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Kesätapahtumat heräävät henkiin
Velkuan kesätapahtumat heräilevät eloon koronarajoitusten sallimissa rajoissa.

V

elkuan kesän potkaisee liikkeelle lauantaina 12.
kesäkuuta pidettävä Avoimet kylät - tapahtuma,
jossa ratkaistaan Naantalin saariston beach-herruus. Ohjelmassa on siis leikkimielinen beach-kutsuturnaus, johon kutsuttu joukkueet Naantalista, Merimaskusta, Rymättylästä ja Velkualta.
Turnaus alkaa Sinervon kentällä noin kello 10. Velkuaa
voitoon kannustaessaan voi nauttia kahvia ja pullaa
sekä grillistä makkaraa.
Beachvolleyturnauksen järjestää Naantalin kaupunki,
Velkuan Martat, Pro Sinervo, Velkuan Saaristolaisyhdistys ja Velkua Volley.
Heinäkuun 10. päivä vietetään perinteistä Velkua-päivää. Päivässä valitaan Hyvän tuulen velkualainen tai
livonsaarelainen eli henkilö, joka olemuksellaan ja
käytöksellään saa ympärillään olevat ihmiset hyvälle
tuulelle. Hyvän tuulen saaristolaista voi ehdottaa 1. heinäkuuta mennessä Sinervon sähköpostiin: prosinervo@
gmail.com. Valinta tehdään ehdotettujen henkilöiden
kesken.

Sinervon talon pihassa on myös erilaisia tehtäviä lapsille, puffetti, arpajaiset ja kirpputori. Kirpputoripaikan
voi varata laittamalla sähköpostia osoitteeseen prosinervo@gmail.com.
Musiikki-ihmisten kesän kohokohta on 16.–18. heinäkuuta järjestettävä Velkua Soi -tapahtuma. Samuli
Hyvärisen luotsaamat konsertit ovat tuttuun tapaan
perjantaina ja lauantaina Sinervon talolla sekä sunnuntaina kirkossa.
Tapahtumassa esiintyvät Päivi Severeid, harppu,
Samuli Hyvärinen, laulu ja sello sekä mahdollisesti myös
Akseli Vanamo, baritoni.
Elokuussa jatketaan Sinervon kirjallisen ilmaisun
opiskelun perinnettä. Luovan kirjoittamisen viikonloppu
järjestetään 7.–8. elokuuta.
Kaikenikäisille suunnattujen tapahtumien ohella Pro
Sinervo ry järjestää lasten taideleirin kesäkuussa sekä
lasten uimakoulun kesä-heinäkuussa. Molempiin on
vielä paikkoja vapaana.

Velkuan koululaiset
tekivät vaikutuksen
erityisopeen
– Seinät eivät ole rajana vaan taivas,
sanoo erityisope Aria Kansa, joka on
kevään ajan luotsannut evakkoreissussa olevia Velkuan koululaisia.
Pienenä tyttönä Aria Kansa teki ”to do -listan” elämänohjeekseen. Ensimmäisenä asiana listalla oli asua saaressa, toisena omistaa 9 koiraa, kolmantena yksi mies ja
neljäntenä tulla ehkä opettajaksi.
Omien lasten kasvettua isoksi kolmas ja neljäs kohta
olivat jo toteutuneet, koiriakin oli ollut jo viisi. Oli aika
toteuttaa listan ensimmäinen asia. Harpilla piirretyn
ympyrän sisään jäi Naantali ja siellä löytyi koti Palvan
saaresta.
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Velkuan koululaisten upea
yhteisöllisyys
on tehnyt
vaikutuksen
erityisope Aria
Kansaan.
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Jäätyään virkavapaalle Kaarinasta Aria haki Naantaliin korona-ajan oppimisvajeen paikkaajaksi. Syksyllä
alkoivat työt Maijamäen koulussa, jonne ajomatkan
lisämausteeksi tulivat peurat ja kauriit eikä kolariltakaan
vältytty.
Tammikuussa työt jatkuivat Kuparivuoren koulussa,
Merimaskussa ja Velkualla.
Velkuan koulu oli syksyllä purettu uuden koulurakennuksen tieltä ja opetus tapahtui väistötiloissa eli niin
sanotussa navettakoulussa, jossa tilat olivat rajalliset.
Monesti menivät suunnitelmat uusiksi, ja tuntien toteuttamisessa tarvittiin laajakatseisuutta.
– Yhteisöllisyys korostui evakkokoulussa. Pienessä

Jäähyväisten aika
koulun
liikuntakerhossa
Lukuvuosi 2020–2021 on ollut haasteellista aikaa koulun
liikuntakerholle. Sisäliikuntatiloja ei ole ollut kuin Sinervon sali, joka ei oikein hyvin sovellu liikuntaan. Siellä ei
voi esimerkiksi pelata kaikkia pallopelejä.
Lisämausteensa ovat tuoneet koronarajoitukset.
Alkuvuodesta pidettiin kuukauden tauko, kun epidemia
alkoi kiihtyä. 3–6-luokkien kanssa on oltu paljon ulkona.
Onneksi kelit ovat olleet suotuisia, eikä sade ole kastellut montakaan kertaa.
Syksyllä ryhmä käytti myös Sinervon salia. Pelattiin
pingistä ja sulkapalloa sekä kaikkien rakastamaa ”kaikki
polttaa kaikkia”.
Tämän ryhmän kanssa olemme keväällä olleet paljon
metsässä. Olemme hakeneet Afrikan tähteä, pelanneet
bingoa, kimbleä, purkkista, lipunryöstöä, kymmenen
tikkua laudalla, onpa osa rakennellut majaakin. Talvella
kävimme pilkilläkin. Keväällä pelattiin jalkapalloa pienellä hiekkakentällä uuden koulun lähellä.
Esi–2-luokkalaisten ryhmä kokoontui Sinervolla, koska
esikoululaiset menivät päiväkotiin iltapäiväkerhoon.
Tämän ryhmän liikuntakerho on koostunut monenlaisista hippaleikeistä sisällä, pallon kuljetuksista ja tehtäväradoista. Lisäksi on pelattu kaikki polttaa kaikkia ja vettä
kengässä. Myös kimbleä ja Afrikan tähden etsimistä
ulkona on kokeiltu.
Kiitos kaikille teille nuorille, jotka vuosien varrella
olette olleet mukana liikuntakerhossa, jota olen vetänyt.
Toivottavasti olette viihtyneet, minulle ainakin olette
antaneet hyvää mieltä ja paljon muistoja, joita nyt voin
keinutuolissa naureskellen muistella.
Nyt on minun aikani väistyä ja antaa tilaa nuoremmille
vetäjille. Toivotan teille kaikille kaikkea hyvää jatkossa!
Pirjo Järvenranta

Korona-aikaan niin opetusta kuin liikuntakerhoa
on usein pidetty ulkona. Kuvat: Aria Kansa ja Pirjo
Järvenranta.
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yhteisössä lasten oppimispolku on tavallaan helpompi.
Oppilaat saavat enemmän tukea kuin kaupunkien isoissa kouluissa. Yhteisöllisyyden ansiosta lapset ovat täällä
myös avoimia ja sydämellisiä, Aria kehuu.
– Velkuan koulu on saaristokoulu, jossa panostetaan
saaristolaisuuteen ja luontoon. Se jos mikä nostaa koulun arvoa ohi monien muiden koulujen.
Syksyn myötä Aria jatkaa opetusta muualla, mutta
hänen sydämensä on Velkuan koulussa ja sen oppilaissa. Kuten hän itse toteaa, kun kouluun menee, on kuin
menisi kotiinsa.
Aria Kansan mietteet kirjasi muistiin Pirjo Järvenranta

Tervetuloa kirjoittamaan, keskittymään, jakamaan, keskustelemaan ja oppimaan
yhdessä kesäiseen Teersaloon! Kurssipaikkana on Sinervon talo, Sauniementie 5, Velkua.

Luovan kirjoittamisen viikonloppu
Sinervon talolla 7.–8.8. kello 10-16

Teemme lyhyitä monipuolisia kirjoitusharjoituksia, jotka suuntaavat huomiosi
aistihavaintoihin sekä syventävät ja monipuolistavat tekstiäsi. Harjoitteissa yhdistyy
runoilijan katse ja vapaus proosan kerrontamuotoihin. Kuvittelun vapautta ei hillitä,
vaikka luvassa on myös painavaa kirjoittamisen perusoppia.
Runsas palautekeskustelu ohjaa sinua havaitsemaan ympäristösi yksityiskohtia,
valjastamaan kaikki aistit käyttöösi ja huomaamaan oman tekstisi vahvuudet.
Monipuolinen tehtäväaineisto antaa varmasti paljon niin kirjoittamisharrastusta
aloittaville kuin pitempään kirjoittaneillekin. Käytämme myös kuvia kirjoittamisen
lähteenä.

Tervetuloa kirjoittamaan, keskittymään, jakamaan, keskustelemaan ja
oppimaan yhdessä kesäiseen Teersaloon!
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kohtaiset Covid19-rajoitukset niin edellyttävät.
Kurssin järjestää Pro Sinervo ry. Ohjaajana Naantalissa asuva kirjoittaja, runoilija, luovan kirjoittamisen ohjaaja Mirkka Mattheiszen (mirkkamarika.com).
”Älä murehdi
omasta äänestäsi.
Kurssimaksu 50 € /hlö sisältää lounaan ja kahvin
molempina
päivinä. Sinulla on se jo.”
Natalie Goldberg
Ilmoittautumiset viimeistään 30.7.2021 prosinervo@gmail.com
tai Kirsti Martikaiselle
050 3704655, jolta saa myös lisätietoja käytännön järjestelyistä.

Runosaari-festivaali
valloittaa
Livonsaaressa
ja Velkuanmaalla
Uusi poikkitaiteellinen runofestivaali Runosaari kutsuu
Livonsaareen ja Velkuanmaahan maamme valovoimaisimpia runoilijoita 22.–24.7. Elävä musiikki, työpajat ja
esiintyvät taiteilijat luovat puitteet rennolle yhdessäololle ja piknik-oleskelulle heinäkuun helteessä ja kuutamossa.
Tapahtuma käynnistyy jo torstaina 22.7. Artbox Irjan
runotapahtumassa Irja Aro-Heinilän pyöreässä talossa.
Perjantaina 23.7. Livonsaaren Seurantalolla järjestetään
iltapäivällä luovan kirjoittamisen työpajoja. Illan ohjelmassa on monia kiehtovia runoilijoita ja musiikin siivittämiä esityksiä – tanssiakaan unohtamatta. Iltakemuissa
Seurantalolla soittaa ja tanssittaa turkulainen underground-soitinmusiikkiyhtye Juudas Iskariotin suudelma.
Lauantaina 24.7. nautimme kesästä Velkuanmaassa.
Saaristohotelli Vaihelan terassilla järjestettävässä Runoiltapäivässä runoilijat esiintyvät yhdessä muusikoiden
kanssa. Välillä ehtii myös syömään, juttelemaan muiden festarikävijöiden kanssa ja ihailemaan ympäröivää
luontoa.
Tapahtuma järjestetään vallitsevien koronarajoitusten
mukaan joustavasti ulkotiloja ja erillisiä sisätiloja hyödyntäen. Livonsaaren perinteinen Seurantalo nurmik-

koineen tarjoaa puitteet lavaesiintyjille, työpajoille ja
elävälle musiikille. Velkuanmaan saaren pastoraali-idylli
kahden lossin takana viettelee osallistujat saaristoluonnon syvyyksiin. Runosaaren verkkosivuston kautta tapahtumaan voi ilmoittautua ennakkoon, jotta järjestelyt
osataan mitoittaa oikein.
Runosaareen on lupautunut vaikuttava joukko esiintyjiä. Tapahtuman sivuilta voi seurata uusia ohjelmapaljastuksia. Ajanmukaiseksi päivitettävä tieto tapahtumasta
löytyy osoitteesta www.runosaari.net.
Lumi ja jää vähenee, vedenpinta nousee ja pandemian
aallot viistävät meidänkin rantojamme. Peurojen kurittaman monimuotoisuuden keskelle nousee RUNOSAARI ihmettelemään ihmisen ja muun luonnon olemista
taiteen keinoin. Vaikka kulttuuri- ja tapahtuma-ala ovat
kovassa ahdingossa, kylissä pannaan tuulemaan.
Runosaaren järjestää Saariston Savotta ry:n Runosaari-työryhmä Inkeri Aula & Katariina Vuorinen yhteistyökumppaneinaan turkulainen Runoviikko ry, Kirjan talo
– Bokens hus ry, Livonsaaren kyläyhdistys ry ja Saaristohotelli Vaihela.
Teksti: Inkeri Aula
Kuva: Sanna Hukkanen
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Kahvakuulaa maanantaisin kello 18 ulkona, sateen sattuessa sisällä, hinta 2€
Avoimet kylät -tapahtuma lauantaina 12. kesäkuuta. Leikkimielinen beach-kutsuturnaus
alkaa noin kello 10, myynnissä kahvia ja pullaa sekä grillistä makkaraa. Tule kannustamaan
Velkua voittoon! Järjestäjänä Naantalin kaupunki, Velkuan Martat, Pro Sinervo, Velkuan Saaristolaisyhdistys ja Velkua Volley.
Velkua päivä 10.7. Tule myymään kirpputorille tuotteitasi, varaa paikkasi prosinervo@
gmail.com. Valitaan ”Hyvän tuulen Velkualainen”, voi olla myös Livonsaarelainen, ehdota
henkilöä 1.7 mennessä Sinervon sähköpostiin prosinervo@gmail.com. Lapsille erilaisia tehtäviä. Puffetti, arpajaiset.
Velkua Soi -tapahtuma 16.–18. heinäkuuta. Konsertit Sinervolla ja kirkossa. Esiintyjinä
Päivi Severeid, harppu, Akseli Vanamo, baritoni, Samuli Hyvärinen, laulu ja sello. Perjantain
ja lauantain konsertit Sinervolla ja sunnuntain konsertti kirkossa kello 18.
Luovan kirjoittamisen viikonloppu 7.–8. elokuuta Mirkka Mattheiszenin ohjauksessa. Hinta 50€, sis. opetuksen ja ruoan, tiedustelut Kirsti Martikainen 050 3704655.
Lasten taideleiri 21.–24. kesäkuuta. Muutama paikka vielä vapaana. Tiedustelut ja ilmoittautumiset prosinervo@gmail.com.
Lasten uimakoulu 28. kesäkuuta – 9. heinäkuuta. Paikkoja vapaana 4-9-vuotiaille, ilmoittautumiset: henna-maria.k.sula@student.jyu.fi
Tapahtumat voivat peruuntua koronarajoitusten vuoksi. Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme
prosinervo.com ja Facebookissa.
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

LASTEN TAIDELEIRI 21.-24.6.
Piirrämme, maalaamme ja teemme monipuolisesti
taidetta sisällä ja ulkona kokeilevalla ja leikkivällä
asenteella taiteilusta nauttien ja keskittyen. Mukaan essu tai maalailuun soveltuva vaatetus.
Taideleiri Sinervolla on tarkoitettu 7-12-vuotiaille
ja mukaan mahtuu 12 lasta. Leirin ohjaajana toimii
Seija Honkanen.
Leirin hinta on 35 € sisältää opetuksen, materiaalin
ja ruoan. Opetusaika on klo 10.00–15.00, ruokatauko välissä.
Ilmoittautumiset 10.6. mennessä Pirjo Järvenranta,
puh 0405931311 ta pirjo.jarvenranta@pp.inet.fi
Ilmoita mahdolliset ruoka-allergiat ilmoittautumisen yhteydessä.

KESÄN 2021 UIMAKOULU
28.6.–9.7. kello 13.–15. Teersalon uimarannalla,
sauna käytössä. Päivittäinen uimakouluaika on yksi
tunti / osallistuja (yhteensä 10h).
Uimakouluun voivat ilmoittautua 4–9-vuotiaat.
Ryhmät jaetaan ilmoittautumisten perusteella alkeis- ja jatkouimakouluun. Uimakoulu on ensisijaisesti tarkoitettu Velkuan ja Livonsaaren lapsille.
Uimakoulumaksu on 30 €/osallistuja, seuraavilta
sisaruksilta 20 €. Sisältää tapaturmavakuutuksen.
Ilmoittaudu 10.6. mennessä Henna-Maria Sulalle,
henna-maria.k.sula@student.jyu.fi

Haluan jatkaa Naantalin
kehittämistä valtuustossa.
• Olen pitkän linjan kuntavaikuttaja, yhteistyökykyinen saaristoasioiden asiantuntija ja sitkeä
taustavaikuttaja.
• Talous on pidettävä hyvässä kunnossa. Tämä
mahdollistaa koko Naantalin ja sen saaristo-osien
tasapainoisen kehittymisen.
• Olen saariston palveluiden puolustaja. Niiden
turvaamiseksi tarvitaan lisää asutusta Livonsaaren-Velkuan alueelle. Lapsiperheet takaavat
koulun tulevaisuuden.
• Naantalin on oltava kehittyvä ja asukkaat
huomioiva saaristokaupunki brändinsä mukaisesti.

Lasse Valtonen

keskusta/sitoutumaton
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