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Saariston elinvoimaisuus vaakalaudalla
Naantalin kaupungin tilaa-
ma konsultin selvitys suo-
sittelee sulkemaan Vel-
kuan koulun ja päiväkodin. 
Tämä tietäisi Velkuan saa-
riston autioitumista.

Ulkopuolisen konsultin vanhentu-
neiden tietojen pohjalta laatima 
selvitys ei toki ole vielä varsinainen 
esitys Velkuan koulun lopettamises-
ta, mutta kylällä halutaan reagoida 
mahdolliseen uhkaan ajoissa. Kyse 
on paikallisesti isosta asiasta.

– Jos halutaan pitää saaristo elin-
voimaisena ja että täällä asuu myös 
työssäkäyviä ihmisiä, koulu ja päi-
väkoti ovat välttämättömät palve-
lut. Kun lapsiperheet lähtevät, väki 
vähenee entisestään, ja sitten voi-
daankin karsia loputkin palvelut. 
Tällaisestako saaristopolitiikasta 
Naantalin kaupunki haluaa tulla 
tunnetuksi, Palvan saaressa perhe-
kotia pitävä Mirka Nisula kysyy.

Laadukasta opetusta
43 oppilaan lähikoulu on Velkuan 
ja Livonsaaren asukkaille erityisen 
tärkeä, koska se tarjoaa poikkeuk-
sellisen laadukasta opetusta. Taita-
vien ja työstään innostuneiden am-
mattilaisten luotsaamissa pienissä 
opetusryhmissä tehdään pedago-
gisesti erinomaista työtä, joka on 
huomattu kunnan ulkopuolellakin. 
Lapsiperheet muuttavat Velkualle 
hyvän kyläkoulun houkuttelemana.

– Jos koulu lopetetaan, kuka tänne 
enää muuttaa? Perheille sopivien 
isojen omakotitalojen arvokin ro-
mahtaa, Mirka Nisula huomauttaa.

Velkuan yläkouluun tullaan opis-
kelemaan jopa Naantalin ulkopuo-
lelta.

– Koulussa on ollut kaksikin oppi-
lasta yhdeksännellä luokalla korot-

tamassa arvosanojaan, jotta ovat 
päässeet haluamaansa jatko-opis-
kelupaikkaan. Pienissä opetusryh-
missä saa tehokasta yksilöllistä 
opetusta, jolloin motivoituneen op-
pilaan on helppo edistyä, Velkuan 
koulun vanhempainyhdistyksen 
hallituksen jäsen Mirka Nisula pai-
nottaa.

Monin tavoin edelläkävijä
Velkuan koulu on ollut edelläkävijä 
niin yläkoululaisten etäopetuksen 
järjestämisessä kuin uusien peda-
gogisten menetelmien omaksumi-
sessa. Koulu on saanut runsaasti 
niin opetusalan kuin tiedotusväli-
neidenkin huomiota edistyksellisyy-
destään.

Viimeksi keväällä Velkuan koulu 
oli lehtien otsikoissa ja YLE:n Turun 
radiossa siirrettyään 1.–2.-luokkien 
opetuksen ulos metsäluokkaan.

Myös erityisoppilaiden integroimi-
sessa tavallisiin luokkiin on Velkual-

Velkuan koulussa istutaan mahdollisimman vähän – ja silloinkin mielel-
lään jumppapallon päällä, jotta lihakset pysyvät aktiivisena.

la onnistuttu poikkeuksellisen hy-
vin, ja koulussa jokainen saa todella 
olla oma itsensä.

Samalla, kun on omaksuttu ope-
tuksen uusia tuulia, on vaalittu pe-
rinteistä saaristolaiskulttuuria.

Koulupäivälle mittaa
Palvan saaressa sijaitseva Velkuan 
yhtenäiskoulu on alueensa lapsi-
perheille elintärkeä myös siksi, että 
Merimaskuun tai Naantaliin – eri-
tyislasten kohdalla jopa Turkuun 
– suuntautuvalle koulupäivälle tu-
lisi mittaa kestämättömän paljon. 
Esimerkiksi kahden lossin takaa 
Velkuanmaalta jo matka mante-
reelle Teersaloon kestää vähintään 
25 minuuttia yhteen suuntaan, eikä 
vielä olla edes poissa Velkuasta. 
Kaupunki olisi velvollinen kuljetta-
maan pienimmät koululaiset nämä 
saarten väliset matkat, mikä kasvat-
taisi koulukyytien kustannuksia en-
tisestään. 



Velkualaissyntyinen so-
tainvalidi Veikko Veisti-
nen on yksi harvoista vielä 
elossa olevista sotavete-
raaneistamme.

1939 kesällä oli monenlaista sodan 
uhkaa ilmassa, neuvotteluja käytiin 
ja Karjalan kannasta linnoitettiin! 
Velkuastakin monet nuoret tekivät 
Kannaksen reissuja ja olivat linnoi-
tusleireillä, varsinkin suojeluskun-
talaiset ja lotat. Reserviläiset kutsut-
tiin harjoituksiin - oli YH:n aika.

Isälläni, joka oli kirvesmies/puu-
seppä ja teki rakennustöitä sekä 
koti- että naapuripitäjissä, loppuivat 
työt. Isännät 

tulivat varovaisiksi, aavistivat so-
dan tulon. No, hän jatkoi kotona 
puusepän töitä, niitä oli rästissä 
aina, enemmän kuin ehti tehdä.

Meillä oli kotona pieni verstas sau-
nan vieressä, tavallaan pukuhuone, 
jossa oli höyläpenkki ym. ja vieres-
sä varasto, jossa oli sorvi, puutava-
raa jne. Olin kulkenut isäni mukana 
rippikoulusta asti (1935 keväästä) 
oppipoikana ja osasin jo tehdä, 
mutta verstaassa oli ahdasta.

Kun tilanne näytti pahenevan, 
isäni kehotti minuakin liittymään 
SK:aan. Näin teinkin, sain kiväärin 
ja vyöllisen patruunoita. Ampuma-
opetusta ei kukaan ehtinyt antaa.

Melko pian tuli käsky ilmavar-
tioon, kotikyläni Palvan Papinvuo-
relle. Vuoren vieressä oli Herralan 
talo, jossa oli puhelinkeskus. Se 
otettiin haltuun. Keskuksen hoito ja 
vartiointi kuului tehtäviimme.

Myöhemmin vuorelle tehtiin pah-
vinen koppi ja sinne kenttäpuhelin. 
Jossain vaiheessa lotat ottivat kes-
kuksen hoidon ja vartiointi siirret-
tiin Palvan Pyyttivuorelle, josta näki 
laivaväylän paremmin.

Pyyttivuorelta toiselle
Koko systeemin, laivaväylän Lyper-
tö-Velkua-Rymättylä, vartioinnin 
päällikkönä oli paikallispäällikkö 
Aarne Paavola Taivassalosta, soti-
laalliset komennot antoi aluepääl-
likkö kapteeni Heimo Turpio Ry-

mättylästä.
Paavola määräsi minut joulukuus-

sa siirtymään Rymättylään, Paki-
naisten Pyyttivuorelle. En muista 
päivää, mutta jää oli jo melko vah-
vaa. Ei kuitenkaan niin vahvaa, ett-
eikö 30 cm lumikerros olisi sitä vä-
hän upottanut.

Matkaa meiltä sinne oli yli 10 km 
jäätä pitkin, vain pieni maakannas 
Korvenmaan päässä. Mitään tietä 
eikä jälkiä ei ollut kun ei nuottaa-
kaan silloin vedetty.

Laivaväylä oli välissä. Laivat kulki-
vat vain öisin. Tämä väylä oli silloin 
ainoa yhteys Turusta pohjoiseen ja 
vilkkaasti liikennöity. Railolosseja ei 
ollut. Velkuassa oli veneet, ruuhet, 
lähellä, jos eivät lohkareet olleet 
jäätyneet niin että uskalsi ylittää.

Laivat olivat päivällä saarten koh-
dalla pysähdyksissä naamioituina 
ilmavaaran takia. Kaksi pommitus-
ta oli minun aikanani Velkuassa.

Hiusvanttuut lämmittivät
Matkalla Rymättylään oli kaakkoi-
nen tuulen viima, -30 astetta pak-
kasta, umpilumi pohjasta märkä ja 
suunta melkein tuulta vasten. Vaik-
ka karvalakki oli korvilla, tuuli tun-
ki korviin. Käsissä oli hiusvanttuut, 
ne olivat hyvät käsineet. Jaloissa oli 
nahkasaappaat ja vaikka ne alkuun 
pitivät vettä, nahka kastui läpi ja jää-
tyi.

Pääsin kuitenkin aikanaan perille 
vaikka väsynyt olinkin. Kun pääsin 
Pyytin talon tupaan, ensiksi huudet-
tiin: ”Poika, sun naamas on jääty-
nyt.”

Siitä alkoi vaatteitteni riisuminen. 
Vaikeinta oli saappaitten poisto. 
Pyytin nuorehko emäntä otti ko-
mennon, en oikein muista kaadet-
tiinko saappaisiin haaleaa vettä vai 
mitä tehtiin. Joka tapauksessa hän 
laittoi hauteen ja sillä haudottiin yö-
myöhään.

Parin päivän päästä olin jo vartios-
sa, eivät ne paleltumapaikat silloin 
nuorena vaivanneet. En muistanut 
edes kutsunnassa mainita niis-
tä, mutta sain sentään talvisodan 
muistomitalin soljella ”kotijoukot”. 
Mitään korvausta niistä en saa, vaik-

ka ne vanhempana vaivaavatkin.

Emäntä piti huolta
Meitä oli tupaan majoitettuna van-
hoja ukkoja ja nuoria poikia, en 
muista montako oli. Ulkona vuorel-
la oli aina kaksi vähintään, vanha ja 
nuori, miespuolisia, lottia ei ollut. 
Koppi ja kenttäpuhelin.

Isäntää en muista ollenkaan, oli 
sodassa kai. Emäntä oli lapsineen 
kamarissa ja laittoi meille ruokaa, 
yksinkertaista saaristolaisruokaa, 
mutta hyvää.

Enkä muista jouluna mitään eri-
koista olleen, meni kuin muutkin 
päivät, emme edes odottaneet mi-
tään. Tuvassa oli ahdastakin ylimää-
räisten kerrossänkyjen takia.

Osa vartijoista oli lähisaarista, kävi-
vät kotona usein, en muista olisiko 
joku kertonut jotain joulunvietosta. 
Ja oliko kamarissa jotain, tuskin 
sielläkään kun oli ahdasta.

Kun jossain vaiheessa Nauvon 
puolelle pudotettiin desantteja ja 
lähin saatiin kiinni seitsemän kilo-
metrin päässä meistä, kapteeni Tur-
pio tuli ja toi lisää patruunoita. Käski 
harjoitella vuoren takana ampumis-
ta niin että osutaan jos desantti tu-
lee. Silloin ammuin kiväärillä ensi 
kerran.

Pommituksia kuului sekä Turusta 
että laivaväyliltä.En muista pelkäsi-
vätkö lapset ja muut, ehkä.

Veikko Veistinen muistelee

Sotatalvena saaristossa 

Veikko Veistinen on 95-vuotias, ny-
kyisin Turussa asuva entinen vel-
kualainen. Hän on syntyisin Lailuo-
don saaresta.



Irakilaiset ihastuivat talviseen Velkuaan
Irakilaiset Juseph Khalil 
ja hänen veljenpoikansa 
Ihab Al Dolaimi odottavat 
turvapaikkahakemuksen-
sa käsittelyä Teersalossa. 
Teersalossa kotimajoituksessa asu-
vat Juseph Khalil ja hänen veljen-
poikansa Ihab Al Dolaimi ovat viih-
tyneet talvisessa saaristossa hyvin. 
Erityisesti valokuvausta harrastava 
Al Dolaimi on ihaillut talvisen saa-
ristoluonnon kauneutta.

Miehet ovat alkaneet kotoutua 
opiskelemalla suomea, tekemäl-
lä vapaaehtoistöitä ja pelaamalla 
koululla lentopalloa. Maaliskuun 
alusta alkaen he saavat myös ottaa 
vastaan töitä, joita he nyt ahkerasti 
etsivät.

Ennen vanhaan talvet olivat Velkuan korkeudellakin kovia. Kuvassa 
avantoa tekee Seiskarista kotoisin ollut Armas Herrala.

Irakilaiset Juseph Khalil ja Ihab Al Dolaimi osallistuvat mielellään vapaa-
ehtoistöihin esimerkiksi Sinervon talolla.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa
Yksi Pro Sinervo ry:n tavoit-
teista on kerätä talteen Vel-
kuan ja Livonsaaren alueen 
paikallista historiaa. Julkai-
semmekin mielellämme 
erilaisia muistelmia kuten 
Veikko Veistisen kirjoitus so-
ta-ajan talvesta viereisellä si-
vulla.

Vanhojen tarinoiden muis-
tajat alkavat olla harvassa, 
mutta paljon useammalla 
on tallessa vanhoja valoku-
via saaristosta. Jos hallussa-
si on paljon puhuvia kuvia 
kuten viereinen kuva avan-
non teosta,  lainaa kuvaasi 
Velkuan Sanomille tai skan-
naa ja laita se sähköpostiin: 
prosinervo@gmail.com

Ihan tavallinen potrettikin 
voi olla mielenkiintoinen, 
jos tiedät ainakin osan siinä 
esiintyvistä ihmisistä nimel-
tä. Lopuille voikin vaikka löy-
tyä nimi Velkuan Sanomien 
välityksellä!



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: Tuulikki Ovaska p. 040 358 4667. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: prosinervo@
gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 as 1, 21195 Velkua
Maaliskuun Velkuan Sanomat ilmestyy 11.3.  ja sen aineistopäivä on torstaina 3.3. 
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

Sinervolla tapahtuu Pro Sinervo ry

Tiistaina 16.2. kello 17.30 Sinervolla Velkuan ja Livonsaaren nuorisokahvilan suunnittelukokous. 
Tervetuloa kaikki yli 13-vuotiaat nuoret ja heidän vanhempansa! Tiedustelut p. 040 3584 667  
Keskiviikkona 17.2. kello 17 terveydenhoitaja Annu Laavainen tekee kehonkoostumusmittauksia.
Viikolla 8 eli hiihtolomaviikolla Sinervolla tehdään linnunpönttöjä. Valmiit pöntöt ripustetaan Siner-
von koivikkoon. Tule nikkaroimaan tai osta itsellesi valmis nimikkopönttö! Kysy tarkempi aika Tuuli-
kilta tai seuraa Sinervon facebookia.  
Lauantaina 27.2. kello 13–15 Pop Up-ravintola Silakat ja muusi.
Maanantaisin kello 15.30 lasten ja nuorten musiikkikerho. Ohjaajana Teemu Mastovaara.
Keskiviikkoisin kello 9.30 Muskari. Vetäjänä Tanja Haapakoski.
Keskiviikkoisin kello 10–11.30 Terhokerho. Vetäjänä Heidi Haapakoski.
Keskiviikkoisin kello 13.30–17. 4H-kerho. Vetäjinä Naantalin 4H-yhdistyksen järjestötyöntekijät.
Torstaisin kello 17–18.15 meripartioryhmä Merikotkat (4.–9. -luokkalaiset) ja kello 18–19.15 meri-
partioryhmä Kissakalat (esikoululaiset–3.-luokkalaiset). Lisätietoja: Sannamari Meronen, p. 050 5177 
855. 
Huom! Kerhot ja partio lomailevat hiihtolomaviikolla eli viikolla 8.
Kaikesta toiminnasta voi tiedustella lisää Tuulikilta, p. 040 9645 202.
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

FÖSS etsii projektivastaavaa
Pro Sinervo ry on yhtenä yhteistyökumppanina FÖSSIn 
eli Finlands öar rf  - Suomen saaret ry:n projektissa, johon 
haetaan projektinvetäjää. Maaliskuussa alkavan projektin tar-
koituksena on lisätä lasten tietoisuutta toisesta kotimaisesta 
kielestä. Tavoitteena on 7-12-vuotiaiden saaristolaislasten 
identiteetin vahvistaminen sekä suomen- ja ruotsinkielisten 
lasten yhdessä toimiminen.

Etsimme projektivastaavaa ajalle 1.3.2016-31.12.2017. 
Työaika on 60-100%. Työajoista on mahdollisuus sopia. Työ 
sisältää matkustusta ja viikonloppuja. Leirit järjestetään 
useilla eri suomenruotsalaisilla paikkakunnilla. Toimistotilat 
järjestetään Paraisille tai muualle Turunmaan saaristoon, 
etätyö on myös mahdollista.

Etsimme itsenäiseen työhön pystyvää henkilöä, jolla on 
kokemusta työstä lasten kanssa ja saaristotietoutta. Työhön 
valittavalla tulee olla hyvät suomen- ja ruotsinkielen taidot. 
Kielisuihkuopinnot tai -kokemus sekä pedagogiset taidot 
katsotaan eduksi.

Lisätietoa FÖSS ry:n puheenjohtaja Tiina Johansson 040 
704 2538. Hakemukset 15.2.2016 mennessä sähköpostilla: 
tiina.johansson@jurmo.fi.

Tarjolla arvokasta työtä järjestössä!
Pro Sinervo ry etsii yhdistystyöntekijä-kerhonohjaajia (1-2 
paikkaa). Työtehtäviin kuuluu Sinervon talolla Velkuassa 
toimivien kerhojen (kokkikerho, luovan toiminnan kerho) 
suunnittelua, valmistelua ja ohjaamista. Kerhoissa käy 
5-12-vuotiaita lapsia. Kerhot toteutetaan yhteistyössä koulun 
iltapäivätoiminnan ja Naantalin 4H-yhdistyksen kanssa.

Työhän kuuluu myös Sinervon talon käytännön tehtäviä 
kuten  yhdistyksen tapahtumista ja talon toiminnasta kerto-
minen asiakkaille sekä talon viihtyisyydestä ja siisteydestä 
huolehtiminen. Yhdistystyöntekijä on mukana Pro Sinervon 
tapahtumien suunnittelussa ja itse tapahtumissa. Työtä on 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.  Työaika on 20–24 tuntia 
viikossa.

Toivomme oma-aloitteista ja ulospäin suuntautuvaa henki-
löä, joka luo kylätalon henkeä Sinervolle.
Tarjoamme Työllisty järjestöön –hankkeen tuen (ml. koulu-
tuksia) jatkotyöllistymisen tukemiseksi. Paikka täytetään 
työkokeiluna tai palkkatuen (6kk) avulla. Työ alkaa helmikuus-
sa sopivan henkilön löydyttyä.
Lisätietoja: Tuulikki Ovaska, p. 040 358 4667, ovaskatuulikki@
gmail.com.
Lisätietoja rekrytoinnista: Ulla Koivunen, p. 045-1332 936, 
ulla.koivunen@mll.fi

Velkuan kirkossa 
sunnuntaina 21.2. kello 16:30 

Musiikkihartaus 
Messu: Marja Saantola 

Kanttori Tiina Lustig esittää
Pekka Simojoen ja Petri Laaksosen lauluja


