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Kuvan juhlaa -retkillä syntyneitä runoja, piirroksia ja valokuvia yhdistelevä teos 
esitettiin lokakuussa Naantalin taidehuoneella osana Lux Gratiae -tapahtumaa 
sekä Velkuan koululla. Seuraava tilaisuus tutustua teokseen on tammikuussa 
Saaristotalohankkeen päätösjuhlassa.

Satavuotias 
juhlakuvissa

Kuvan juhlaa -retken 
ötökkäosuudessa 
juhlivat muurahaiset. 
Kuva: Henri ja Vilho 
Soukka

Pro Sinervo ry:n Saaristotalo-hanke järjesti yh-
dessä naantalilaisten runoilijoiden Mia Röngän 
ja Mirkka Mattheiszenin kanssa kaksi Kuvan 
juhlaa -retkeä valokuvaajille, kirjoittajille ja piir-
täjille – tai näitä ilmaisumuotoja kokeilemaan 
innostuville.

Ensimmäinen retki tehtiin 12. toukokuuta Pal-
van saareen. Retkelle osallistui järjestäjien lisäk-
si 16 aikuista ja yli 40 koululaista. Retkellä tal-
lennettiin ohjatusti ötökän juhlia, rakennusten 
juhlia, perspektiivejä – lähellä, kaukana, ylhääl-
lä, alhaalla – ja valon juhlaa erilaisten teemateh-
tävien avulla saaren juhlia sanoin, piirroksin ja 
valokuvin. Toinen retki järjestettiin Teersalossa 

7. elokuuta jossa teemana oli, miten saaristoon 
katsova kylä juhlii luonnossa, rakennuksissa, vä-
reissä ja ihmisten toimissa.

Retkillä syntyneistä piirroksista, valokuvista ja 
runoista on koottu monitaiteellinen teos, joka 
esitettiin 29. lokakuuta Naantalin Taidehuoneel-
la osana Lux Gratiae -tapahtumaa, sekä 20. lo-
kakuta Velkuan koululaisille. Seuraavan kerran 
teoksen saa nähdä 27. tammikuuta 2018 Vel-
kuan koululla pidettävässä Saaristotalohank-
keen päätöstilaisuudessa.

Tapahtumiin saatiin Naantalin kaupungin Suo-
mi 100 -avustusta sekä kulttuurilautakunnan 
kohdeavustus.



Velkuan koulussa vietettiin lokakuun lo-
pussa lähiruokaviikkoa. Tuoreet ja luo-
mupainotteiset raaka-aineet hankittiin 
Velkuan ja Livonsaaren tuottajilta. Osa 
saatiin lahjoituksina ja talkootyönä.

”Lähiruokaviikko oli koko koulun väen mielestä 
mielekäs kokeilu ja hieno jatkumo Saaristom-
me 100 vuotta -teemaviikolle.

Viikon liharuokien naudan liha tuli Kurjen tilal-
ta, jolla olimme pienimpien oppilaiden kanssa 
käyneet tutustumassa. Lasten näkövinkkelistä 
ruoka oli ”niiden tuttujen Leenan ja Kimmon” 
toimittamasta lihasta valmistettua. Lähiruo-
ka-käsite ei varmaan tämän kirkkaammin olisi 
voinut tulla koetuksi.

Lapset tiesivät, millaisessa maisemassa Sala-
vaisten naudat laiduntavat ja missä ovat Hent-
tulan ja Livonsaaren peruna- ja juurikaspellot. 
Söimme Raimon kaloista valmistettua kalasop-
paa, Simon leipää, Esan härkäpavuista tehtyä 
muhennosta.

Aikuisten silmin vaikutti siltäkin kuin maiste-

Lasten terveellisen ja maukkaan ruuan mahdollistivat: Kummelin keittiö, kalastaja Raimo Lehtimaa, Livonsaaren 
osuuspuutarha, Henttulan luomutila, Kurjen tila, Livonsaaren leipomo, luomuviljelijä Esa Aro-Heinilä, Heikkilän tila, 
Tommi Taipale, Selja Eskola, Ville Korpelainen ja Pirjo Järvenranta.
Lähiruokaviikon järjestivät Saaristotalohanke ja Velkuan koulu.

Lähiruoka 
maistuu lapsille

Saaristomme 100 vuotta -teemaviikolla koulu-
laiset kävivät katsomassa, mistä lähiruoka tu-
lee. Kuva: Tommi Taipale

lurohkeus olisi jotenkin kasvanut, kun raaka-ai-
neiden tuottajia kutsuttiin etunimillä ja he olivat 
myös äitejä, isiä, isovanhempia ja tuttujen kylä-
läisten sukulaisia.

Haluan koko koulun väen puolesta kiittää 
kaikkia, jotka osallistuitte lähiruokaviikkomme 
järjestämiseen ja teitte tämän elämyksen mah-
dolliseksi! Toivon, että tavalla tai toisella saisim-
me ainakin silloin tällöin jatkossakin nauttia lä-
hiruokaa myös koulussa.”

Koulunjohtaja Päivi Soukka

Tuoreen kalan muokkaaminen ruodottomiksi, 
helposti syötäviksi fileiksi kiinnosti saariston 
asukkaita. Kuva: Tiina Saaresranta

Fileointitaito 
hyppysiin
Lokakuun Sinervon kahveilla harjoiteltiin ka-
lanfileointia. Janne Antila Velkuan kalastaja-
seurasta oli tilaisuuden vetäjänä. Jokainen 
osallistuja sai kokeilla taitojaan, tarjolla filee-
rausharjoitteluun oli ahventa ja haukea. Osan-
ottajia oli tusinan verran Livonsaarelta ja Vel-
kuasta.

Lämmin kiitos Jannelle taitavasta ja innos-
tavasta opastuksesta, sekä kalastajille Raimo 
Lehtimaa ja Pekka Harkas kalojen kiinni nap-
paamisesta.



Marraskuun Sinervon kahveilla 18. marraskuu-
ta kello 16 keskustellaan ja tarinoidaan vanho-
jen valokuvien pohjalta Kummelin kirjastossa 
(käynti meren puolelta).

Tule kuuntelemaan tai kertomaan omia tari-
noitasi. Voit ottaa mukaan omia valokuviasi.

Keskustelun pohjana on myös Jussilan tilalta 
peräisin olevia vanhoja valokuvia, joissa hyvin 
harvoissa on mitään tietoa kuvissa esiintyvistä 
henkilöistä tai kuvien ottoajasta.

Tervetuloa! Kahvit tarjoaa Saaristotalohanke / 
Pro Sinervo ry.

Menneen maailman kuvia 
Sinervon kahveilla

Metsän mieli -retki 
sunnuntaina 26.11.
Tuntuuko pimeä vuodenaika raskaalta, tekeekö 
mieli karistaa kiire kantapäiltä? 

Metsällä on tutkitusti rauhoittava ja tervehdyttä-
vä vaikutus. Tämän vuoden viimeisillä Sinervon 
kahveilla haetaan voimia, hyvää mieltä ja kiireet-
tömyyttä metsästä ja luonnossa liikkumisesta ren-
nossa seurassa. 

Kokoonnumme Livonsaaren seurantalon pihas-
sa kello 12. Kävelemme lähimetsissä verkkaista 
tahtia noin parin tunnin ajan ja lopuksi kahvitte-
lemme nuotiolla.

Nuotion ääressä jutustelemme siitä, mitä tun-
temuksia metsässä liikkuminen sinulle tuo, mitä 
luonto sinulle merkitsee. Luemme myös Velkuan 
koululaisten mietteitä metsän merkityksestä heil-
le. Metsäretkelle johdattelee livonsaarelainen 
Tommi Taipale. Lämpimästi tervetuloa kaikeni-
käiset!
Tiedustelut: Tiina 0409645202 
prosinervo@gmail.com

Saaristossa tapahtuu 
  Sinervon kahvit lauantaina 18. marraskuuta klo 16 Kummelin kirjastossa
  Metsän mieli – Sinervon retkikahvit 26. marraskuuta
  Saariston joulunavaus ja Sinervon perinteiset joulumyyjäiset Velkuan koululla la 2.12. klo 11-14
  Lasten ja nuorten musiikkikerho Velkuan koululla perjantaisin kello 13–14 (0–4lk), kello 14–15 (6–8lk).
  Koululaisten liikuntakerho Velkuan koululla 3.–7. -luokkalaisille maanantaisin klo 13-14 sekä esi–2.  
  -luokkalaisille tiistaisin klo 13-14.

Pro Sinervo ry

Kyllikki Lehtimaa 90v
Velkuan Sanomat onnittelee Kyllikkiä!
Kyllikin tarinointia voit katsoa ja kuunnella 

osoitteessa prosinervo.com kohdasta Sinervo-TV



Suomi 100 vuotta – itsenäisyysjuhla 
Velkuan koululla

Tervetuloa 
yhteisölliseen itsenäisyys- 

juhlaan keskiviikkona 6.12.2017
Tilaisuus on tällä kertaa Velkuan Marttojen ja Velkuan 
koulun yhteisesti järjestämä, ja siihen osallistuvat kaikki 

koulun oppilaat.

Juhlapäivän ohjelma:
11.00  Jumalanpalvelus Velkuan kirkossa ja 

seppeleiden lasku sankarihaudoille
12.15  juhlatilaisuus: keittolounas, 

koululaisten esittämää monipuolista ohjelmaa 
ja kakkukahvit.

Koululaisten perheet ovat jo ilmoittautuneet juhlaan. 
Muita pyydetään ilmoittautumaan 29.11. mennessä Kirsti 

Martikaiselle (kirsti.martikainen@gmail.com tai tekstiviesti 
050 3704 655) tai Ulla Asunnalle (u.asunta@me.com tai  

0400-456210). Ilmoittautuminen tarvitaan tilajärjestelyjen ja 
varattavien ruokamäärien takia.

Lämpimästi tervetuloa! 

• Jouluisia lauluja kitaran säestyksellä – Jemima Issa-Anttila ja Niko Nuutinen
• 11–12 Metsässä on lapsille suunnistusrata, jossa pikkutontut auttavat 

löytämään kadonneen joulupukin ja jouluisia herkkuja.
• 12.30 Pro Sinervo ry:n musiikkikerhon lapset esiintyvät.
• Kynttilätyöpajassa tehdään mehiläisvahakynttilöitä

• Joulumyyjäisissä monenlaista käsityötä ja jouluista herkkua
• Arpajaiset. Puffetissa joulupuuroa, kahvia ja leivonnaisia

Tervetuloa tunnelmalliseen joulutapahtumaan!

Saariston joulunavaus ja 
Sinervon perinteiset joulumarkkinat 

Velkuan koululla lauantaina 2.12. kello 11-14

Myyntipaikkavaraukset (5€/pöytä) Kirsti Martikaiselle 050-3704655, kirsti.martikainen@gmail.com.
Järjestää Pro Sinervo ry ja Saaristotalohanke

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita


