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Erikoinen kevät, erilainen syksy
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Kun koronavirus maaliskuussa sulki koulujen 
ovet, pakkasivat lapset omat tarvikkeensa 
mukaan koululta ja kävivät kahden kuukau-
den ajan koulua kotona. Velkuanmaalla opis-
keltiin ensimmäistä kertaa sitten 1930-luvun.

Koululaisten erikoinen kevät kotikouluineen 
merkitsi muun muassa sitä, että ”koulu” pa-
lasi takaisin tänne Velkuanmaalle melkein 

sadan vuoden jälkeen. 1930-luvulla täällä toimi oma ala-
kansakoulukoulu, joka siihen aikaan käsitti kaksi ensim-
mäistä kouluvuotta.

Koulunkäynti kotisaarella oli toki erilaista nyt kuin 
1900-luvun alkupuolella. Lapset saivat koululta mukaan-
sa henkilökohtaiset tablettitietokoneensa, joilla hoitui-
vat videopuheluyhteydet opettajien ja luokkakavereiden 
kanssa etätunneilla.

Pienimmillä koululaisilla ei juuri ollut etäyhteyksiä, vaan 
opettaja lähetti vanhempien puhelimeen ohjeet aina jo-
kaista koulupäivää varten, ja koulutyö tehtiin yhdessä 
huoltajien opastuksella.

Opiskelu oli tiivistä, ja kirjojen sivut täyttyivät nopeaa 
tahtia. Isommat lapset oppivat omatoimisesti ja säntilli-
sesti noudattamaan opettajien antamia ohjeita. Esimer-
kiksi ulos liikuntatunnille oppilaat lähtivät silloin kun sen 
aika oli.

Näiden kahden kuukauden aikana oma koti, perhe ja 
lähiluonto olivat ainutlaatuisia oppimisympäristöjä. Kun 
kysyin Velkuanmaan koululaisilta, miltä tämä kouluaika 
tuntui, oli se kaikkien mielestä ollut monin tavoin kivaa. 
Huonona puolena oli luonnollisesti ollut se, että ei voinut 
tavata kavereita.

– Olen tosi ylpeä ja iloinen siitä, kuinka hienosti oppilaat 
suhtautuivat etäkouluun ja kuinka ahkerasti he opiske-
livat aivan toisenlaiseksi muuttuneessa arjessa. Etenkin 
pienimpien oppilaiden kohdalla kotiaikuisten panos ja 
hyvä yhteistyö koulun kanssa oli todella tärkeää, jotta 
lapset saivat tehdyksi oikeita lukujärjestyksen mukaisia 
kouluhommia. Perheen oloihin limitettyjen koulurutii-
nien avulla lasten arjessa oli keskeytymätön tuttujen 
kouluhommien turvallisuuden tunnetta tukeva jatkumo, 
kiittelee Velkuan koulun rehtori Päivi Soukka.

- Poikkeusaika myös kirkasti sitä, kuinka koulu on muu-
takin kuin pelkkä eri oppiaineiden taitojen ja tietojen op-
pimisen paikka. Meidän koulumme on eri-ikäisten lasten 

ja aikuisten yhteisö.
Erikoisen kevään jälkeen Livonsaaren ja Velkuan koulu-

laisille koittaa myös erilainen syksy. Uutta koulua aletaan 
rakentaa, ja koulun toiminnot siirtyvät Palvan saarella si-
jaitsevaan remontoituun Herralan navettaan. Lisätilana 
tullaan myös käyttämään Sinervon taloa. Päivi Soukka 
kertookin, että monia innostavia suunnitelmia on mietit-
ty tälle erityiselle ”navettakouluvuodelle”.

 Tiina Saaresranta

Kotikoulun tarvikkeita sekä kuviksen ja kässän tunnilla 
tehtyä.



Sinervolla tapahtuu 
Velkua päivä 11.7. kello 12. ja lastenkonsertti kello 14. Seuraa ilmoittelua.
Luovan kirjoittamisen kurssi 24.-25.7.
Velkua soi-tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna koronarajoitusten vuoksi.
Syksyllä tulossa:
Naantalin opiston kursseja, joogaa kerran viikossa päivällä ja intialaista päähierontaa (4 krt), 
seuraa opiston ilmoittautumisohjeita.
Naantalin kaupungin kanssa yhteistyönä joko kuntosaliharjoittelua tai kuntosali-, voima- ja 
tasapainoharjoittelua vuorotellen. Muodostetaan ryhmä tarpeiden mukaan.
Digikutsut 9.9. klo 13. Opetellaan älylaitteiden käyttöä ja ratkotaan pulmatilanteita.

Pro Sinervo ry

Partiokin etänä
Velkuan ja Livonsaaren partioryhmä 
Merilehmät jäivät maaliskuussa pa-
kolliselle partiotauolle, kun Suomen 
partiolaiset ohjeistivat lippukuntia 
perumaan kaikki kokoontumiset ja 
retket koronaviruksen vuoksi.

Lähipartion ollessa tauolla partiota 
on voinut harrastaa etäpartiona ko-
toa käsin. Ensimmäisenä laitoimme 
#kotopartio haasteen käyntiin, jossa 
piti postata kuva sosiaaliseen me-
diaan omasta etäpartiotoiminnasta. 
Tämä haaste ei kuitenkaan ottanut 
tuulta alleen, eikä kuvia partiomai-
sista touhuista saatu ollenkaan.

Seuraavaksi päätimme kokeilla 
Hämeen partiopiirin luomaa #koti-
kolona -merkin suorittamista, joka 
oli luotu piristämään poikkeuskevät-
tä. Merkin saadakseen tuli tehdä viisi 
pakollista tehtävää ja lisäksi vapaa-
ehtoisia tehtäviä.

Pakollisena tehtävänä oli esimer-
kiksi kerätä roskia metsästä, lähet-
tää kortti ja juoda ulkona kuumaa 
juomaa retkimukista nauttien 
hetkestä.

Vapaaehtoisia tehtäviä oli esimer-
kiksi sytytä nuotio, paista makkaraa, 
käy kävelyllä metsässä, hypi ruutua 
tai pidä piknik olohuoneessa per-
heenjäsenten kanssa.

Kesän partioleirit on valitettavasti 
peruutettu, mutta toivomme kovas-
ti, että pääsisimme taas harrasta-
maan partiota syksyllä normaaliin 
tapaan Sinervolla.

Sannamari Mäkelä

Etäpartiossa pidettiin esimerkiksi  piknik olohuoneessa perheenjäsenten kanssa.



3

 Café Laituri

Avoinna 
joka päivä 
klo 11–19N: 6714600 E: 206459

Voiponlahti, Palva
P. 044 337 9913

Klubi avoinna
ma– to 10–17
pe–la 10–18

Puoti avoinna
ma–la 10–17

Seuraathan Facebook-ilmoituksiamme!
Poikkeusolot vaikuttavat ruokatarjoiluumme. 

Tarjoilemme vain pikkusuolaisia – 
a´la carte -annokset ja pizzat ”huilaavat”.

Toivottavasti tapaamme silti kaikki ihanat vanhat ja uudet 
asiakkaat aurinkoisella terassillamme 

raikkaita virvokkeita nauttimassa. 
Pidetään huolta turvaväleistä, hygieniasta 

ja toisistamme! 
t. RantaKlubin henkilökunta

Ps. Tiloissamme toimii myös Mercury- 
perämoottori ja venetarvikemyymälä!

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€      ¼-sivu 45€ 
½-sivu 70€               1 sivu 135€
Joka kolmas ilmoitus ½-hintaan! 

Kysy lisää: prosinervo@gmail.com

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren 
alueella joka kotiin jaettava paikallis- 
lehti. Julkaisija: Pro Sinervo ry. 
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan 
Sanomat löytyvät netistä osoitteesta 
prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com
Tuotanto: Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

 Kielentuunausta – luovan 
kirjoittamisen kurssi Sinervolla
Pro Sinervo ry järjestää jälleen 
luovan kirjoittamisen viikonloppu-
kurssin Sinervon talolla.

Kurssin vetäjänä toimii Susinukke Kosola 
(Daniil Kozlov), turkulainen runoilija, 
kirjankustantaja ja sanataideohjaaja.

Näin Kosola kertoo tämänkertaisesta 
kurssistaan:

”Pimp My Language  ei ole tavallinen 
kielenhuoltokurssi. Niin runoilijalle kuin 
pientä kiilloketta tekstihinsä hakevalle 
prosaistille tarkoitetulla viikonloppukurssil-
la keskitytään itse kielen rakenteisiin.

Kuinka luoda metafora, joka ei vaivaan-
nuta lukijaa? Miten kuvailla hahmoa kuu-
lostamatta elämäänsä tympiintyneeltä 

leipädekkaristilta? Mistä koostuvat lu-
kukelpoiset maisemakuvat? Mitkä ovat 
elävän virkkeen tai säkeistön ainesosat? 
Erilaisin harjottein kurssilla käydään läpi 
luovan kielenkäytön elementtejä, antaen 
sovellettavia työkaluja ja inspiroivia kim-
mokkeita omaan kirjoittamiseen.”

Kurssi pidetään viikonloppuna 25.–26.7.,  
kumpanakin päivänä klo 10–16.  Kurssin 
hinta on 40 euroa, joka sisältää aamu-
kahvin ja lounaan.

Ilmoittautumiset 3.7. mennessä sähkö-
postilla prosinervo@gmail.com.

Ilmoitathan myös mahdollisista ruokava-
liorajoituksista.

Lisätietoja kurssista voi kysyä Kirsti 
Martikaiselta, p. 050 3704655.



Vaihelan kesä 2020
Saaristohotelli Vaihelan ravintola on avoinna

joka päivä kello 12-22 
 (tarvittaessa myöhempäänkin)

Keittiö palvelee kello 12-20.
Tervetuloa!

Livemusiikkia ja muita tapahtumia viikonloppuisin:
pe 3.7.  Duo Murtojärvi
la 4.7.   Trubaduuri Pasi
pe 10.7. Pepe Gonzales
la 11.7.   Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
pe 17.7. Jouni Keronen 
     (Tangokuningas 1998)
la 18.7.  Skoogie featuring 
     SEVERI PYYSALO
pe 24.7. trubaduuri Kari Luoto
la 25.7.  Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
pe 31.7. Trubaduuri Pasi

Tarkemmat tiedot osoitteesta vaihela.fi sekä Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

la 1.8.    JAZZ-ilta; Duo Murtojärvi
la 8.8.    Lauantaitanssit Vaihelassa, 
      KuppilaOrkesteri
la 15.8.   Pepe Gonzales
la 22.8.   Kalle Klotz Ja Susanna Pihlaja
la 29.8.   MUINAISTULIEN YÖ: 
       Markus Salo (Voice 2019)

Ohjelmanmuutokset 
ovat mahdollisia. 

Seuraa meitä Facebookissa!


