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Uusi koulu
kerää kehuja

Yllä: Valoisista luokkahuoneista on upeat näkymät
pihalle ja saaristoluontoon. Kuva: Pirjo Järvenranta
Alla: Kirjastoluokan katossa on Hanna Aro-Heinilän
suunnittelema mobiili. Siinä huomio kiinnittyy eläinten luihin, jotka eläimet Hanna on itse kaatanut ja
sitten puhdistanut luut. Kuva: Pirjo Järvenranta

KELLO SOI PIAN, PIAN, LAPSET
KOULUUN, kutsuu tuttu vellikello
Velkuan koululla.
Olipa kiva päästä ympäristöopin oppitunnille 0-4-luokkalaisten kanssa! Onhan siitä aikaa, kun itse kävin koulua. Aiheena oli telkän soidinmenot.
Ai missäkö olin? Velkuan uudella koululla tietysti. Oppitunti oli kirjastoluokassa, joka on ihastuttava paikka.
Osa istumapaikoista on rakennuttu portaiden malliin, ja
portaiden alla on laatikostot, joissa voi säilyttää tavaroita. Oppilaat mahtuvat hyvin istumaan, piirtämään ja
pelailemaan pelejä leveillä portailla.
Portaat ja suunniteltu juuri tätä tilaa varten ja toteuttajina olivat Tommi Taipale ja Lassi Saarinen. Heidän
käsialaansa ovat myös tilassa olevat ”pepputuolit” ja
mäntyinen pirttikalusto.
Tenttasin oppilailta mitä mieltä ollaan uudesta koulusta: isot ikkunat, joista näkee luontoon ja niistä tulee
paljon valoa, suihkut, iso liikuntasali ja ruokailutilat nousivat esiin monen oppilaan suusta hienoina asioina.
Luokkatiloja voidaan suurentaa haitariovia avaamalla,
ovet ovat samalla liitutauluja, joihin voidaan kirjoittaa
liidulla.
Iso näyttötaulu luokassa on kosketusnäytöllä, ja sitä
voidaan nostaa ja laskea, jotta pienimmätkin pääsevät
koskettamaan näyttöä.
”Mennään torille” oppilaat voivat huudahtaa vaikka
joka päivä. Kirjastoluokan vieressä on avara tila, jossa on
iso pöytä – myös Tommin ja Lassin tekemä - jota oppilaat kutsuvat toripöydäksi.
Matkani jatkuu valoisaa käytävää pitkin ja putkahdan
ruokailutilaan. Matkalla sain oppaaksi Anne Erannon,
joka kertoi, että koulun tilojen siivouksessa ei käytetä
pesuaineita vaan tilat siivotaan ionisoidulla aktiivivedellä.
Oppaani esittelee koulun keittiön, jossa osittain valmistetaan aterioita ja osa ruoasta tulee edelleen valmiina Kummelista, kuten keitot.
Matka jatkuu opetuskeittiöön, onpa hienot tilat,
helloja uunilla löytyy 4, ja lasku- ja valmistustilaa löytyy,
kaappeja, jääkaapit, mikro, astianpesukone... nämä
huomasin.
Opetuskeittiön vieressä on biologian luokka, jossa
mikroskoopitkin on yhdistetty näyttötaululle, minun
kouluaikanani katsottiin vain pahvitauluista asioita. Tällä
tunnilla tutkittiin munia, johon alkusoinnut antoivat
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aamun tunnilla katsottu soidinmenot ja opetus miksi
soidinmenoja tarvitaan ja mitä niistä seuraa.
Fysiikan ja kemian luokka on biologian luokan vieressä
ja niiden välillä on haitariovi, jolla tilat saadaan yhdistettyä. Teknisen työn tilat sijaitsevat myös tässä osassa
koulua, samoin tekstiilikäsityöluokka.
Käyn kurkkaamassa uutta hienoa liikuntasalia, valoa
tulvii ikkunoista ja kulmaikkuna antaa hienosti merelle
päin, sali on korkea ja siellä on tilaa temmeltää ja pitää
liikuntatunteja.
Käytävillä katse kiinnittyy mattoihin, joiden aiheet
on saatu oppilaiden piirustuksista, ruokailutilassa katse
osuu hienoon ”Maailman puu” teokseen, jonka on
tehnyt Hanna Aro-Heinilä, teos on tehty Livonsaaren
tammesta.
Koulun vanhoja pulpetteja on kunnostettu ja ne ovat
nyt käytössä joissakin luokkahuoneissa.
Käyn vielä ihastelemassa metsäluokkaa, joka on
rakennettu korkean mäen päälle vanhan koulun hirsistä,
vanhaa rakentamistaitoa kunnioittaen.
Tästä voisi kirjoittaa vaikka kuinka paljon, mutta 25.11.
klo 18.15–20 on avoimet ovet – tulkaa itse katsomaan.
Vanhempainyhdistyksen ja oppilaskunnan järjestämän
kahvituksen tuotto menee vanhempainyhdistyksen
kautta koululaisten iloksi.
Teksti: Pirjo Järvenranta

Toripöydän ympärille voi kerääntyä isokin porukka
opiskelemaan, kokoustamaan ja pitämään kerhoja.
Kuva: Hanna Alastalo

Kekri päätti syystyöt

”

Kekrinä vasta rengit ja piiat viettävät ilojuhlaa” kuuluu vanhan kekrimasurkan alkusanat.
Kekri on perinteinen suomalainen syysjuhla, jota
vietetään, kun syksyn työt on tehty. Juhla juontaa juurensa eurooppalaisesta maatalouskulttuurista.
Kekrijuhlana voidaan pitää Livonsaaren kyläyhdistyksen järjestämää syysjuhlaa 23.10, joka vihdoin koronarajoitusten takia voitiin pitää kahden vuoden tauon jälkeen. Juhla oli järjestetty kiitokseksi yhdistyksen toimintaan osallistuneille ihmisille.
Leenä Heikkilä, yhdistyksen puheenjohtaja, toivotti
yleisön tervetulleeksi ja kehotti nauttimaan Leena Tättäläisen keittämästä lohisopasta ja kasviskeitosta, jonka
oli loihtinut Arshad Namazli.
Hyvän ruoan jälkeen Leena esitteli hallituksen paikalla
olleet jäsenet. Tämän jälkeen Catie Fleming esiintyi esittäen oman säveltämänsä kappaleen ja Värttinän kappaleen. Tea Kaila lausui Irja Aro-Heinilän runoja ”Tähän
asti” runokirjasta, julkaistu 2020 ja lisäksi oman runonsa.
Neuvoja nuoremmille jakoi Pauli Saarinen (93v),
kertoillen entisistä ajoista ja kannustaen nuorempia
tekemään talkoilla töitä Livonsaaren ja kyläyhdistyksen
eteen. Juha Aavikko (laulu) esiintyi säestäjänään Pekka
Vuori (haitari).
Esiintymisten jälkeen olikin aika nauttia pullakahvit.
Sitten päästettiin paikallinen orkesteri esiintymään ja
juhlat jatkuivat noin iltayhteentoista.
Teksti ja kuva: Pirjo Järvenranta

2

Kyläyhdistyksen hallitus esittäytyi juhlavieraille.
Kuvassa puheenjohtaja Leena Heikkilä (vas.), Sirpa
Miclin, Sari Paavanen-Huhtala, Katja Mäntylä, Inkeri
Aula, Riikka Saarto, Pirjo Stark, Pekka Peltomäki ja
Heidi Tolvanen. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Rami Saarinen, Tarja Kaamanen ja Anders Blom.

Monikäyttöinen lähijakelupiste

Millaisia paketti- ja kuljetuspalveluita tarvitset arjessasi? Entä miten
sinä haluaisit käyttää 24/7 käytössä olevaa valvottua ja omatoimista
välivarastoa?

S

inervon talolla järjestetään keskiviikkona 24.11.
yleisötilaisuus, jossa kerrotaan lähijakelupisteen
mahdollisuuksista ja kerätään tietoa tarpeista, ideoista sekä nykytilanteesta. Myöhemmin tietoja täsmennetään sähköisellä kyselyllä.
Tapahtuma liittyy hankkeeseen, jossa selvitetään
lähijakelupisteiden mahdollisuuksia saaristoisilla haja-asutusalueilla. Esiselvityksen perusteella muotoillaan
palvelukonsepti Naantalin kaupungin kokeiltavaksi.
Mahdollisten kokeiltavien palveluiden suunnittelu
tehdään yhteistyössä paikallisten kanssa. Mukaan
toivotaan yrityksiä, asukkaita, yhdistyksiä, mökkiläisiä
sekä esimerkiksi kalastajat. Kuljetusliikkeet, joukkoliikennetoimijat ja taksiyrittäjät voivat tulla mukaan kehittämään uusia palveluja ja osallistumaan kokeiluihin.
Matkailuyrittäjät voivat tarjota esimerkiksi välineiden
kuljetuspalveluita luonto- ja retkeilykohteissa.
Pakettiliikenteen ohella tarkastelussa ovat lähiruoan ja
-kalan tuottajat ja toimittajat sekä kauppaliikkeet.

Mikä lähijakelupiste?

Lähijakelupiste on pakettien ja muiden lähetysten monikäyttöinen välivarasto. Joukkoistetussa jakelussa sekä

yritykset että yksityishenkilöt voivat kuljettaa tavaroita
ja lähetyksiä. Piste voi olla rakennus, erillinen kontti tai
vaikka lokerikko. Turvallisuusteknologian ja digisovellusten avulla mahdollistetaan ympärivuorokautinen käyttö,
jotta eri toimijat voivat käyttää palvelua oman aikataulunsa mukaan.
Lähijakelupiste voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia nykyiselle yrittäjäkunnalle ja mahdollistaa
uuden yritystoiminnan syntymistä. Mökin vuokraaja voi
jättää pisteeseen helposti avaimet vierailleen tai asukkaat voivat käyttää sitä tavaroiden vaihtamiseen keskenään. Lisäksi konsepti mahdollistaa esimerkiksi kunnan
lainattavien välineiden noutamisen lähijakelupisteestä.

Vähähiilistä logistiikkaa

Lähijakelupisteeseen tulevat lähetykset voivat kulkea
monin eri tavoin: bussilla, kuorma-autolla, henkilöautolla, mopolla, polkupyörällä tai vaikka junalla. Kunta voi
kartoittaa sopivat kohteet omalla alueellaan tai yhteistyössä lähialueiden kanssa.
Vähähiiliset logistiikkaratkaisut vähentävät päästöjä.
Lähes viidennes Suomen ilmastopäästöistä aiheutuu
liikenteestä. Logistiikkaa kehittämällä voidaan sekä
vähentää liikenteen päästöjä että lisätä turvallisuutta ja
viihtyisyyttä kaupungeissa. Puhtaampia ja tehokkaampia tavarakuljetuksia voidaan edistää paitsi siirtymällä
vähäpäästöisempiin käyttövoimiin, myös optimoimalla
kuljetusreittejä ja parantamalla logistiikkaa digitalisaation avulla.
Lisätietoa: valonia.fi/lähijakelupiste
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Kahvakuulaa Sinervolla tiistaisin kello 18 14.12. saakka. Maksu 2 € / kerta.
Lähijakelupisteen infotilaisuus / työpaja keskiviikkona 24.11. kello
17.30. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja ideoimaan pisteen toimintaa.
Saariston joulunavaus Sinervon talolla lauantaina 27. marraskuuta kello
13-15. Mirja Hannula esiintyy ja laulattaa, Vera Pietilä ja Tapsa tarjoavat ratsastusta lapsille, maksu menee Tapsan kaurakassaan, joulupukki vierailee,
buffetissa riisipuuroa, kahvia, leivonnaisia. Tule myymään tuotteitasi! Varaa
paikkasi Pirjolta, p. 0405931311 tai sähköpostilla prosinervo@gmail.com.
Naantalin seurakunnan tapahtumia Velkuassa ja Livonsaarella:
Velkuan kirkossa
6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus klo 11 ja seppelten lasku sankarihaudoille, jonka jälkeen uuden koulun esittely ja ohjelmalliset kirkkokahvit
15.12. Kauneimmat joululaulut klo 18.
24.12. Jouluaaton sanajumalanpalvelus klo 15
Livonsaaren Seurantalossa
25.11. Toivevirsien ilta klo 18.30, kahvitus
19.12. Kauneimmat joululaulut klo 17, glögitarjoilu
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