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Pro Sinervo ry on viime syksystä asti 
toiminut väistötiloissa talossa havai-
tun sisäilmaongelman takia. Kerhot, 
kahvitukset, tapahtumat ja muut ko-
koontumiset joudutaan jatkossakin 
järjestämään vaihtelevissa tiloissa, 
sillä oma talo on jäämässä historiaan. 
Yhdistyksen hallituksen sekä Naan-
talin kaupungin edustajat allekirjoit-
tavat talon takaisinoston sinetöivät 

Naantalin kaupunki ostaa 
Sinervon talon takaisin Pro 
Sinervo ry:ltä talossa havait-
tujen lahovaurioiden takia. 

Yhdistyksen toiminta ku-
ten lasten ja nuorten kerhot, 
Sinervon kahvit sekä Saaris-
totalohanke jatkuvat muissa 
tiloissa.

Sinervon talo palaa kaupungille

Sinervon talo on ollut Pro Sinervo ry:n omistuksessa lähes kolme vuotta. Lopputalven aikana se palautuu kaupungille, 
joka päätyi yhdistyksen pyynnöstä ostamaan talon takaisin, koska siitä löydettiin niin huomattavat lahovauriot, ettei 
niitä pystytty yhdistyksen voimin korjaamaan.

kauppakirjat vielä kevään aikana.
Naantalin kaupunki suostui yhdis-

tyksen tarjoukseen, kun kävi ilmi, että 
sisäilmaongelmat johtuivat mittavista 
lahovaurioista talon alapohjassa. Kun 
yhdistys vuonna 2014 osti talon kau-
pungilta, alapohjan vaurioista ei ollut 
tietoa, vaikka talosta oli tehty kunto-
kartoitus.

Toiminta jatkuu muualla
Pro Sinervo ry perustettiin alunperin 
kehittämään Sinervon talolle harras-
tustoimintaa kaikenikäisille velkualai-
sille ja livonsaarelaisille. Erilaisia ker-
hoja, kokoontumisia ja tapahtumia 
onkin ehditty kolmen vuoden aikana 
aloittaa ja vakiinnuttaa useita, ja toi-
minta jatkuu nyt muissa tiloissa. Väis-
tötiloihin on jo ehditty tottua, sillä yh-
distyksen hallitus päätti sulkea talon 
syksyllä sisäilmaongelmien takia.

Sinervolla aloittaneet lasten ja 
nuorten kerhot kuten 4H-kerhot, par-
tio ja musiikkikerho jatkuvat Velkuan 
koululla ja Livonsaaren seurantalolla. 
Saaristotalohankkeen tapahtumia ku-
ten Sinervon kahvit -kokoontumisia 
tai lukupiiriä järjestetään vaihdellen  
koululla, seurantalolla tai Kummelin 
kirjastossa.

Velkua-päivät ja Saariston joulun- 
avaustapahtuma järjestetään nekin 
jatkossa todennäköisesti Velkuan 
koululla.

– Vaikka omaa taloa ei jatkossa enää 
ole, kerhojen ja tapahtumien järjes-
täminen ja organisointi yhteistyössä 
muiden toimijoiden kanssa jatkuu. 
Ilman vapaaehtoisvoimin järjestettyjä 
harrastuksia Velkualla ei olisi mitään 
vapaa-ajan tekemistä lapsille ja nuo-
rille, yhdistys perustelee toimintansa 
jatkamisen tarpeellisuutta.



”Ajattelin kertoa, minkälaista oli kou-
luuntulo aikaisemmin tänne Velkuan 
kouluun.

Nythän te aika monet tulette kou-
luun lossilla tai laivalla, tai jopa kul-
jetuksilla pitemmiltä matkoilta. Aiem-
min ei mitään yleisiä kuljetuksia ollut, 
ja kerron tässä esimerkiksi miten Vel-
kuanmaan lapset tulivat kouluun.

Kaikkein kaukaisin lapsi asui Vel-
kuanmaan eteläkärjessä ja lähti sieltä 
marraskuun aamuna aikaisin myrs-
kylyhdyn kanssa, taskulamppuja ei 
ollut vielä olemassakaan siihen ai-
kaan. Myrskylyhty kädessä kulki sit-
ten koko Velkuanmaan läpi, matkaa 
oli todennäköisesti noin viisi kilomet-
riä Härkäniemeen.

Matkalla tuli mukaan sitten muista 
taloista oppilaita, ja Härkäniemessä 
heitä odotti soutuvene. Pojat souti-
vat aina sen aukon yli, niin sanottuun 
Mäntyluodon niemeen, ja lopun mat-
kaa soutivat tytöt.

Ja sitten oli vielä kävelymatkaa täs-
sä Palvassa noin puolisen kilometriä 
tai vähän enemmän.

Miltä tuntuisi kulkea pimeässä, 
myrskylyhdyn kanssa, joka valaisee 
vähän huonosti vielä, yksinkin siel-
lä metsässä? Samalla tavalla tultiin 
muistakin saarista.

Koululaisia varten talot varasivat 
veneen usein viikoksi, sitten toinen 
talo taas toiseksi viikoksi, ja niin edel-

Velkuan koulun entinen opettaja Reini Koivusalo muistelee

Koulumatkantekoa ennen yhteysaluksia ja lossia
leen. Jossain vaiheessa tulivat käyt-
töön moottoriveneet, ja isommat po-
jat yleensä käyttivät niitä jos osasivat, 
ja näin päästiin kouluun.

Hankalampaa oli sitten talvella kun 
meri jäätyi ja oli heikko jää, oppilaat 
tulivat usein kouluun sitten kun van-
hemmat katsoivat että jää kestää.

Esimerkiksi Salavaisille kerrankin 
eräänä talvena oppilaat menivät si-
ten, että Munnimaassa asunut Timo 
Salminen, joka oli isompi poika, kulki 
edellä pieni ohut tuura, jota piikik-
si kutsuttiin, kädessä ja kokeili jään 
vahvuutta. Pitää olla aina vähintään 
viisi senttiä tuollainen syysjää, että se 
kestää ihmisen. Ja hän sanoi: ”Ei sit-
ten juosta, pidetään pitkät välimatkat, 
että jos tullaan kaikki samaan ryh-
mään, silloin se jää pettää.” Koskaan 
ei pettänyt kyllä, mutta hankaluuksia 
oli.

Toinen hankaluus oli sellainen, että 
vaikka oli vahva jää, jopa traktorilla 
kuljettava jää, mutta merivesi nousi 
myrskyn edellä niin paljon että op-
pilaiden kengät eivät olisi riittäneet 
enää. Kun vettä oli rannassa paljon, 
niin lähdin auttamaan oppilaita, työn-
sin potkukelkalla ne yli sieltä. Minulla 
oli pitkävartiset Nokian kumisaap-
paat jalassa, ja työnsin tuosta Kirkon-
lahden rannasta jäälle. Oppilaat sei-
soivat potkukelkan istuimella ja vesi 
oli niin korkealla, että meni juuri istui-

men yläpuolelle ja siitä sitten päästiin 
jäälle.

Menin saattamaan heitä tuonne 
Salavaisten rannalle saakka, onnek-
si siellä oli tuli sitten traktori vastaan 
niin he pääsivät kulkemaan eteen-
päin.

Tuo kelirikko oli samalla tavalla 
esteenä tultiin sitten Teersalosta tai 
Talosmereltä, Velkuanmaasta, Sala-
vaisilta, mistä tahansa.

Kun koulukuljetukset alkoivat, en-
sin oli yksityisveneitä. Meillä oli aika 
erikoinen vene kuljettamassa oppilai-
ta, sitä ajoi Pertti Pursimo Salavaisilta 
ja hänellä oli puuvene, luultiin että se 
oli Kultaranta II, eli presidentin vene, 
ja sitten kun se vietiin Helsinkiin näyt-
telyyn, niin todettiinkin että se oli 
Kultaranta I eli Relanderin vene, jolla 
presidenttipari kiersi täällä saaristos-
sa kesäisin, aika arvokas vene.

Myöhemmin sitten saatiin ensim-
mäinen yhteysalus, muistan kun vii-
sikymmentäluvun lopussa koulun 
joulujuhlaan laiva toi sitten koululle 
koko väen, oppilaat ja vanhemmat 
rautaveneellä, oli kelirikkoaika.”

Reini Koivusalo, eläkkeellä oleva Vel-
kuan koulunjohtaja
Tiivistelmä Reinin kertomasta Saaris-
ton joulunavaus -tapahtumassa Vel-
kuan koululla 3.12.2016

Tammikuun Sinervon kahvit 
juotiin yhteisöllisyyden kunniaksi
Tammikuussa Sinervon kahvit juotiin Kummelin kirjastossa. Keskitalven kahvihetken keskustelun aiheena 
oli yhteisöllisyys seutumme voimavarana. Aiheesta jutustelemassa olivat muiden muassa kuvissa näkyvät 
Salme Laaksonen (vas.), Marja Rindell, Teuvo Sorvari, Sinikka Sorvari, Kirsti Martikainen ja Kyllikki Lehti-
maa. Kuvia otti Anne-Maija Kivimäki.



Helmikuun Sinervon kah-
veilla tiistaina 28. helmikuu-
ta tilanteen ottavat haltuunsa 
Velkuan ja Livonsaaren nuo-
ret.
Helmikuun Sinervon kahvit juodaan 
Livonsaaren seurantalolla tiistaina 28. 
helmikuuta. Puheenvuoron saavat 
yläkouluikäiset nuoret, jotka esittele-
vät itse kuvaamiaan digitarinoita Vel-
kuan ja Livonsaaren alueelta. Digitaa-
listen tarinoiden aiheena on nuorten 
elämä saaristossa.

Digitarinat esitetään kahteen eri ot-
teeseen: ensin kello 13–15 Velkuan 

Yläkoululaisten digitarinoita saaristolaisuudesta

Nuorten vuoro Sinervon kahveilla

Ehdota toimintaa ja voita pizzalahjakortti!
Kerro toiveesi, mitä toimintoja haluat Saaristotalohankkeen järjestävän? 
Vastaajien kesken arvotaan kahden hengen pizzalahjakortti Rantaklubille!

1. Mitä aiheita toivot Sinervon kahvit -keskustelutilaisuuksiin?
2. Mitä lyhytkursseja, luentoja, retkiä toivot järjestettävän?
3. Muita ehdotuksia tai palautetta?
4. Olisitko kiinnostunut osallistumaan vapaaehtoisena toimintaamme, miten?

Lähetä vastauksesi sähköpostilla (prosinervo@gmail.com), postitse (Saaristotalohan-
ke, Velkuanmaantie 130, 21195 Velkua) tai tekstiviestinä (040-9645202) 28.2. mennessä. 
Laita vastaukseesi mukaan nimesi ja osoitteesi, niin osallistut arvontaan! 

Yhteydenotot: 
prosinervo@gmail.com 
040-9645202 / Tiina

 Olisiko ideaa?   Tarvitsetko massii?  

  100 – 1000 €  
            

 

 

 

 

 

   Hae rahaa. Toteuta NuorisoLeader. 

 
      Tapahtuman järjestäminen       Harrastusvälineiden hankkiminen  

Yhteisen kokoontumispaikan tuunaaminen 

                NuorisoLeader on tarkoitettu 12–25 -vuotiaille 
      
    HAKUAIKA   
16.1. – 31.12.2017 

NuorisoLeader on nuorten omien projektien rahoitusväline. 

Rahat voi käyttää itse ideoimaan ja toteuttamaan toimintaan.  

  Luo. Keksi. Heitä idea. Hakemus löytyy       varsinhyva.fi / NUORET 

Jos hiihtolomalla uhkaa te-
keminen loppua kesken, 
tule päiväksi tai vaikka koko 
viikoksi Sinervon musiikkipi-
toiselle päiväleirille.

Hiihtolomahauskaa päiväleirillä

Pro Sinervo ry järjestää hiihtolomal-
la eli viikolla 8 musiikki- ja ulkoilu-
painotteisen päiväleirin Velkuan ja 
Livonsaaren kouluikäisille lapsille ja 
nuorille. Päiväleiri on kaikille avoin, 
ja toimintaa on päivittäin kello 9-15.

 Mukaan voi tulla vaikka vain yh-
tenä tai niin monena päivänä kuin 

haluaa. Päiväleirin osallistujille tarjo-
taan maksuton lounas.

Päiväleiri pidetään tiistaina 21.2., 
keskiviikkona 22.2. ja torstaina 23.2. 
Livonsaaren seurantalolla, jossa oh-
jaajana toimii Sinervon musiikkiker-
hon tämänvuotinen ohjaaja Jemima 
Issa-Anttila.

Maanantaina 20.2. ja perjantaina 
24.2. kokoonnutaan Velkuan koulul-
la. Aamupäivien ohjaaja on Aku Vil-
janen, ja ohjelmassa on musiikin te-
kemistä ja nauhoittamista soittimilla 
sekä tietokoneohjelmilla. Iltapäivien 
ulkoilua ja leikkejä ohjaa Pirjo Jär-

venranta.
Ruokailujen järjestämiseksi pyyde-

tään ilmoittautumisia maanantaihin 
13. helmikuuta mennessä mieluiten 
Pro Sinervon sähköpostiin: prosiner-
vo@gmail.com

Kaikille avoin, maksuton päiväleiri 
on osa aluehallintoviraston tuella to-
teutettua lasten ja nuorten musiikki-
kerhoa.

Perheet voivat halutessaan tukea 
Pro Sinervo ry:n toimintaa vapaaeh-
toisella tukimaksulla esim. 10 euroa 
/ lapsi / päivä Pro Sinervon tilille FI72 
5229 0920 0193 24.

koululla (kello 13-14 laskiaisaiheista 
ohjelmaa, kello 14 alkaen digitari-
nat), mehutarjoilu.

Tämän jälkeen kello 16 digitarinoi-
den esittely jatkuu Livonsaaren seu-
rojentalolla, jossa tarjolla kahvia ja 
mehua.

Velkuan ja Livonsaaren kaikenikäi-
set asukkaat ovat lämpimästi terve-
tulleita katsomaan ja kuuntelemaan 
nuorten näkemyksiä ja havaintoja 
elämästä.

Digitaalista tarinanakerrontaa ja ta-
pahtumia ovat yhdessä järjestäneet 
4H-yhdistysten NATTA-hanke (Nuori 
Aktiivinen Tärkeä Toimija Alueellaan) 
ja Saaristotalo Sinervo -hanke.

Nuorten kannattaa nyt kehitellä omia 
tapahtuma- ja hankeideoitaan, sillä 
tarjolla on Leader-rahaa.



Rantapuoti ja Rantaklubi ovat 
taas avoinna – tervetuloa!

Rantapuoti tiistaista perjantaihin klo 10–17
Rantaklubi perjantaisin ja lauantaisin 

klo 10–18
Sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu

Selänlaittaja / jäsenkorjaaja 
Olavi Kiljo tulee jälleen 
Parantolalle 17.-18.2. 
Hinta 70-90 e / 1,5-2h.

Aika varataan Kuppari-Hannalta.
Olavi ei niksauttele vaan käyttää 

turvallisia otteita. Tervetuloa!

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikal-
lislehti, jota julkaisee Pro Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Vel-
kuan 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 Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 20 €,  1/4-sivu 40€, 

1/2 sivua 60 €,  1 sivu 120 €.
Kysy lisää: Kirsti Martikainen 

p. 050 370 4655 tai prosinervo@gmail.com

Pro Sinervo ry:n tilinumero 

kaikille maksuille ja lahjoituksille on 
FI72 5229 0920 0193 24.

Tule mukaan lukupiiriin!
Velkuan-Livonsaaren lukupiiri on aloittanut yhteisen lukuharrastuksen. Kokoonnuim-
me ensimmäisen kerran tammikuun lopulla – kiitos mukavasta seurasta kaikille ja 
tervetuloa mukaan uudet!

Ensimmäiseksi kirjaksi valitsimme Pajtim Statovcin Kissani Jugoslavia (2015). Seu-
raavan kerran kokoonnumme Kummelin kirjastossa tiistaina 14.3. klo 16.30.

Lukupiiri on vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu kerran kuussa keskustele-
maan ja kahvittelemaan. Joka kuukaudelle valitaan kirja, mutta suorituspakkoa ei 
ole. Ryhmään voi osallistua tulemalla kokoontumisiin ja/tai Facebook-keskustelujen 
kautta. Ryhmän uutiset ja keskustelut Facebookissa: Lukupiiri Velkua-Livonsaari.

Tervetuloa kaikenikäiset! 

Pro Sinervo ry /
Saaristotalohanke

Pro Sinervo ry myy talokaupan myötä 
tarpeettomaksi jäävää irtaimistoa:

Sinervon tyhjennyskirppis
lauantaina 11.helmikuuta

kello 11–15
Sinervon talolla (Sauniementie 5, Teersalo)

Myynnissä taloustavaraa, huonekaluja, 
Velkua-aiheisia kirjoja ym.

Puffetti
Tule tekemään edullisia löytöjä!

Lapsille ohjelmaa ulkona!


