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Koululaiset loivat
ystävänpäivään uuden perinteen

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry:  prosinervo@gmail.com  facebook.com/sinervontalo

Kuluvan lukuvuoden päätteeksi purettava Velkuan koulu sai kunnian todistaa yhdeksäs-
luokkalaisten ensimmäisiä ystävänpäivätansseja. Sen verran täpinöissään koululaiset 
tanssiaisista olivat, että uudessa koulurakennuksessa tanssittaneen monen monta kertaa. 

Ajatus tanssiaisista lähti viime keväänä, kun 
tanssinopettajamme Johanna Roivanen ky-
syi meiltä, mitä me haluaisimme ensi vuoden 

valinnaisen tanssiin. Ei mennyt kauan, kun kaikki jo 
olivat samaa mieltä, että järjestämme jonkinlaiset 
vanhojentanssit.

Kesäloma kului ja olimme pian taas koulussa. Jo 
ennen ensimmäistä tanssituntia ryhdyimme suun-
nittelemaan. Ensimmäisellä tunnilla päätimme tans-
siaisten olevan ystävänpäivänä 14.2.2020. Tunnin 
päätyttyä puolet pareista oli kasassa.

Tanssituntia ennen meillä: Eevi, Camilla ja Janet, 
oli aina kolme hyppytuntia, jotka pyhitimme tans-
siaisten suunnitteluun. Ensi töiksi pyysimme koti-

talouden opettajaa tekemään cocktail-tarjoilut seit-
semäsluokkalaisten kanssa ja laadimme alustavan 
suunnitelman, jonka veimme rehtorille hyväksyt-
täväksi. Luvat saatuamme, katsoimme vanhojen-
tanssivideoita ja päätimme niistä parhaat. Yhteensä 
tansseja oli neljätoista. Pian siitä Johanna toi meille 
musiikkivaihtoehtoja omaan tanssiin. Ne kuunnel-
tuamme piti valita, mitkä kohdat otettaisiin ja kuinka 
pitkään ne kestäisivät.

Tässä kohtaa työt vasta alkoivat. Harjoitukset al-
koivat 8.10. ja olivat viikoittain, teimme omaa koreo-
grafiaa, lippuja, julisteita, juontajan tekstit, mietittiin 
koristeet, rekvisiitat, hankittiin mekot ja haettiin ra-
haa Varsin hyvä -yhdistykseltä. Lokakuussa päähän 



pälkähti, että maalaisimme salin 
seinät koska koulu puretaan, jo-
ten piirustuksiani suunniteltiin ja 
mittoja otettiin.

Tähän voisin sisällyttää kaikki 
mahdolliset säätämiset, mutta 
tuskin kukaan jaksaisi niitä lukea. 
Voin kyllä sanoa, että yllä mainitut 
työt vaikuttavat tuossa vähättelyltä 
ja joka viikon kolmella hyppytun-
nilla oli aina jotain tekemistä. Joka 
tapauksessa joululomalta palat-
tuamme salin seinät jo odottivat 
meitä. Kouluun tulimme aiem-
min, jos koulu alkoi myöhem-
pään ja jäimme koululle siihen 
asti, kunnes viimeinen bussi lähti. 
Hiljalleen harkat lisääntyivät ja pi-
dentyivät. Jäimme siivoamaan ja 

Uusien kuntoportaiden avajaiset   

       TO 23.4.2020 klo 18.00 

Porrastreenit vetää fysioterapeutti Nina Helajärvi 

 

Innostuitko, lähde siis mukaan ja järkätään kimppakyytejä, laita viestiä tai soita 

Pirjolle 0405931311 ja kerro pystytkö tarjoamaan kyydin vain tuletko vain 

matkustajaksi tai laita s-postia prosinervo@gmail.com 

Naantalin Ruonaan on valmistunut uudet, 36 metriä pitkät 

kuntoportaat. Portaat sijaitsevat Kalevanlahdella 

Rantaruonankadun varrella. Niissä on askelmia yhteensä 

73, ja korkeusero on noin 13 metriä. 

koristelemaan salia yhden tanssi-
jan perheen avustuksella. 

Viimein pääsemme tanssiais-
päivään. Meillä ei ollut yhtään lu-
kujärjestyksen mukaista tuntia. 
Meikit laitettiin, yhden tanssijan 
äiti laittoi kolmelle hiukset ja pu-
vut päälle. Keskipäivällä esiin-
nyimme koululle, jonka jälkeen 
Seutu Sanomien toimittaja haas-
tatteli ja kuvasi meitä.

Illan tanssien järjestelyssä riit-
ti töitä. Laitettiin mm. cocktailit 
valmiiksi ja lisättiin tuoleja saliin. 
Vielä torstaina lippuja oli myyty 
43, mutta perjantai-illan päätteek-
si lippuja oli myyty noin 80.

Illan tanssit sujuivat täydellisesti. 
Päivältä viisastuneina otettiin pa-

lohälytin seinästä pois, nostettiin 
mekkoja ja lisättiin teippejä, ettei 
kengät lennä.

Tanssien jälkeen parit: Rawnag, 
Tony, Eevi, Daniel, Camilla, Niilo, 
Janet ja Samuel jäivät ”siivoa-
maan” ja nauttimaan Pitsa-Per-
jantaita uskomattoman kapteeni 
Roivasen kanssa.  

Haluaisin vielä kiittää portsa-
ria Eetua ja juontajaa Santeria ja 
opettajaamme Johannaa. Lisäksi, 
vaikka olikin paljon töitä, niin se 
oli kyllä vaivan arvoista. Kaikille 
jäi hyvä fiilis.

Teksti: Janet Eriksson 
Velkuan koulun 9-luokkalainen

Kuvat: Tiina Saaresranta

Naantalin Ruonaan on valmistu-
nut uudet, 36 metriä pitkät kun-
toportaat. Portaat sijaitsevat Ka-
levanlahdella Rantaruonankadun 
varrella. Niissä on askelmia yh-
teensä 73, ja korkeusero on noin 
13 metriä.

Kuntoportaiden avajaiset ovat 
torstaina 23.4. kello 18. Porrastree-
nit vetää fysioterapeutti Nina He-
lajärvi. 

Innostuitko? Lähde siis mukaan 
ja järkätään kimppakyytejä! Lai-
ta viestiä prosinervo@gmail.com   
tai soita Pirjolle 0405931311 ja 
kerro pystytkö tarjoamaan kyydin 
vain tuletko matkustajaksi.

Portaisiin 
kuntoilemaan



Velkuan Sanomissa 4/2015 
olen muistellut kouluvuosia-
ni Velkuan kansakoulussa. 
Kertomus jatkuu nyt 50-lu-
vun kouluvuosista.

Vuonna 1951 aloitin kansa-
koulun ja isosiskoni Maija 
oppikoulun Turussa. Mai-

jan koulu oli Turun Toinen Yhteis-
lyseo (myöhemmin Puolalan yh-
teislyseo) Puutarhakadulla. Maija 
asui viikot Eeva-tätimme luona 
Puistokadulla. 

Maijan esimerkin rohkaisemana  
minäkin pyrin oppikouluun nel-
jänneltä luokalta keväällä 1955. 
Turussa käyminen oli harvinaista 
herkkua ja pyrkimisreissu kaikin 
puolin jännittävä. Maantie Teer-
saloon oli juuri valmistunut, joten 
Turkuun pääsi linja-autolla.

Vaan pääsinhän minä sinne 
samaan kouluun kuin Maijakin. 
Pari luokkaa minua ylempänä oli 
myös Herralan Maija, jota me kut-
suimme Ritvaksi.

Oppikoulun käyminen oli siihen 
aikaan maaseudulla harvinaista, 
hankalaa ja kallistakin. Velkuan 
ensimmäinen ylioppilas oli Här-
mälän eli Pihlaston Matti, Kallen 
1934 syntynyt isoveli. Sisareni Mai-
ja oli toinen, Herralan Maija kol-
mas.

* * *
Asuimme Maijan kanssa ali-

vuokralaisina huoneen ja keittiön 
puutaloasunnossa Puistokadulla. 
Keittiössä asusti Hjellmanin per-
he, vanha pariskunta, tai ainakin 
minusta he vaikuttivat vanhoilta. 
Me asuimme olohuoneessa.

Ei ollut mukavuuksia, ei vessaa, 
ei suihkua, ei jääkaappia. Pihan-
perällä oli huussi. Oli kai taloyh-
tiössä saunakin, jota lämmitettiin 
lauantaisin, mutta eihän me siellä 
silloin oltu.   

* * *
Koulusta sai ruoan maksua vas-

taan, ja illansuussa kävimme syö-
mässä Irma-tätimme luona. Kotoa 
tuotiin myös jotain evästä.

Ihan naapurissa oli Valion mai-
tokauppa, josta sai ostaa irtomai-
toa ja -kermaa, juustoa, voita ja 
ranskanleipää.

Koulun lähellä oli Lindbergin 
sekatavarakauppa, josta ostettiin 
karkkia, ja Valion myymälä, josta 
haettiin herkulliset piispanmunkit.  
Ylemmillä luokilla käytiin Ressun 
vieressä Nurmi & Sulosen leipo-
mossa, josta sai ihania lämpimiä 
hillomunkkeja.

Rahaa ei paljon ollut käytettävis-
sä. Kun sunnuntai-iltaisin lähdet-
tiin kotoa, isä muistutteli, miten 
kalliiksi meidän koulunkäyntim-
me tuli. Niin se varmasti tulikin.

* * *
Lauantaisin koulupäivä päättyi 

yhdeltä. Kolmelta lähti linja-auto 
Velkualle. Se oli täynnä koululai-
sia ja työssäkäyjiä.

Auton takaosassa sai polttaa, 
joten kyyti ei ollut kovin miellyttä-
vää, kun oli taipumusta matkapa-
hoinvointiin. Vieläkin, kun kuljen 
Läntistä Pitkäkatua, muistan sen 
pakokaasun ja savun katkun.

Henkilöautoja ei silloin monel-
la ollut, joten linja-autovuoroja 
oli paljon enemmän, iltavuoroja-
kin. Velkualle ajettiin Nousiaisten 
kautta.

* * *
Koulunkäynti sujui ihan hyvin. 

Olin B-luokalla, joka aloitti toise-
na vuonna englannin opiskelun. 
Ruotsi oli aloitettu jo ykkösluokal-

la.
Opettajista mieleeni ovat jää-

neet ruotsinopettaja Auda Nur-
mi, pelottava rehtorimme Heikki 
Halme, jonka vaimo opetti meille 
käsitöitä huonoin tuloksin. Pii-
rustusta ja kaunokirjoitusta opet-
ti taidemaalari Juho Rissasen 
Helmi-sisko. Muutaman vuoden 
rehtorina oli Aarne Honka, Hon-
ka-liitosta tunnetuksi tulleen oi-
keuskansleri Olavi Hongan veli. 
Historiaa opetti Eeva Matinolli, 
joka herätti minussa kiinnostuk-
sen historiaan.

Urheilutunneilla voimisteltiin 
tamburiinin tahdissa jumppasalis-
sa tai käytiin pelaamassa pesäpal-
loa tai luistelemassa Parkin ken-
tällä. Talvisin välitunneilla käytiin 
joskus laskemassa pahvialustoilla 
mäkeä Puolalanpuistossa. 

* * *
Vapaa-ajan harrastuksista tär-

kein oli lukeminen. Hain viikot-
tain kirjoja pääkirjastosta. Talvisin 
kävin luistelemassa nuoremman 
serkkuni kanssa, jonka kanssa 
muutenkin vietin aikaa.

 Olihan se vähän orpoa asua 
viikot poissa kotoa, mutta halu 
koulunkäyntiin oli kova. Ja olihan 
kesät Velkualla, sisarukset, serkut 
ja muut kesäkaverit, ulkoleikit ja 
työtkin. 

Ihan eri elämä kuin kaupungis-
sa!

Kirsti Martikainen os. Henttula

Koulunkäyntiä kaupungissa
50-luvulla

Lyseolaiset luokkaretkellä Forssassa keväällä 1960.



Sinervolla tapahtuu 
Kahvakuula (parittomat viikot) ja kuntopiiri (parilliset viikot) Sinervolla jatkuvat keskiviikkoisin kello 18, 
2 euroa / kerta. Järjestäjä Pro Sinervo ry.
Opastettua kuntosaliharjoittelua torstaisin kello10–11. Järjestäjä: Naantalin kaupunki.
Luontojoogaa 14.4.–19.5. tiistaisin kello 17–18.30 Sinervon talon ympäristössä tai sisällä. Maksu 28 euroa, 
ilmoittautumiset Naantalin opiston sivuilla. Omat alustat mukaan!
Jumppaa Livonsaaressa maanantaisin kello 18: kuntopiiriä, tabata-treeniä, lavisjumppaa... Maksu 2 eu-
roa / kerta. Järjestäjä: Pro Sinervo ry.
Digikoulutusta Livonsaaren seurojen talolla alkaen tiistaina 28.4, ilmoittautuminen Naantalin opiston 
sivuilla. Maksuton.
Koululaisten liikuntakerhot: 0-4-luokkalaiset maanantaisin kello 13–14 ja 5-6-lk tiistaisin kello 13–14. 
Partiolaiset kokoontuvat Sinervolla torstaisin. 

Pro Sinervo ry

Lauantaina 13. kesäkuuta Si-
nervon talossa etsitään eko-
tekoja, jotka säästävät sekä 
ilmastoa että rahaa.

Tänä vuonna Sinervolle suun-
niteltu talvirieha peruuntui, 
koska talvea ei tullutkaan. 

Ajatukset kääntyivät kuin itses-
tään ilmastonmuutokseen ja sii-

hen, miten käytämme energiaa 
kotitalouksissamme. Mitä yksin-
kertaisia muutoksia voisimme 
tehdä, jotta  energiaa kuluisi vä-
hemmän? Vähemmällä energian-
kulutuksella kun säästämme sekä 
luontoa että rahaa.
Säästä ilmastoa ja kukkaroasi 

-tilaisuudessa on tarjolla ajankoh-
taista asiaa ja asiantuntijavinkkejä 
kohti taloudellisempaa ja ilmas-
toystävällisempää toimintaa ko-

Kukkaron ja ilmaston hyväksi
tiemme energiankulutuksessa. 
Alustusten jälkeen on mahdolli-
suus kysymyksiin ja keskusteluun. 
Iltapäivän aiheita ovat esimerkik-
si:
– Taloudellista puunpolttoa: käy-

tännön vinkkejä tulisijan tehok-
kaaseen käyttöön vähemmillä 
päästöillä
– Kodin energiasyöpöt kuriin: 

Mistä kodin energiankulutus koos-
tuu, käytännön ratkaisuja siihen, 
miten voimme säästää sähköä, 
lämpöä ja vettä.
– Perustettaisiinko kimppakyy-

tiryhmä Velkuan-Livonsaaren 
alueelle? Tietoa ja käytännön 
asioita kimppakyytiasiasta. Onko 
tälle tarvetta ja kiinnostusta?
Jos et pääse tilaisuuteen, voit 

myös soittaa tai lähettää sähkö-
postitse Tiinalle tästä ajatuksiasi.
Tilaisuudessa on myös mahdol-

lista keskustella muista aihepiiriin 
liittyvistä paikallisista aloitteista ja 
ideoista. Mm. Velkua-Livonsaari 
kierrättää Facebookryhmä on kai-
kille avoin käytetyn tavaran vaih-
tofoorumi.
Tule kuuntelemaan, keskustele-

maan ja kahvittelemaan!
Lisätietoja: Tiina Saaresranta, 044-
7929005, tiina.saaresranta@var-
sinhyva.fi

Tilaisuuden järjestävät Pro Si-
nervo ry ja EkoTeko-hanke/Var-
sin Hyvä ry yhteistyössä Valonian 
kanssa.

Huom! Koronaviruksen takia Sinervon 
tapahtumat on peruttu 13.4. asti ja 
Naantalin opiston toiminta keskeytet-
ty 29.3 saakka.

13.6.


