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Valtakunnallista Avoimet kylät -päivää vietetään Sinervon talolla niin hengen kuin 
ruumiin kulttuurin merkeissä eli paikallisiin kirjailijoihin tutustuen ja lentopalloa pe-
laten.

Sarjakuvan Finlandia-ehdokas Metsänpeitto avautuu Sinervolla 

Sinervon Avoimet kylät -tapahtuman ajankoh-
taisimmat kirjallisuusvieraat ovat epäilemättä 
Livonsaarella asuva kulttuuriantropologi Inke-

ri Aula ja sarjakuvataitelija Sanna Hukkanen, jotka 
esittelevät teostaan Metsänpeitto.

Sarjakuva-Finlandia-ehdokkaana tunnetuksi tul-
lut Metsänpeitto on kuvataideteos, joka kertoo suo-
malaisten suhteesta metsään ja puihin. Siitä selviää 
muun muassa se, että saaristossa kovin tavallinen 
tervaleppä on noitien puu, jonka avulla voi loitsia 
niin rakkautta kuin epäonneakin. Pihlaja puolestaan 
on pyhä puu, joka suojelee taloa salamaniskuilta.

– Suhteemme puihin on paljon muutakin kuin 
avohakkuita tekevää biotaloutta. Erityiset puut ja 
rakkaat puulajit ovat tärkeitä elämän monimuotoi-
suuden arvostamiselle, josta koko lajimme tulevai-
suus riippuu. Mitä tapahtuu puille, tapahtuu ihmisil-
le, Metsänpeiton tekijät sanovat.

Livonsaarelaista kirjallista kulttuuria edustaa myös 
Irja Aro-Heinilä, jonka laajasta tuotannosta löytyy 
niin lastenkirjoja, runoja, romaaneja kuin muisto-
värssyjen kuningatar Hilja Haahden elämänkertakin.

Paikalla on myös velkualaisia kirjailijoita esittele-
mässä ja myymässä tuotantoaan. Jos olet julkais-
sut jonkun teoksen, voit vielä ilmoittautua mukaan 
soittamalla Pirjolle, p. 040 593 1311 tai sähköpostilla 
osoitteeseen prosinervo@gmail.com.

Pro Sinervo ry:n järjestämien kirjallisten nautinto-
jen ohella maistuvat Marttojen puffetin herkut. Ta-
pahtuman jälkeen pelataan Velkuan Saaristolaisyh-
distys ry:n hyväntuulista höntsylentopalloa Sinervon 
kentällä.

Avoimet kylät -tapahtuma Sinervon talolla lauan-
taina 8. kesäkuuta. Kello 13–15 paikalliset kirjailijat 
esittäytyvät, Marttojen puffetti. Kello 17 alkaen hönt-
sylentopalloa.

Avoimet kylät -päivä esittelee 
paikalliset kirjailijat

Livonsaarelainen 
Inkeri Aula ja 
joensuulainen 
Sanna Hukkanen 
avaavat 
Metsänpeiton 
salaisuuksia 
Sinervolla. Kuvat: 
Tommi Taipale ja 
Marko Savolainen

Metsänpeitto am- 
mentaa tarinoita 
ja ilmettä suoma- 
laisesta kansan- 
perinteestä. Kuva: 
Sanna Hukkanen.



Pro Sinervo ry 5 vuotta

Erinäisten vaiheiden jälkeen päätettiin, että en-
tistä suojeluskuntataloa – jonka myöhemmin 
omistivat Velkuan Pienviljelijäyhdistys ja Vel-

kuan kunta – pelastamaan perustetaan yhdistys. 

2014
8.5.2014 pidettiin Pro Sinervo ry:n perustamisko-
kous, johon osallistuivat Tuulikki Ovaska, Anja Saa-
rinen, Kirsti Martikainen ja Anne-Maija Kivimäki. Jo 
15.5. tehtiin Naantalin kaupungille tarjous talon osta-
misesta, jonka kaupunki hyväksyi, ja kaupat tehtiin 
15.12.2014.

Yhdistys hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 6.6.2014, 
ja siitä alkoi virallinen toiminta. Jo sitä ennen oli 
osallistuttu rannan siivoustalkoisiin ja avattu Siner-
von puoti, jossa myytiin paikallisten kädentaitajien 
tuotteita. Oli myös pieni taidenäyttely, jossa oli esil-
lä ja myynnissäkin alueen taiteilijoiden töitä. Talolla 
myös kahviteltiin ahkerasti.

Kesällä oli ohjelmassa kirpputoritapahtumia, be-
tonityökurssi, keppihevoskurssi ja koko perheen 
iltapäivätanssit. Syyskuussa Sinervolla oli sieninäyt-
tely ja sinne tuotiin kuntosalilaitteet Livonsaaresta. 
4H-kerho aloitti toimintansa, innokkaita kerholaisia 
oli välillä jopa 20.

Oli ikäihmisten syysjuhla, partiolaisten syysleiri, 
Nenäpäivämuffinsien tekoa, kyläfoorumi, lasihim-
melikurssi. 16.11. oli Pro Sinervon ensimmäinen 
popup-tapahtuma ”Silakat ja muusi”: tarjolla silak-
kapihvejä ja perunamuussia, saaristolaisleipää ja 
kotikaljaa. Syöjiä noin 20 – hyvää oli!

Huimaava tahti jatkui: Saariston joulun avajaiset 
Naantalin kulttuuritoimen rahoituksella, vanho-
ja kansakoulu- ja joululauluja, joululaulukaraoke, 
ala-astelaisten pikkujouludisko ja perinteiset joulu-
myyjäiset yhdessä Saaristolaisyhdistyksen kanssa.

Velkuan koulun joulujuhlat pidettiin Sinervolla, ja 
21.12. ilmestyi Pro Sinervon ensimmäinen alueen 
asukkaille jaettu lehti, Pro Sinervo tiedottaa. Oli siinä 
tekemistä kahdeksassa kuukaudessa!

2015
Vuosi 2015 jatkui yhtä vauhdikkaana. Yhdistyksen ti-
loissa toimi 6 eri kerhoa: 4H-kerho, partio, Terho-ker-
ho, musiikkikerho, muskari ja ikäihmisten kunto-
piiri. Rahoitusta saatiin Alfred Kordelinin säätiöltä, 
Margaretha-säätiöltä ja AVI:lta.

Sinervon tiloissa pidettiin eri yhdistysten kokouksia 
ja koulutuksia, luentoja ja kursseja. Kesällä pidettiin 
taas Kädentaitajien puotia ja kahvilaa ja järjestettiin 
keppihevos- ja betonityökurssit. Kolmena kesävii-
konloppuna pidettiin Kordelinin säätiön rahoittama 
luovan kirjoittamisen kurssi ”Elämää ja maisemaa 
sanoiksi” runokilpailuineen ja matineoineen.

Elvytettiin myös ”Velkua Soi” musiikkijuhla. Kon-
sertti oli Kirsti Herralan 60-vuotisjuhlakonsertti, jon-
ka tulot Kirsti lahjoitti Pro Sinervo ry:lle. Myös Vel-
kua-päivät herätettiin henkiin: Sinervolla oli puoti 
auki, myytiin kahvia ja pullaa, ohjelmassa oli myös 
popup-lounas ja arpajaiset. Toisena päivänä oli Kep-
pihevosten esiinmarssi ja lastenkonsertissa Kengu-
rumeininki -duo.

Elokuun lopulla oli vuorossa Muinaistulien yö -ta-
pahtuma, jossa kuunneltiin Mikael von Numersin 
luento, nautittiin popup-lounaasta ja kuultiin lopuksi 
runomatinea sekä runokilpailun tulokset.

Syksyllä oli ohjelmassa haitarikonsertti, ikäihmis-
ten syysjuhla, sellokonsertti, saariston joulunavajai-
set ja joulumyyjäiset.

Pro Sinervo ry:n lehti Velkuan Sanomat ilmestyi 
kerran kuussa.

2016
Vuosi 2016 alkoi lupaavissa merkeissä. Kaksivuoti-
nen Varsin Hyvä ry:n rahoittama Velkuan Saaristota-
lo Sinervo -hanke aloitti maaliskuussa ja sitä vetä-
mään valittiin Tiina Saaresranta.

Yhdistyksen toiminta jatkui aikalailla entisellään. 
Kevään aikana talossa havaittiin kuitenkin sisäil-
maongelma, joka varjosti toimintaa. Tämä vei lo-
pulta talon käytännöllisesti katsoen käyttökieltoon. 

Talvella 2014 saatiin kuulla, että Naantalin 
kaupunki oli myymässä Sinervon taloa. 
Heräsi ajatus, että perinteikäs talo pitää 
pelastaa velkualaisten omaan käyttöön.

Anja Saarinen, Tuulikki Ovaska ja Kirsti Martikainen 
ovat Pro Sinervo ry:n perustajajäsenet.



Velkua Soi ja Velkua-päivät sekä elokuussa Muinais-
tulien yö juhlittiin, joulun alla joulunavaus ja joulu-
myyjäiset järjestettiin väistötiloissa.

2017
Vuosi 2017 oli yhdistykselle synkkä mutta ei toki toi-
meton. Kerhot jatkuivat koululla ja Livonsaaren ta-
lolla. Velkua Soi, Velkua-päivät, Muinaistulet ja jou-
lutapahtumat jatkuivat.

Myös hanke jatkui ja loi uusia toimintoja: oli Siner-
von kahveja, lukupiiri, saaristoperinteen keruuta ja 
paljon muuta.

Vuoden mittaan kuultiin myös hyviä uutisia: Naan-
talin kaupunki päätti ostaa Sinervon talon takaisin, 
remontoida talon ja antaa sen velkualaisten yhdis-
tysten käyttöön!

2018
Vuoden 2018 maaliskuussa Saaristotalohanke päät-
tyy – olipa aikamoinen urakka!

Toukokuussa Sinervon talo saadaan kaikkien vel-
kualaisten ja livonsaarelaisten yhdistysten käyttöön. 
Pro Sinervo ry hallinnoi talon toimintaa.

Keväällä 2018 Pro Sinervo saa uuden puheenjoh-
tajan, muuttaa takaisin taloon ja saa vielä taloon 
emännänkin 8 kuukaudeksi. Taloa kalustetaan ja 
kunnostetaan, tapahtumat siirtyvät sinne takaisin, 
niin myös partiolaiset, kuntosali ja jumpat.

Lisää Sinervon talon ja yhdistyksen historiasta 
kuullaan Pro Sinervo ry:n 5-vuotisjuhlissa 18. touko-
kuuta. Laajempi historiikki julkaistaan Pro Sinervon 
nettisivulla kevään kuluessa.

Kirsti Martikainen

Lasten taideleiri Sinervolla 17.–19. kesäkuuta

Rysän päällä Velkuassa
Velkuan perinteinen kevätsilakkatapahtuma  järjestetään  lauantaina 25. touko-
kuuta kello 10–13  Teersalon rannassa, palvelukeskus Kummelin takana osoittees-
sa Sauniementie 3.

Pro Sinervo ry

Taideleirillä aistitaan kesän kauneutta, teh-
dään havaintoja luonnosta ja toteutetaan niitä 
omiksi taideteoksiksi. Päivien aikana taidetta 

tehdään rennosti ja iloiten – nauttien viivasta, pin-
nasta, muodosta ja väreistä kokeilevin tekniikoin.

Sään salliessa ollaan myös paljon ulkona, ja ote-
taan mukaan luonnonmateriaaleja taiteen tekoon. 
Leirin lopuksi pidetään oma taidenäyttely, johon 
kaikki ovat tervetulleita!

Huikea kesä toteutetaan Sinervon talolla Teersa-
lossa ma-ke 17.–19.6. klo 10.–-15. Leirin hinta 30 
euroa osallistujalta sisältää lounaan ja materiaalit.

Opettajana toimii Seija Honkanen, raisiolainen ku-

Huikea kesä on taiteen ja luovuuden kokemus 7-12 vuotiaille. 

Huikea kesä
vataiteilija, jolla paljon kokemusta lasten ja nuorten 
kuvataiteen opetuksesta. 

Leirille mahtuu 14 osallistujaa, jotka otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumiset vii-
meistään 24.5. Taideleiri on ensisijaisesti tarkoitettu 
Velkuan ja Livonsaaren lapsille.

Ilmoittaudu Tiina Saaresrannalle: tiina_lle@
yahoo.com, 040-7447 182.

Huikean kesän järjestää Pro Sinervo ry, ja sen jär-
jestämiseen on saatu 
Nesteen toiminta- 
avustusta.

Velkuan kalastajaseura tuo laituriin tuoretta 
silakkaa suoraan rysältä edullisesti 5 euroa / 
ämpäri tai 3 euroa puolikkaasta ämpärillises-

tä.
Oma astia silakalle mukaan, ja varautukaa käteis-

maksuun.
Paikalla on tuttuun tapaan myös Jevi-palvelut toi-

mittamassa sammutintarkastusta ja -myyntiä, joten 
kaikki samalla hakemaan myös tuoretta leimaa 
sammuttimien kylkeen näin kesän veneilykauden 
alkajaisiksi.

Nälkäisiä silmällä pitäen Pro Sinervo tekee kala-
keittoa ja herkkusuille on kahvittelumahdollisuus 
Velkuan Marttojen puolesta.

Velkuan Saaristolaisyhdistys pitää info-pöytää ja 
tapahtumassa on muutoinkin oiva tilaisuus kysellä 
alueen yhdistysten toiminnasta.

Lisätiedot tapahtumasta Janne Antila, velkuanka-
lastajaseura@gmail.com , p. 045 630 4280. 

Veloituksettomat myyntipaikkavaraukset Johanna 
Antila, p. 050 573 9332 (iltaisin). 

Tervetuloa!



Rantapuoti avoinna toukokuussa
ti–la 10–17, su–ma suljettu. 

Rantaklubi ti–la 10–18, su–ma suljettu.
Kesäkuun aukioloajat löydät 

Facebook-sivultamme

p. 02 2525 927,  facebook.com/rantaklubi

Sinervolla tapahtuu 
TOUKOKUU
Pro Sinervo ry:n 5-vuotisjuhlakahvit Sinervon talolla 18.5. Kaffepannu kuumana klo 13 alkaen. Tule 
muistelemaan Pro Sinervon 5-vuotisajanjaksoa! Jos sinulla on valokuvia, tuo mukanasi. 
Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtuma 25.5. kello 10–13. Lue lisää sivulta 3.
KESÄKUU
Avoimet kylät -tapahtuma 8.6. Sinervon talolla kello 13–15. Paikalliset kirjailijat esittäytyvät, kirjamyyn-
tiä. Marttojen puffetti. Järjestäjä: Pro Sinervo ry. Kello 17 alkaen lentopalloa Sinervon kentällä. Järjestäjä: 
Velkuan Saaristolaisyhdistys ry.
Kahvakuulaa kesäkuussa torstaisin 6.6. kello 18 alkaen. Maksu 2 euroa / kerta. Omat kuulat
mielellään mukaan, jokunen varakuula löytyy Sinervolta. Kuulailua jatketaan 8. elokuuta saakka.
Lasten taideleiri 17.6.-19.6. Lue lisää sivulta 3.
HEINÄKUU
Uimakoulut alkavat heinäkuun ensimmäisellä viikolla.
Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla 5.-7. heinäkuuta ja konsertti kirkossa 9.7. kello 18.
Velkua-päivä 13.7. Kepparikisa, leikkejä, kirppari, arpajaiset, buffetti. Myyntipaikat prosinervo@gmail.com
ELOKUU
Muinaistulet-tapahtuma 31.8.
SYKSYLLÄ
Hathajooga kerran kuussa. Ilmoittautumiset Naantalin opistolle elokuun alussa.
Aikuinen-lapsi-taidekurssi kerran kuussa. Ilmoittautumiset Naantalin opistolle elokuun alussa.
Joulun avaus 30.11.
Lisätietoja: prosinervo.com

Pro Sinervo ry

Lasten uimakoulu Teersalon uimarannalla pidetään 
heinäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla (ma-pe 
1.-5. ja 8.-12.7., klo noin 12.30-15.30, tarkentuu myö-
hemmin).
Päivittäinen uimakouluaika on 1h/osallistuja. Uima-
koululaisten käytössä on sauna.
Uimaopettajana toimii aiempien vuosien tapaan 
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton hy-
väksymä uimaopettaja Henna-Maria Sula.
Uimakouluun voivat ilmoittautua 5 vuotta täyttäneet. 
Uimakoulu on ensisijaisesti tarkoitettu Velkuan ja Li-

Avoimet ovet 
  Vaihelassa

lauantaina 8. kesäkuuta kello 13-17
• Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja esiintyvät  
• Affensoppaa soppatykistä 

Tervetuloa Saaristohotelli Vaihelaan perinteiselle 
affensopalle ja kurkistamaan, mitä kaikkea Vaihe-
lassa on talven aikana tapahtunut!
Baari avoinna klo 13–17. Keittiö on vielä suljettu.

Tervetuloa! t. Vaihelan väki

vonsaaren lapsille.
Uimakoulumaksu on 25 euroa / osallistuja, seuraa-
vilta sisaruksilta 15 euroa. Osallistujat ovat tapatur-
mavakuutettuja. 
Uimakoulun järjestää Pro Sinervo ry yhteistyössä 
Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kylä-
yhdistyksen kanssa.
Ilmoittaudu 24.5. mennessä lähettämällä sähköposti 
tai tekstiviesti Tiina Saaresrannalle: tiina_lle@yahoo.
com, 040-7447 182.

Lasten uimakoulu Teersalossa taas heinäkuun alussa


