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Saaristomme 100 vuotta -teemaviikolla Velkuan koululaiset tutustuivat
muun muassa Pursimon vasikoihin
Salavaisissa. Kuva: Tommi Taipale.

Koululaiset
vasikoiden vieraina
Syyskuussa Velkuan koulu vietti Saaris- sa. Joka päivä koululla vieraili saarelaisvieraita,
joille koululaiset saivat esittää kysymyksiä.
tomme 100 vuotta -teemaviikkoa.
Syyskuun puolivälissä Velkuan koulun 53 oppilasta opiskelivat viikon ajan lukujärjestyksestä
poiketen, kun koululla toteutettiin uuden peruskoulujen opetussuunnitelman mukaista ilmiöpohjaisen oppimisen teemaviikkoa. Livonsaarelaisten ja velkualaisten koululaisten teemana
oli Saaristomme 100 vuotta.
Koululaiset tutkivat kotiseutuaan vieraillen
ryhmittäin sen pääsaarissa, tutustuen maatiloihin, yrityksiin, eri elinkeinojen harjoittajiin ja
alueen luontoon. Koululaiset, jopa kaikkein pienimmät, haastattelivat paikkakuntalaisia Teersalossa, Salavaisilla, Palvassa ja Velkuanmaas-

Saarelaisvieraat edustivat elämää saaristossamme eri vuosikymmeninä, vanhin vieraista
oli syntynyt 1920-luvulla. He kertoivat elämästä
Velkuassa omana aikakautenaan, koulumatkoista, lapsuudesta, nuoruudesta, luonnosta ja
työelämästä.
Viikko huipentui 22.9. pidettyyn Kodin ja koulun päivään ja Saaristomme 100 vuotta messuun. Koululaiset esittelivät viikon kestäneen
tutkimustyönsä tuloksia koululla vierailleelle
kotiväelle.
Kouluun saliin oli pystytetty messut, jossa oli
esillä oppilaiden ottamia valokuvia ja heidän
kirjoittamiaan juttuja viikon kuluessa oppimis–>

taan asioista. Heinäseipäistä oli tehty Suomen
sataa itsenäisyyden vuotta kuvaava jana.
Ulkona sai maalata kiviä koulun pihalle pystytettävään Kummeliin, josta tulee Velkuan koulun tunnusmerkki. Pihalla pienimmät saivat
toteuttaa luovuuttaan koululaisten itse rakentamassa uudessa hiekkalaatikkossa.
Lepolan kotimuseosta Velkuanmaasta, jossa on edesmenneiden Hilkka ja Lauri Valtosen
keräämää esineistöä, oli tuotu esineitä, joiden

käyttötarkoituksia saivat sekä pienet että isommat arvuutella.
Perinneruokamaistiaisina oli tarjolla Tarja Majasuon yön yli hauduttamaa ruispuolukkapuuroa.
Messuista olivat vastuussa koululaiset, jotka
toimivat messuemäntinä ja -isäntinä.
Pro Sinervo ry:n Saaristotalohanke oli mukana
suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun teemaviikkoa. Suuri kiitos kaikille paikkakuntalaisille jotka osallistuivat viikon toteuttamiseen!

Lossikyytiin tottuneet pikkukoululaiset pääsivät vaihteeksi traktorin
peräkärryyn. Kuva: Tommi Taipale.

Retkellä
Samppavuoren
näkötornilla

Lokakuisena lauantaina, raikkaassa syyssäässä
kokoontui kolmisenkymmentä aikuista ja lasta
Samppavuorelle.
Samppavuori on tärkeä maamerkki Livonsaarella. Vuonna 2004 Livonsaaren kyläyhdistys rakensi sinne näkötornin.
Retkeilijöillä oli harvinaislaatuinen tilaisuus
saada kuunnella paikan historiaan ja maanmuodostumiin perehtyneen Pauli Saarisen kertomaa Samppavuoren eri vaiheista. Kuulimme
hiidenkirnusta, kalliokirkosta, tanssikalliosta,
hiihtokilpailuista ja monesta muusta.
Lämmin kiitos Pauli Saariselle ja kaikille osallistujille!
Retki oli osa Pro Sinervo ry:n kerran kuukaudessa järjestettäviä Sinervon kahvit -tilaisuuksia.

Menneen maailman kuvia
Sinervon kahveilla
Marraskuun Sinervon kahveilla uppoudutaan menneeseen aikaan vanhojen
valokuvien välityksellä.
Marraskuun Sinervon kahveilla 18. marraskuuta kello 16 keskustellaan ja tarinoidaan vanhojen valokuvien pohjalta Kummelin kirjastossa
(käynti meren puolelta).
Valokuvat ovat aikakautensa peili. Vanhat valokuvat kertovat tarinoita tapahtumista joita ei
enää tapahdu, töistä joita ei enää tehdä, esineistä joita ei enää käytetä.
Tule kuuntelemaan tai kertomaan omia tarinoitasi. Voit ottaa mukaan omia valokuviasi.
Keskustelun pohjana on myös Velkuan koululle säilytettäväksi päätyneitä Jussilan tilalta henkilöistä tai kuvien ottoajasta.
peräisin olevia vanhoja valokuvia, joissa hyvin
Tervetuloa! Kahvit tarjoaa Saaristotalohanke /
harvoissa on mitään tietoa kuvissa esiintyvistä Pro Sinervo ry.

Remontin jälkeen talo saattaa palata velkualaisten ja yhdistysten käyttöön

Sinervon talo laitetaan kuntoon
Naantalin kaupunki aikoo korjata Velkuan Sinervon talon. Kaupunginhallitus on esittänyt,
että Kummelin rakennushankkeen määrärahasta yli jäävät 85 000 euroa osoitettaisiin Sinervon korjaamiseen. Valtuusto päättää asiasta ensi maanantaina eli 16. lokakuuta.
Peruskorjauksen yhteydessa Sinervon talon
lattiarakenne uusittaisiin. Rakennuksen kuivatus-, sadevesi ja ilmanvaihtojärjestelmiä kor-

jattaisiin. Myös talon sisäpuolen pinnat käytäisiin peruskorjauksen yhteydessä läpi.
Kaupunki on ollut halukas kuulemaan velkualaisten yhdistysten ajatuksia Sinervon talon
tulevista käyttötarpeista. Yhdistyksissä ollaankin toiveikkaita sen suhteen, että remontin
valmistuttua talo voisi ainakin jossain määrin
palata velkualaisten yhteiseen käyttöön.

Ilmoittaudu fileointioppiin
Lokakuun Sinervon kahveilla fileoidaan kalaa. Opastajana on Janne Antila Velkuan kalastajaseurasta. Kokoonnumme maanantaina 23.10. klo 17.00 Teersalon uimarannalla. Ilmoittaudu 18.10.
mennessä (prosinervo@gmail.com, 040-9645202), jotta osaamme varata sopivan määrän fileoitavia kaloja. Fileointien ja kalajuttujen lomassa myös kahvitellaan. Tervetuloa!

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
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KODINMIES
KOTI- JA KIINTEISTÖPALVELU

Kurjen tilan
lihatuotteita

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

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia
ym.
Nakkeja ja
makkaraa.

kaikille maksuille ja lahjoituksille on

FI72 5229 0920 0193 24.

Sopimuksen mukaan:

p. 040 531 8122 Leena Raita

Saaristossa tapahtuu

Pro Sinervo ry

Sinervon kahvit Teersalon uimarannalla maanantaina 23.10. klo 17. Opetellaan fileoimaan kalaa – ilmoittaudu 18.10. mennessä: prosinervo@gmail.com tai 040 9645 202.
Marraskuun Sinervon kahvit lauantaina 18.11. klo 16 Kummelin kirjastossa (Sauniementie 3, käynti päiväkodin pihan puolelta). Tarinointia vanhojen valokuvien innoittamana.
Lasten ja nuorten musiikkikerho Velkuan koululla perjantaisin kello 13–14 (luokat 0–4)
ja kello 14–15 (luokat 6–8).
Koululaisten liikuntakerho Velkuan koululla 3.–7. -luokkalaisille maanantaisin klo 13-14
sekä esi–2. -luokkalaisille tiistaisin klo 13-14.

