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Pro Sinervo ry
Keskiviikkona 24.8. kello 17 kaikille avoimet Sinervon kahvit. Tervetuloa!
Lauantaina 27.8. Muinaistulien yö – koko perheen päivätapahtuma Sinervolla. Kello 14 lasten liikunnallinen ja oi-
valtava tehtävärata Sinervon pihassa, kello 15 sirkusesitys: Turun Sirkuksen taikuri ja akrobaatti esiintyvät ja tekevät 
lapsille ilmapallohahmoja. Esityksen jälkeen sirkustyöpaja! Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 euroa. Puffetti. Kello 19 
alkaen Lyhtyjen yö Sinervon koivikossa. Tule tunnelmalliselle piknikille omien eväiden kera tai osta Sinervon puf-
fetista iltapalaa.
Kerhot alkavat syyskuussa! Torstaisin musiikkikerho koululla – lue lisää sivulta 2!
Katso tarkemmat tiedot kerhoista Sinervo facebook- tai nettisivuilta: facebook.com/sinervontalo tai prosinervo.com
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

Velkua-päivien lasten sunnuntaissa nautittiin Kengurumeiningistä ja liikunnallisista leikeistä. Lotta Lindholmin heit-
tosuoritusta kannustamassa Paul Metz. Kuva: Ihab Al Dolimi

Salavaisten salat selville

Elokuiselle Salavaisten Salat lasten 
saariretkelle Salavaisten Kairanpääs-
sä osallistui 18 lasta ja 4 aikuista.

Retken kuluessa matkattiin yhteys-
alus Kivimolla, traktorin peräkärryllä, 
kävellen, juosten ja kiipeillen. Tutus-
tuimme saareen ja sen monimuotoi-
seen luontoon, sekä evästimme nuo-
tion ääressä.

Matkan varrella retkeläisiä terveh-
tivät myös saaren ammuvat asukit. 
Retkeläiset perehtyivät Salavaisvisan 
avulla mm. Salavaisissa käytössä ol-
leisiin puumerkkeihin ja laivanraken-
nukseen.

Paluumatkalla lähti laineille retke-
läisten pullopostia – jos sen löydät, 
lähetä vastauspostisi Sinervolle!

Saaristotalo Sinervo -hanke 
järjesti elokuun alussa ala-
kouluikäisten lasten retken 
Salavaisten saarelle. Retkel-
lä lapsille aukesivat niin saa-
ren historia kuin sen ”salai-
nen” merkkikielikin.



Rysäiltamissa muisteltiin vanhoja myös Velkuan Laurin eli Lauri Valtosen kir-
jan innostamina. Tiina Saaresrannan (oik.) lukemat otteet huvittivat ainakin 
Paula Tikkaa (vas.) ja Juha Aavikkoa. Kuva: Ihab Al Dolimi

Rysäiltamat keräsi kesäkuise-
na lauantai-iltana kalastajia – 
miehiä ja naisia – sekä muita 
asiasta kiinnostuneita muiste-
lemaan rysäkalastuksesta en-
tisaikaan Velkuan, Livonsaaren 
ja Lempisaaren alueen vesillä.
Sinervolle rysäiltamiin kokoontuneet 
kalastajat kertoivat vuosikymmenten 
kokemuksellaan siitä miten elanto on 
saatu merestä.

Puhuttiin mm. rysäntervauksesta, 
rysämalleista ja eri tavoista laskea 
rysä. Keskusteltiin rysän eri osista 
ja käytetyistä materiaaleista, miten 
nailonin (synteettisten materiaali-
nen) tulo 1950/60 lukujen vaihteessa 
alkoi syrjäyttää pumpuliverkot (puu-
villa), ja miten osattiin valita sopivat 
puut metsästä paanuiksi. Piti myös 
tuntea ja ennakoida tuulet ja veden 
virtaukset, jotta rysänlaskeminen on-
nistui.

Kalastajat kävivät läpi paikkakun-
nalla käytetyt nimet eri rysän osille. 
Muisteltiin myös, miten rysillä ei ole 

Sinervon lasten musiikki-
kerho aloittaa toimintansa 
1. syyskuuta Helena Hols-
ti-Setälän ohjauksessa.
Jo aiemmilta vuosilta tuttu Sinervon 
lasten musiikkikerho jatkaa soittoa ja 
laulua syyskuun alusta alkaen. Ker-
ho kokoontuu syyskaudella Velkuan 
koululla torstaisin.

Kerhossa lauletaan, leikitään, tu-
tustutaan eri musiikinlajeihin ja soitti-
miin sekä opetellaan itse soittamaan 
erilaisia soittimia: cajon-rumpua, 
ukulelea, koskettimia ja kellopeliä. 
Saatammepa rakentaa itsekin jonkin 
soittimen!

Syys- ja kevätlukukaudet päätäm-
me omalla musiikkiesityksellä.

Ryhmät kokoontuvat seuraavasti: 
1–3 -luokkalaiset sekä eskarit kerhoi-
levat klo 13.15–14.15.

4-6-luokkalaiset sekä yläkoululaiset 
kokoontuvat klo 14.15–15.15.

Kerhotoiminta on maksutonta.

Muistoja
rysiltä

pyydetty vain silakkaa, vaan mm. 
myös ahventa, siikaa, haukea ja an-
keriasta.

Tilaisuudessa oli hieno tunnelma 
kun kalastajat kertoivat innostunees-
ti, lämpimästi ja tarkasti kokemuksis-
taan. Muistelujen lomassa saimme 
kuulla Juha Aavikon laulua. Illan aihe 
oli asiapitoinen, mutta läsnäolijat pi-

tivät huolen siitä, ettei kerronta ollut 
vain vakavaa, vaan aihepiiriin liittyvät 
vitsit ja hauskat sattumukset saivat 
naurun raikumaan – ja omalla mur-
teella kerrottuna tietysti.

Saaristotalo Sinervo hanke järjes-
tää myös tulevaisuudessa vastaavia 
iltamia. Ehdotuksia iltaman aiheeksi 
otetaan vastaan.

Laadukasta opetusta
Kerhon vetäjänä toimii Musiikkikoulu 
Grazioson opettaja Helena Holsti-Se-
tälä.

– Olen iloinen muusikko, opettaja, 
tutkija ja äiti Kaarinasta. Koulutuk-
seltani olen musiikkitieteen FM sekä 
musiikkipedagogi (amk). Lisäksi 
olen suorittanut kansainvälisen Suzu-
ki-opettajatutkinnon, Helena kertoo.

– Musiikkikoulu Graziosossa ope-
tan viulunsoittoa sekä perinteisellä 
opetusmetodilla että suzukimenetel-
mällä. Viulun lisäksi olen opiskellut 
sivuaineena pianonsoittoa ja kitaraa. 
Myös näistä soittimista minulta saa 
alkeisopetusta.

– Harrastan uusien soittimien opis-
kelua, ja olenkin opetellut perusteet 
perinteisten bändisoittimien lisäksi 
myös muun muassa nokkahuilus-
ta, ukulelesta, kantelesta, lyyrasta ja 
nyt viimeisimpänä cajon-rummusta. 
Oma musiikkimakuni on erittäin laa-
ja, ja siksi kuuntelen myös mielelläni 
oppilaiden omia musiikkitoiveita. Toi-

votan teidät lämpimästi tervetulleiksi 
musiikkikerhoihin ja soittotunneille!

Musiikkikerhojen jälkeen (noin klo 
15.1 5 alkaen) on mahdollista saada 
Helenalta opetusta maksua vastaan 
viulun-, pianon ja kitaransoitossa. 
Soittotuntien hinta: 30 euroa / 30min. 
Soittotunneille ilmoittaudutaan suo-
raan opettajalle: helena.holsti@
gmail.com, p. 040 537 4446 tai musiik-
kikoulu Grazioson kotisivujen kautta. 

Helena ohjaa musiikkikerhoa

Helena Holsti-Setälä



Saaristotalo Sinervo -hanke tiedottaa

Kirjoitus- ja muistelukilpailu 
jatkuu 15.9. asti
MISTÄ ON SAARISTOLAISUUS TEHTY vapaamuotoinen 
kirjoituskilpailu on avoinna 15.9. asti.

Voit kirjoittaa, kertoa, muistella tai runoilla. Käsin tai ko-
neella kirjoittaen, voit myös tulla ja kertoa tarinasi sanalli-
sesti, haastattelun muodossa.

Tarkoituksena on koota näkemyksiä, kokemuksia, ajatuk-
sia tai haaveita siitä, mitä saaristolaisuus on tänä päivänä, 
tai mitä se on ennen ollut. Mitä saaristolaisuudesta haluaisit 
tuleville sukupolville säilyvän? Mitä iloja tai suruja saaristos-
sa elämisessä voi mielestäsi olla?

Kilpailun voittaja palkitaan saaristoaiheisella kirjalla ja 
kahden hengen Sinervon pop up  -lounas lahjakortilla. Li-
säksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan saaristoaiheisia 
kirjoja.

VELKUAN KIRJASTOSSA on nyt esillä mm. saaristolaisuu-
teen, Velkuan ja Livonsaaren historiaan, saaristotaitoihin, 
ruokaperinteeseen liittyvää tietokirjallisuutta, romaaneja, 
lastenkirjoja ja muuta. Tässä mukava tapa tutustua kotiseu-
tuun ja saaristoon yleensä. Kirjoissa on normaalit lainaus-
ajat. Kummelin kirjasto on auki arkisin klo 9 15, jos hankit 
oman avaimen kirjastoon (pantti 20 euroa) pääset muul-
loinkin.

SINERVON KAHVIT seuraavan kerran keskiviikkona 24.8. 
klo 17.00.

Sinervon talo remonttitauolle

Velkuan 
koululaisten 

runoja
Velkuan koululaiset ovat 
kirjoittaneet runoja arjen 
asioista.

Aamulla tykkään syödä karkkia
mutta äiti antaa leipää.

Aamulla tykkäisin jäädä kotiin
mutta äiti käskee kouluun.

Pyörällä
bussilla
lossilla

kävellen!

Runoilija ei halua 
nimeään julkisuuteen

Hyvää yötä illalla,
hyvää huomenta aamulla. 

Haukotus!
Nyt väsyttää!

Tekee mieli jäädä nukkumaan.
Ei ihmeemmin nälkä.

Leipää ja hedelmiä sentään.
Pestään hampaat.

Ajetaan pyörällä kouluun!

Runoilija ei halua 
nimeään julkisuuteen

Herään!
Puen ja syön omenan.

Sitten laitan viestin kaverille.
katson telkkaria,

eri ohjelmia.
Joskus vahdin Kerttua, pikkusiskoa.

Sitten lähden kouluun.
– Enni

Kun herään, sanon 
Hyvää huomenta!

Mitä syön?
Voinko mennä potkulautailemaan?

Ei, kello on 7, 
etkä ole syönyt aamupalaa!
Missä edes on potkulautani,

ja kypäräni?
Ja polvisuojat?

Ja kyynärpääsuojat?
Ja rannesuojat?
No antaa ola!

Voinko syödä maitoa ja mysliä?
Nam, nam! Pitää mennä kouluun.

Heippa!
– Adele

Sinervon talolla tehdään 
syksyn aikana alapohjan 
ja lattian korjaustöitä. 

Sinervon talon lattiaa ja alapohjaa 
uusitaan syksyn aikana. Korjaus-
ten aikataulu ja laajuus ovat vie-
lä avoinna, joten Pro Sinervo ry:n 
hallitus on päättänyt sulkea talon 
syksyn ajaksi Muinaistulien yö -ta-
pahtuman jälkeen eli 28. elokuuta 
alkaen.

Yhdistyksen järjestämät kerhot ja 
muu toiminta siirretään tilapäisesti 
muualle, jotta toiminta ja remon-
tointi eivät häiritse toisiaan.

Syyslukukauden ajan Sinervon 
musiikkikerho ja 4H-kerho toimivat 
koululla. Musiikkileikkikoulun, nuo-
risokahvilan ja partion väistötiloista 
tiedotetaan myöhemmin tarkem-
min Sinervon facebookissa ja netti-
sivuilla.: facebook.com/sinervonta-
lo tai prosinervo.com.

 Pro Sinervo ry:n ja Naantalin 
MLL:n yhteinen Terhokerho on tois-
taiseksi tauolla.

Pro Sinervo ry toivoo aktiivista 
osanottoa syksyn mittaan mahdolli-
sesti järjestettäviin talkoisiin. Raken-
nustarvikkeiden hankinnassa voi 
avustaa rahalahjoituksin, talon tili-
numero on FI72 5229 0920 0193 24.



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: Tuulikki Ovaska p. 040 358 4667. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: 
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 as 1, 21195 Velkua
Syyskuun Velkuan Sanomat ilmestyy 16.9 .  ja sen aineistopäivä on torstaina 8.9. 
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

Rantapuoti avoinna 1.9. alkaen
Ma–to klo 10–17.
Pe–la klo 10–18

Sunnuntaisin suljettu 

Rantaklubi
Ma–to klo 10–17
Pe–la klo 10–20

Sunnuntaisin suljettu
p. 02 2525 927,  facebook.com/rantaklubi

ALLEKIRJOITA VETOOMUS VELKUAN YH-
TENÄISKOULUN SÄILYMISEN PUOLESTA

Naantalin kaupungin teettämä kouluverkkoselvitys 
ehdottaa Velkuan Palvan saaressa toimivan koulun 
lakkauttamista. Tue koulua allekirjoittamalla van-
hempainyhdistyksen tekemä vetoomus, joka toi-
mitetaan kaupungin päättäjille.

Saaristokunnaksi pyrkivässä Naantalissa koko Vel-
kuan koulun säilyttäminen on elinehto alueen ke-
hitykselle, elinkeinoille ja kestävälle väestöraken-
teelle. Velkuan yhtenäiskoulu (esiopetus – 9lk) on 
lähikoulu Velkuan ja Livonsaaren alueen lapsille. 
Koulun oppilasmäärä on viime vuosina nopeasti 
kasvanut, ja sen oppilasmäärä on tällä hetkellä 48.

Yläkoulu ja alakoulu tukevat hienosti toisiaan. Kou-
lu on edistyksellinen toiminnallisuudessa, met-
säluokassa opiskelussa, tietotekniikan käytössä, 
saaristolaiskasvatuksessa ja lasten yksilöllisten 
tarpeiden huomioon ottamisessa sekä yhteisölli-
syyteen kasvattamisessa. Koulun lakkauttaminen 
aiheuttaisi kohtuuttoman pitkät ja raskaat koulu-
matkat alueen lapsille.

Allekirjoita vetoomus Teersalon Rantapuodissa, 
Kummelissa tai netissä osoitteessa adressit.com

Syksyn lääkäripäivät Kummelissa
Omalääkärin vastaanotto on Kummelissa seuraavi-
na tiistaipäivinä: 23.8. 20.9. 18.10. 15.11. ja 13.12.
Ajanvaraukset ja terveydenhoitajan tavoittaa nu-
merosta 040 900 0864 maanantaisin, keskiviikkoi-
sin ja torstaisin ma, ke ja to klo 8.00 - 16.00

Lauantaina 27.8.

Muinaistulien yö – koko perheen 
päivätapahtuma Sinervolla

Kello 14 lasten liikunnallinen ja oivaltava tehtävärata Sinervon ympäristössä
Kello 15 Koko perheen sirkusesitys ja työpaja!
Turun Sirkuksen taikuri ja akrobaatti esiintyvät ja tekevät lapsille ilmapallohahmoja.
Esityksen jälkeen sirkustyöpaja! Vapaa pääsy, ohjelmamaksu 5 euroa. Puffetti.
Kello 19 alkaen Lyhtyjen yö Sinervon koivikossa.
Tule tunnelmalliselle piknikille omien eväiden kera tai osta Sinervon puffetista iltapalaa.

Naantalin 4H-yhdistys etsii kerho-ohjaajaa Naantalin Velkuan ryhmälle.
Ohjaajan tulee olla iloinen, innokas ja oma-aloitteinen. Kerhonohjaajalta vaaditaan 
nokkeluutta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja ennen kaikkea halua toimia ja tehdä yhdessä 
lasten kanssa. Voit itse vaikuttaa ohjaamasi kerhon teemoihin. 
Työaika on 5 - 6 tuntia / viikko. Työ alkaa syyskuun alussa.
Vapaamuotoiset hakemukset tarja.salmi@4h.fi 22.8 mennessä.
Lisätiedot: www.4h.fi/naantali

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


