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Pro Sinervo ry:n Saaristotalohankkeen päättäjäisissä Velkuan koululla kuultiin Catie Flemingin koskettavaa
musiikkia, katseltiin perinnehaastatteluja videolta, maisteltiin perinneherkkuja, tutustuttiin paikallisten yhdistysten toimintaan Kuvat: Tommi Taipale.

Kulttuurihanke päätökseen
Pro Sinervo ry:n Saaristotalohanke päättyy helmikuun lopussa. Päättäjäisjuhlaa vietettiin
Velkuan koululla saaristolaisperinteen merkeissä.

S

aaristotalohankkeen päätöstapahtumassa lauantaina 27.1. kokoontui kyläläisiä Velkuasta ja Livonsaaresta.
Paikalle oli saapunut myös kauempana asuvia henkilöitä joita täkäläinen kulttuuri ja perinteet kiinnostivat.
Catie Fleming Livonsaarelta esitti tuotantoaan Ladder
of Life -levyltään, jota hän säesti akustisella kitaralla.
Kahviossa oli tarjolla äitien ja isoäitien reseptien mukaan leivottuja herkkuja ja suolaista palaa kuten Henttulan Sylvin Serinakakkuja ja Lepistön Annan hapankermakaakkua.

Naantalilainen runoilija Mirkka Mattheiszen lausui Kuvan Juhlaa – Juhlan Kuvia teoksen runot ja esitti siihen
kuuluvan kuvavideon. Teos syntyi Palvassa ja Teersalossa
järjestettyjen retkien pohjalta. Kuvien ja runojen tuottamiseen osallistuivat kaikki Velkuan koulun oppilaat sekä iso
joukko aikuisia täältä ja vähän kauempaa.
–>

Janne Antila (Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö) ja Kyösti Liukkonen (Velkuan kalastajaseura) ohjasivat vieheiden valmistusta kaikille halukkaille. Hienoja
jigejä ja lippauistimia syntyi kädenkäänteessä aikuisten ja
lasten valmistamina.
Pro Sinervo ry:n kesällä 2016 tuottamia videohaastatteluja esitettiin koko iltapäivän ajan. Videoiden kerronta
kuvasi elämäntarinoita, sattumuksia ja paikallishistoriaa.
Lapset saivat leikkiä ja touhuta Pirjo Järvenrannan ohjauksessa koulun pihalla. Varsinkin lipunryöstö ja kymmenen tikkua laudalla olivat hauskoja ja vauhdikkaita!
Velkuan Saaristolaisyhdistys, Livonsaaren kyläyhdistys,
Saariston Savotta ja Velkuan Martat kertoivat toiminnastaan yhdistystreffien merkeissä.
Velkuan Martat ry:n puheenjohtaja
Mari-Milla Aura hankki ahkerasti
uusia jäseniä Marttoihin Saaristotalohankkeen päätösjuhlan yhdistystreffeillä. Kuva: Tommi Taipale

Kuvan juhlaa
-teos netissä
Kahden kuvaus-, luonnostelu- ja runoretken aikana Palvassa ja Teersalossa syntynyt Kuvan juhlaa -teos löytyy nyt myös
netistä osoitteesta prosinervo.com. Etusivun oikeasta alanurkasta löytyy otsikko
Sinervo-TV ja sieltä linkki Kuvan juhlaan.

Kuvan juhlaa -retkien vetäjä
Mirkka Mattheiszen esitti
retkillä syntyneistä kuvista ja
teksteistä kootun teoksen.
Kuva: Tommi Taipale.

Saaristotalohankkeen päätösjuhlassa kuunneltiin hartaina Catie Flemingin kaunista musiikkia
ja maisteltiin perinneherkkuja. Kuva: Tommi
Taipale.

Lukupiiri vie Istanbuliin
Velkuan-Livonsaaren maaliskuun lukupiiri kokoontuu tiistaina
6. maaliskuuta kello 16 Kirsti Martikaisen luona (Jussilantie 29,
Teersalo).
Keskustelua herättävänä kirjana on kirjana tällä kertaa Nobel-palkitun kirjailija Orhan Pamukin Istanbul – muistot ja kaupunki.

Velkuan koululaisten oma sivu

Tarina:

Minun joululomani
No minun joululomani oli vähän erikoinen.
Isäni tuli Amerikasta juuri silloin käymään.
No ei tarvinnut juuri olla surullinen, koska
meillä oli hauskaa.
Minä Joel Kultahaakso kerron teille minun joululomani.
Oli hiljainen ilta. Odotin, että isäni tulisi. Automatka on
pitkä Helsingin lentokentästä tänne Velkualle eli tiesin,
että minun piti odottaa. Leikimme pikkuveljeni kanssa
afrikan tähteä, kun ovi aukesi. Luulimme, että se olisi
isämme mutta se olikin pappamme.
Olimme ärsyyntyneitä siitä, että isällämme kestää,
kunnes tunnin päästä ’’kop kop’’ kuului. Ryntäsimme
katsomaan, oliko se meidän isämme ja olimme oikeassa. Se oli meidän isämme ja hän pyysi meitä auttamaan
häntä kassien kantamisessa.
Autoimme kernaasti häntä ja sitten söimme ja joimme.
Vähän ajan päästä meidän piti ruveta lähtemään hänen
vuokratalolleen Turussa olevassa Tammitie- kadun loppupäässä. Olimme jo perillä, ajomatka ei ollut pitkä.
Nousimme portaita pitkin ja avasimme oven ja ’’WAU’’
pääsi minun ja veljeni suusta kun tulimme sisään. Asetin
tietokoneeni ensimmäisenä paikoilleen pöydälle ja menin huoneeseeni.
Huomenna olimme jo valmiita menemään Kupittaalle
pienelle retkelle. Näimme kaikenlaisia lintuja ja hyönteisiä, kun olimme Kupittaalla. Tulimme kotiin katsoimme
leffaa. Sen jälkeen menimme nukkumaan.
Viikon päästä menimme Seinäjoelle isän kaverin luokse. Olimme siellä päivän ja kaksi yötä, teimme lumisodan ja lumilinnoituksen ja paljon muuta.
Kun tulimme kotiin, oli aika lähteä takaisin kotiin.
Kotona teimme hyvästit ja menimme nukkumaan. Huomennahan oli koulupäivä.

UUTISIA
Velkualla 16.1.2018
Lossilla oli ongelmia
Väylälle oli pakkaantunut paljon
ahtojäätä. Lossin aikataulu
viivästyi. Lossimatka kesti puoli
tuntia. 0-2 ja 5-6 luokkalaiset
lähtivät puoli tuntia aikaisemmin
koulusta. Kuuteentoista vuoteen
ei ole ollut näin huonoja kelejä
merellä.
Haastattelu

Mitä velkualaiset lapset
harrastavat?
Mitä harrastuksia teillä on?
Jalkapalloa, tanssia, partiota, pianonsoittoa, cheergymiä,
liikuntakerhoa, parkouria, ratsastusta ja koripalloa.
Missä harrastatte?
Merimaskussa, Livonsaaren seurojentalolla, koululla,
Naantalissa, Hevonkeitaalla, Maijamäen koululla ja
Livonsaaressa.
Mitä haluaisitte harrastaa?
Koripalloa, jalkapalloa, tanssia, balettia ja sählyä.

TET-paikkoja koululaisille
Velkuan koulu toivoo, että Velkuan ja Livonsaaren alueen yrittäjät voisivat tarjota alakoulun oppilaille työelämään tutustumismahdollisuuksia.
Velkuan koulu yhteistyössä Vanhempainyhdistyksen kanssa järjestää huhti-toukokuussa
työelämään tutustumispäivän, jonka aikana
koululaiset tutustuvat paikallisten yritysten töihin. Kyseessä voi olla minkä tahansa alan pai-

kallinen yritys, jonka toimintaa koululainen voi
koulupäivän ajan eli kello 9–13 seurata sekä olla
apurina sopivissa hommissa.
Jos voit tarjota koululaisille tutustumismahdollisuuden yrityksessäsi, ole yhteydessä koulunjohtaja Päivi Soukkaan tai Velkuan koulun
vanhempainyhdistyksen Tiina Saaresrantaan.

Talvi on saapunut saaristoon.
Viehkeät jääkukkaset kuvasi
Anni Lumpus.

Saaristossa tapahtuu

Pro Sinervo ry

Hiihtoloman päiväleiri koululaisille 19.–20.2. Velkuan koululla.
Sinervon lukupiiri tiistaina 6. maaliskuuta kello 16 K Kirsti Martikaisen luona (Jussilantie 29, Teersalo). Kirjana Orhan Pamukin Istanbul – muistot ja kaupunki.
Lasten ja nuorten musiikkikerho Velkuan koululla perjantaisin kello 13–14 (0–4 lk), kello 14–15
(6–8 lk).
Koululaisten liikuntakerho Velkuan koululla 3.–7. -luokkalaisille maanantaisin klo 13-14 sekä esi–2.
-luokkalaisille tiistaisin klo 13-14.

Hiihtolomalaisille musiikkia ja liikuntaa
Pro Sinervo ry järjestää koulujen talvilomaviikolla kaksipäiväisen musiikki- ja liikuntaleirin Velkuan ja Livonsaaren kouluikäisille lapsille.
Leiripäivät ovat maanantai 19. helmikuuta ja tiistai 20.
helmikuuta. Leiri pidetään Velkuan koululla ja ohjaajina
toimivat tutut kerhonvetäjät Jemima Issa-Anttila (musiikki) ja Pirjo Järvenranta (liikunta).
Leiripäivän pituus on viisi tuntia ja sen aikana tarjotaan
lämmin ateria.

Leiri toteutetaan osittain vapaaehtoisvoimin, mutta
musiikkiohjaajan palkka ja lounaan materiaalit maksavat. Siksi leirin osallistujilta peritään leirimaksua 20 euroa
päivältä. Jos samasta perheestä osallistuu useampi lapsi,
maksusta saa sisarusalennuksen.
Ilmoittautuminen leirille on jo periaatteessa päättynyt,
mutta vapaita paikkoja voi tiedustella Tiina Saaresrannalta, prosinervo@gmail.com tai puhelimitse 040 9645 202.

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti, jota
julkaisee Pro Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan Sanomat löytyvät
netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat
Tiedustelut: Susanna Viljanen p. 040 531 8427. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali:
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 24, 21195 Velkua.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto, viestintaosasto.fi

