten koko
kisan voittaja. Jokainen onkija sai suun makeaksi osallistumispalkintona.
Sinervon talolla keitettiin hernesoppaa aamusta alkaen, kaksi kattilaa porisi kolme tuntia. Puolen päivän
aikaan alkoi kerääntyä nälkäisiä ihmisiä papusopalle, lisäksi oli pannaria. Buffetista löytyi
myös kahvia ja laskiaispullaa.
Pirjo Järvenranta

Sinervon laskiaistapahtumaa vietettiin laituripilkkimisen merkeissä – jäät ja lumet ehtivät
juuri parahiksi sulaa ennen laskiaista.

Salakuljettajan kesä alkaa vapusta!

Wanhan Salakuljettajan
kesän avajaiset
perjantaina 26.4.

Salkkari on 26.4. alkaen avoinna joka päivä kello 12–21 (02).

Vappuaattona tarjoamme perinteiset munkkikaffet!

Sinervon tapahtumia 2019
Huhtikuussa juodaan Sinervon kahvit Henttulan luontopolun kunnostustalkoiden yhteydessä 27.4.
Toukokuussa vietetään Pro Sinervo ry:n 5-vuotisjuhlaa juomalla Sinervon juhlakahvit
18.5. Silakkatapahtuma 25.5.
Kesäkuussa Avoimet kylät -tapahtuma 8.6. Lasten taideleiri. Uimakoulu lapsille.
Heinäkuussa 5.–7. heinäkuuta Velkua Soi-kamarimusiikkitapahtuma. 13. heinäkuuta Velkua-päivä.
Elokuussa muinaistulet 31.8.
Syksyllä Naantalin opiston tarjontaa: Hathajooga kerran kuussa ja aikuinen-lapsi
taidekurssi kerran kuussa, ilmoittautumiset Naantalin opistolle elokuun alussa.
Marraskuussa Saariston joulunavaus 30.11.
Seuraa ilmoittelua Velkuan Sanomissa, Saaristotiedotteessa ja netissä prosinervo.com.
Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti,
jota julkaisee Pro Sinervo ry.
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet lehdet löytyvät netistä osoitteesta
prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali:
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 24, 21195 Velkua.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

