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Viime vuonna
joulupukkia pääsi
tapaamaan Saariston
joulunavaus -tapahtumassa Sinervolla.

etäopetukseen mutta palasivat kuitenkin opinahjoon
vielä viikoksi toukokuussa. Yläaste ”eristettiin” Sinervolle.
Yhdistyksen vuosikokous saatiin pidettyä kesäkuussa.
Kesäkuulle siirtyi myös huhtikuulle ajateltu infopäivä
”säästä energiaa ja kukkaroasi”, jossa saatiin vinkkejä taloudelliseen energian käyttöön.

Osa tapahtumista
toteutui erikoisjärjestelyin

Heinäkuussa perinteinen Velkua Soi -kamarimusiikkitapahtuma jouduttiin perumaan koronarajoitusten vuoksi.
Velkua-päivä päätettiin pitää, ja sitä vietettiin 11.7. Sateinen keli ajoi osan tapahtumasta sisätiloihin. Omien tuotteidensa myyjiä saatiin jokunen mukaan. Mimmit-orkesteri viihdytti lapsia ja aikuisia. Tapahtuma järjestettiin
yhdessä Velkuan Saaristolaisyhdistyksen kanssa.
Heinäkuussa pidettiin turvaväleistä ja käsihygieniasta
huolehtien luovan kirjoittamisen kurssi, jossa vetäjänä
toimi Susinukke Kosola.
Elokuussa koronarajoitukset hieman höllentyivät, ja
elokuun lopulla Sinervon talolla vietettiin ikääntyvien
ihmisten iloinen tapahtuma. Ulkona kokeiltiin erilaisia
jumppamuotoja, sisällä mitattiin puristusvoimaa ja kehonkoostumusta. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Naantalin kaupungin ja Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan
yhdistyksen kanssa.
Muinaistulien yönä osallistuttiin Suomen Ladun Nuku
yösi ulkona -tapahtumaan. Ehkä ei ollut paras mahdollinen yö, mutta saatiin kuitenkin kaksi telttakuntaa mukaan. Elokuussa järjestettiin myös kolmen päivän liikunta- ja uintileiri lapsille.

Sinervon perinteinen joulunavaus jäi tänä
vuonna väliin, mutta joulua ei ole peruttu. Joulupukki vain jättää lahjat ikkunan
taa.
Jumppaa ja kuntoilua
Kiristyneiden koronarajoitusten vuoksi joulupukkikin turvallisesti
joutuu tänä vuonna hoitamaan kierroksensa poikkeusjärjestelyin. Pukki kertoi, ettei tänä vuonna vieraile sisätiloissa vaan käy tervehtimässä ikkunan takana – olkaapas,
lapset, tarkkana!
Joulupukki joutuu sopeutumaan pandemian aiheuttamiin rajoituksiin siinä missä muutkin. Pro Sinervo ry:n
toimintasuunnitelma vuodelle 2020 rakennettiin suurin
toivein erilaisten tapahtumien ympärille. Sitten tuli maaliskuu ja korona.
Kaikki tapahtumat, jotka oli suunniteltu huhti-kesäkuulle, jouduttiin perumaan. Alkoi eristyksen kausi. Vanhemmat ihmiset pysyivät kotona, koululaiset siirtyivät

Syyskuussa tarjoiltiin digikutsut, jossa opeteltiin älylaitteiden hallintaa. Syyskuussa aloitettiin keppijumppa,
lokakuussa jatkettiin kahvakuulalla keskiviikkoisin kello
18.20. Aika on sovitettu yhteysaluksen ja lossin aikatauluihin. Jumppia on pidetty koronarajoitteet huomioon
ottaen. Tammikuussa on tarkoitus aloittaa 13.1.2021
Kuntohuone on ollut koko ajan käytettävissä. Ovessa
on ohjeet kuinka toimitaan, kun tullaan kuntohuoneelle.
Toivottavaa olisi, ettei harjoittelijoita olisi yhdellä kertaa
enempää kuin yksi, ellei olla samaa perhettä.
Jatkuu sivulla 2 -->
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Pro Sinervo ry:n järjestämä koululaisten liikuntakerho
toimi syksyn Navettakoulun maisemissa. Sisäliikuntakaudeksi siirryttiin Sinervolle.

Sinervon liikuntakerhot tiistaisin ja torstaisin ovat syksyn aikana siirtyneet Sinervolle, koska navettakoululla ei
ole sisäliikuntatiloja. Lisäksi Sinervolla on torstaisin päiväkodin liikuntavuoro.
Partiolaiset ovat kokoontuneet torstaisin joka toinen
viikko ja Naantalin opiston Saaristolaivurikurssi aloitettiin lokakuun alussa, maskien kanssa.
Perinteinen Saariston joulunavaustapahtuma Sinervolla jouduttiin perumaan kiristyneiden koronaohjeiden
vuoksi. Joulu sentään tulee ajallaan tänäkin vuonna!
Teksti ja kuvat: Pirjo Järvenranta

Aika aloittaa lintujen ruokinta
Maisema ei ehkä näytä kovin talviselta,
mutta ensimmäisten pakkasöiden jälkeen
on aika aloittaa lintujen talviruokinta.
Lintujen ravinto luonnossa käy vähiin ensimmäisten
pakkasöiden myötä. On siis aika puhdistaa ruokinta-automaatit ja aloittaa lintujen ruokinta. Ruokintaa jatketaan, kunnes maa on keväällä paljas lumesta.
Talviruokinnalla saat linnut pysymään pihapiirissäsi
ja pesimään lähistöllä. Pesimistä voi avittaa laittamalla
pihan puihin linnunpönttöjä jo syksyllä. Talitiaiset käyttävät niitä talvella suojapaikkoina.
Ruokintapaikka on hyvä sijoittaa vaikka metsän reunaan tai puutarhaan vähän kauemmas talosta. Ympärillä
saisi olla pensaita ja puita suojaamassa lintuja viimalta
ja pedoilta. Ruokintapaikkaa kannattaa vaihtaa talven
aikana, jos siihen on mahdollisuus.
Laita useampi ruokintapiste: automaatti, talipalloja,
rasvapötköjä. Älä laita mitään ruokaa maahan, etteivät
linnut ulosta ruokaan ja levitä tauteja. Maassa oleva
ruoka houkuttelee myös rottia ja hiiriä apajille.

Pähkinä purtavaksi

Ruokinta-automaatteja on monenlaisia, ja itse voit rakentaa juuri sellaisen kuin omaan pihaan sopii. Talipallot
ripustetaan ilman verkkoa. Lintujen jalat voivat takertua
verkkoon, ja tyhjä verkko roskaa rumasti.
Ruokinta-automaatti pitää myös pois varikset, harakat
ja närhet, jotka ovat ruokarosvoja ja tyhjentävät nopeas-

ti kaiken ruoan ruokintapaikalta.
Rasvapallo voi olla myös kookospähkinän sisään tehty.
Voit tehdä sellaisen itsekin ja täyttää sitä aina, kun se
tyhjenee. Täytteeksi sopii kookosrasva, ihra tai tali. Sulata rasva kattilassa, lisää vähän ruokaöljyä, jotta rasva
ei kovetu liikaa, jäähdytä hetki ja lisää erilaisia siemeniä
ja pähkinöitä. Jos koverrat kookospähkinän itse,sulata
myös kookoslihaa joukkoon.
Täytä koverrettu pähkinä tiukkaan, anna jäähtyä ja vie
pähkinä puuhun roikkumaan. Samaa pähkinää voi käyttää monta kertaa, kunhan välillä puhdistaa sen.

Mitä ruokinta-automaattiin?

Lintujen makuun ovat auringonkukan siemenet, murskatut pähkinät, erilaiset siemensekoitukset ja suolaton
tali. Linnut tykkäävät myös leseistä, unikon ja rikkaruohon siemenistä (kerää kesällä) sekä erilaisista marjoista ja hedelmistä.
Älä laita pilaantunutta tai homeista ruokaa ruokintapaikalle. Leipäkään ei käy, sillä se ei sisällä lintujen
tarvitsemia ravinteita.
Ruokintakauden loputtua pese ruokinta-automaatit
kuumalla vedellä ja astianpesuaineella ja kuivata kunnolla. Talvellakin kannattaa tämä tehdä aina välillä, jos vain
mahdollista.
Pese ruokinta-automaatit ulkona ja muista pestä kätesi huolella.
Pirjo Järvenranta
Teksti on tiivistelmä Velkuan Sanomissa aiemmin
ilmestyneestä lintujen ruokintaohjeesta.

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti. Julkaisija: Pro Sinervo ry.
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet lehdet löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com
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Miten Helsingin
tytöstä tuli
velkualaisten
Posti-Eeva?
Eevan jäädessä eläkkeelle marraskuussa
jututimme Kirsti Martikaisen kanssa häntä kakkukahvien kera ja tällainen kertomus saatiin aikaiseksi.
Eeva Repo oli lukenut Helsingin Sanomista Jorma Rotkon
juttuja pienestä Velkuan kunnasta, ja perheessä heräsi
ajatus, että tuonne tahdomme muuttaa.
Vuonna 1987 pakattiin tavarat ja perhe muutti Teersaloon. Lapset ihastuivat paikkaan ja meren läheisyyteen.
Veneen hankinta tuli ajankohtaiseksi, jotta päästiin kalaan. Eeva meni töihin silloiseen Askaisten vanhainkotiin,
mutta jäi sieltä pois, kun kuopus syntyi.
Velkualle haettiin uutta postinjakajaa 2001 vuoden
alussa. Eeva innostui asiasta ja tultuaan valituksi perusti
toiminimen ja aloitti työt kesäkuussa 2001. Aluksi työpäivä oli vain neljä tuntia käsittäen lajittelun, laivapostin
pakkauksen ja Palva-Velkuanmaa akselin postinjaon sekä
lähtevän postin tuonnin Teersaloon.
Postin jako piti tehdä ennen kahtatoista. Askaisten
postinjakaja jakoi Teersalon postin, mutta Eevassa heräsi
ajatus, että hänkin voisi jakaa sen. Näin 2000-luvun puolessa välissä Teersalo liitettiin jakoon.
Päästiin vuosiin 2007–2008, jolloin jakoalue laajeni Livonsaaren kaupalle saakka ja ennen vuotta 2010 koko
Livonsaari tuli jakoalueeksi. Työ muuttui kokopäiväiseksi.
Eeva kertoi viihtyvänsä hyvin Velkualla. Työ oli itsenäistä, vuoden sisällä sen aloittamisesta homma alkoi olla
rutiinia. Ihmiset, joille postia vietin, tulivat tutuiksi, myös
kesäasukkaat.
Työlleen omistautuneena yrittäjänä Eeva ei ole pitänyt
kesälomia koko aikana. Ainut pitempi poissaolo tuli, kun
hän kaatuessaan loukkasi kätensä ja joutui kahden kuukauden sairauslomalle.
Eeva on ollut mukana Velkuan kunnan toiminnassa
kuulumalla Velkuan kunnanhallitukseen vuodesta 1995
alkaen siihen asti, kunnes Velkua liitettiin Naantalin kaupunkiin. Lisäksi hän on toiminut kutsuntalautakunnassa
ja vaalilautakunnassa.
Tämä oli työminä Eevasta. Vapaa-ajalla rakas harrastus on ollut lentopallo, jota Eeva aluksi pelasi Velkualla.
Kun toiminta hiipui, hän meni pelaamaan Askaisiin. Viime vuosina lentopalloa on saanut taas pelata Velkua-Vol-

Eeva Revon eläkepäivien alkamista juhlistettiin marraskuussa.

leyssä. Eeva on käynyt harjoituksissa ahkerasti, mitä
nyt joskus joutuu pitämään taukoa, jos on jotain pientä
kremppaa.
Eevalla on neljä lasta ja kolme lastenlasta, joiden kanssa tulee varmasti vietettyä aikaa nyt eläkkeellä ollessa.
Nyt ehtii myös käydä katsomassa lapsenlapsi Siirin pelaamista lentopallokentillä.
Utelimme mitä tästä eteenpäin, miten päivät kuluvat?
Eevalla ei ollut vielä selkeää kuvaa, mitä aikoo tehdä,
mutta ensimmäisenä ajatukset täyttää sana vapaus, vapaus tehdä mitä itse haluaa.
Toivotamme Eevalle nautinnollisia eläkepäiviä!
Eeva kiittää kaikkia häntä muistaneita ja toivottaa Hyvää Joulua ja alkavaa vuotta 2021.
Teksti: Pirjo Järvenranta ja Kirsti Martikainen
Kuva: Pirjo Järvenranta
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Pro Sinervo ry toivottaa
Velkuan Sanomien lukijoille
Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
KUNTOKAMARIN
VÄKI TOIVOTTAA
KAIKILLE IHANAA
JOULUN AIKAA
JA ONNELLISTA
UUTTA VUOTTA
2021!
Nousiainen: Kaitaraistentie 162

Velkua: Kummeli, Sauniementie 3
p. 044 7316141 info@kuntokamari.fi
www.kuntokamari.fi

Levollista joulua
Perinnehoitolalta!
Pohjanpääntie 90B
Livonsaari
040-5905379
kuppari.fi

Lahjakortit voi tilata
verkkokaupasta
kuppari.fi.
Saat tulostettavan
lahjakortin suoraan
sähköpostiisi.

Suuren suuret, sydämentäyteiset
kiitokset jokaiselle
minua muistaneelle jäädessäni
eläkkeelle postinjakajan työstä.
Muistelen lämmöllä teitä kaikkia,
jotka teitte työstäni unohtumattoman
ja eläkkeelle jäämisestäni juhlan.
Eeva Repo

Livonsaaren Osuuskaupan
väki toivottaa
Rauhallista Joulua!
Palvelemme joulun aikaan
normaalisti paitsi seuraavina
päivinä:
to
pe
la
pe
la

24.12.
25.12.
26.12.
1.1.
2.1.

10-12
suljettu
10-14
suljettu
suljettu

Puhelin:
0400460600

facebook.com/
rantaklubi
p. 02 2525 927

Rantapuodin ja -klubin väki kiittää
kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaikille

Iloista Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!

Nähdään taas maaliskuussa!

Hyvää Joulua ja Parempaa
Uutta Vuotta 2021
Velkuan ja Livonsaaren
asukkaille!
toivottaa Lasse Valtonen

Pidetään yhteyttä!

