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Sinervon kesän vauhdikas päätös

Muinaistulien yön päiväjuhlassa
päästeltiin ensin höyryjä liikkumalla pihalla kaikin mahdollisin
tavoin. Radan oli koonnut Pirjo
Järvenranta. Kuva: Ihab Al Dolimi

Muinaistulien yön päivätapahtuma Sinervolla keräsi
talon ja pihan täyteen lapsiperheitä. Pihalla hypittiin,
ryömittiin ja heitettiin, sisällä
tehtiin taikoja Turun Sirkuksen opastuksella.

M

uinaistulien yön päivätapahtuma elokuun viimeisenä
lauantaina päätti Sinervon tapahtumarikkaan kesän parhalla mahdollisella tavalla.
Niin piha kuin talokin pursuivat
iloa ja energiaa, kun arviolta 60 lasta
ja aikuista liikkui ensin Pirjo Järvenrannan kokoamalla temppuradalla

Sinervolla tapahtuu

ja ihasteli sitten Turun Sirkuksen huikeaa ja hauskaa esitystä. Lopuksi lapset pääsivät vielä itse kokeilemaan
erilaisia sirkusvempaimia.
Illalla tunnelmoitiin vielä lyhtyjen
yössä Sinervon pihalla.
Pro Sinervo ry kiittää kaikkia kuluneen kesän aikana tapahtumiin ja niiden järjestelyihin osallistuneita!

Pro Sinervo ry

Lauantaina 22.10. kello 14 Sinervon kahvit Kummelin kirjastossa. Paikallishistoriasta alustamassa Markku Lehto.
Keskiviikkoisin kello 14–17 4H-kerhot Velkuan koululla. Ohjaaja Taina Rossi, p. 050 4910 215, on paikalla kello 13 alkaen.
Torstaisin klo 10.30 maksuton ja kaikille avoin alle kouluikäisten muskari Kummelissa. Ohjaajajana Helena Holsti-Setälä
(musiikkitieteen FM, musiikkipedagogi) musiikkikoulu Graziososta. Järj. Velkuan Saaristolaisyhdistys.
Torstaisin Sinervon musiikkikerho Velkuan koululla. Klo 13–14 eskari–3-luokkalaiset, 14–15 4–6 lk ja yläkoulu. Ohjaajana Helena Holsti-Setälä. Kerho on osallistujille maksuton ja sen aikana tarjotaan välipala. Musiikkikerhojen jälkeen on
mahdollisuus yksityisiin viulu-, piano- tai kitaratunteihin, 30euroa/30 min. helena.holsti@gmail.com, 040-537 4446.
Torstaisin kello 18 alkaen partio: Kissakalat (sudenpennut 0-3lk) klo 18-19.15 akela Kari Sund, 044-5784575. Merikotkat
(seikkailijat-tarpojat 4-9lk) klo 17.30-18.45 sampo/luotsi Sannamari Meronen, 050-5177855.
Tapahtumat parhaiten ajan tasalla Sinervon facebook- tai nettisivuilla: facebook.com/sinervontalo tai prosinervo.com

Kupparin
kanssa
kahvilla

K ansanparannusperinne
elää ja voi hyvin. Se nähtiin
Sinervolla, kun Kuppari-Hanna kävi kertomassa työstään.

E

lokuisena iltapäivänä Sinervon
kahveilla vieraanamme oli Kuppari Hanna Livonsaarelta. Hanna Aro-Heinilä kertoi työstään kansanparantajana sekä kupparina.
Kupparin alustuksesta syntyi vilkas
puolitoistatuntinen keskustelu, jonka
kuluessa osanottajat kysyivät eri hoitotavoista, joita kansanparantajilla on
käytössä.
Hanna kertoi yli kymmenvuotisen
kokemuksesta perusteella muun
muassa käyttämistään hierontamenetelmistä. Esillä oli myös Hannan
valmistamaa muurahaislinimenttiä,
jota käytetään reumatyyppisissä vaivoissa, sekä pihkasalvaa, jota käytetään haavojen parantamiseen.
Sinervon kahvittelijat saivat tutustua myös kupparin hoidoissa käyttämiin kuppaussarviin ja -kirveeseen.
Useita kansanparantajien käyttämiä menetelmiä on viime vuosina
myös tutkittu ja niiden vaikutuksille
on saatu tieteellisiä selityksiä. Esimerkisi pihkan antibakteeriselle vaikutukselle on saatu vahvistus Lapin
yliopiston tutkimuksissa.

Kuppari Hanna eli Hanna
Aro-Heinilä kertoi työstään elokuun lopun Sinervon kahveilla.
Mukanaan hänellä oli perinteinen kuppauskirves (vas.) eli
terävä veitsi, jolla kupattavaan
kohtaan tehdään pieni viilto.
Kuvat: Tiina Saaresranta

Olympiahuumaa
Velkuan koululla

V

elkuan koululla vietettiin 6.9.
olympiapäivää, johon koko
koulun lisäksi osallistui Velkuan päiväkoti.
Koulussa pihassa roihui juhlallinen
olympiatuli. Pikkuluokkalaiset (eskari, ykkös- ja kakkosluokka) olivat valmistaneet päiväkotilaisille pisteet eri
olympialajeja varten.
Päiväkotilaisten olympialajeina oli
Yhtenä olympialajina oli keppiheppojen taitoratsastus.

mm. taitoratsastusta keppihevosilla,
kuulantyöntöä savikuulillla, aitajuoksua, frisbeenheittoa, golfia kivilabyrintissa ja pituushyppyä, jossa mittana käytettiin pehmoleluja, eli mitä
pisimmälle hyppäsi, sen isomman
pehmolelun luokse hyppääjä pääsi!
Kisan jälkeen pikku-urheilijat palkittiin kimaltelivin mitalein.
Velkuan koulu viettää syyskuun liikkuen. Jokaiseen koulupäivään kuuluu yhteinen juoksu- tai kävelylenkki,
ja mm. 14.9. koululaiset viettävät paraolympiapäivää.

Tule mukaan tekemään Saaristopäiviä
Syksyiset
saaristopäivät
vietetään lokakuun alussa
Velkualla ja Korppoossa.
Tule mukaan päivien järjestäjäksi tai ainakin nauttimaan ohjelmasta!
Pro Sinervo ry:n Saaristotalo-hanke,
Föss – Suomen Saaret ry, Korppoon
Kulttuurikilta ry ja Natur och Miljö ry
järjestävät Saaristopäivät lauantaina
8. lokakuuta Velkualla ja sunnuntaina
9. lokakuuta Korppoossa.
Tapahtumaan ovat tervetulleita
osallistumaan kaikki alueen yhdistykset ja ihmiset. Ideana on tarjota mukava kylätapahtuma ja yhdessäoloa
kaikenikäisille syksyn sydämessä.
Saaristolaispäivät on osa Yhdistysfestivaali/ Föreningsfestivalen -tapahtumaa, joka järjestetään samanaikaisesti eri paikkakunnilla.
Tapahtumassa on ohjelmaa kaikenikäisille. Työpajat ja muu ohjelma
on maksuton ja kaikille avoin. Voit
mm. piipahtaa huovutustyöpajaan,
askarrella
luonnonmateriaaleista,
oppia neulakinnastekniikasta ja osallistua kyläjalkapallon pelaamiseen.
Kalastusaiheisessa tehtäväpolussa
voit testata tietoja ja rannassa ohjaajan opastuksella onkia ja tunnistaa

Saaristopäivät ovat osa FÖSS – Suomen Saaret ry:n yhdistysfestivaalia.
lajeja. Lapsille (ja muille) on mahdollisuus tutkia meren elämää mikroskoopin ja suurennuslasin läpi
ohjaajan avustuksella. Tapahtuman
kuluessa näytetään myös saaristoaiheisia animaatiofilmejä. Osa työpajoista toteutetaan muualta saaristosta
tulleiden vieraiden toimesta, joten
työpajoissa saa halutessaan kuulla
myös opastusta toisella kotimaisella
kielellä!
Myynnissä on perinneruokia: perunapuuroa ja kaljavelliä, sekä kalasoppaa, kahvia ja leivonnaisia. Tervetuloa tapaamaan tuttuja ja viihtymään
mukavan ohjelman parissa!
Olisitko sinä tai yhdistyksesi kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan
järjestämällä jonkun työpajan tai toiminnon tai tulemaan myymään tuot-

Teemu jatkaa
opintojaan ulkomailla
Viime lukuvuoden ajan Sinervon musiikkikerhoa vetänyt Teemu Mastovaara soittaa tästedes selloaan Virossa, Ruotsissa, Ranskassa ja Saksassa.
Hän on nimittäin aloittanut opinnot
kansainvälisessä nykymusiikin esittämisen ja säveltämisen opinto-ohjelmassa (Contemporary Performance and Composition, CoPeCo), joka
vaihtaa maata aina puolen vuoden

välein.
Teemu on asiasta innoissaan, sillä
monipuolinen opinto-ohjelma sallii
kaikenlaisen esittävän taiteen kuten
viedotaiteen, tanssin ja näyttelemisen
yhdistämisen musiikin tekemiseen.
Toivon mukaan näemme Teemua
vielä jatkossakin Velkualla konsertoimassa ja esittämässä erikoisempiakin musiikkiprojekteja!

teitasi?
Saaristopäivät osallistuu myös Yhdistysfestivaalien valokuvauskilpailuun. Ota tapahtumasta valokuva, ja
julkaise se hashtag #levforeningslivet
nimellä. Voittaja palkitaan polaroidkameralla.
Ohjelman tarkentuessa siitä tiedotetaan netissä: facebook.com/sinervontalo/ ja prosinervo.com.
Saaristopäivät Velkuan koululla
lauantaina 8.10. kello 11–15 ja sunnuntaina 9.10. Korppoossa, Saaristokeskus Korpoströmissä.
Yhteydenotot: Tiina Saaresranta
Saaristotalo-hanke/Pro Sinervo ry
040-9645202
prosinervo@gmail.com

Sellisti
Teemu Mastovaara

Puheenjohtajan kynästä
Sinervon talo on syksyn ajan suljettu korjausten vuoksi. Kerhot ovat siirtyneet koululle, muut tapahtumat
järjestetään niille sopivissa väistötiloissa.
Yhdistys neuvottelee kaupungin kanssa yhteistyöstä Sinervon alapohjan ja lattian korjauksessa. Lattian
alta muun muassa haltiahirrestä on löydetty lahovauriota, ja haltiahirsi pitää uusia. Koko alapohja tutkitaan, ja löytyvät vauriot korjataan.
Salaojitusta parannetaan ja uusia ojia kaivetaan
alustan pitämiseksi kuivana. Näillä toimilla korjataan
sisäilmasta löytyneet epäpuhtaudet.
Viime keväänä paljastuneet lahovauriot ovat syntyneet ennen kaupantekoa. Neuvottelut kaupungin
kanssa ovat kesken, ja siksi korjaukset eivät ole vielä
alkaneet.
Yhdistys anoo korjauksiin avustuksia mm. kaupungilta. Sinervon talon korjausta voi tukea lahjoituksin
ja tulemalla korjaustalkoisiin.

Pro Sinervo ry:n
tilinumero kaikille
maksuille ja
lahjoituksille on
FI72 5229 0920 0193 24.

Pro Sinervo ry

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

Syksyn lääkäripäivät Kummelissa
Omalääkärin vastaanotto on Kummelissa seuraavina tiistaipäivinä: 20.9. 18.10. 15.11. ja 13.12.
Ajanvaraukset ja terveydenhoitajan tavoittaa numerosta 040 900 0864 maanantaisin, keskiviikkoisin ja
torstaisin ma, ke ja to klo 8.00 - 16.00

Lauantaina
1.10.2016 klo 12-14
Lauantaina
Henttulan
maatilalla
Velkuan
1.10.2016 klo 12–14
Marttayhdistys ry järjestää
Henttulan maakaikille avoimen
tilalla Velkuan
marttatapahtuman.

Marttayhdistys

Saaristopäivät

Mukana marttailemassa on House of
ry järjestää kaiLola –vaatemerkin tuote-esittelijä, jolta
kille
avoimen
voit
halutessasi
tilata ihastuttavia
Velkuan koululla
lasten
ja
naisten
vaatteita.
marttatapahtu-

man.
Tarjolla kahvia, teetä,
Mukana
marttaipurtavaa
lemassa on House
of Lola -vaateTervetuloa!
merkin tuote-esittelijä, jolta voit halutessasi tilata
ihastuttavia lasten ja naisten
vaatteita.
Tarjolla kahvia, teetä, mehua ja
pientä purtavaa.

Lisätietoja; Velkuan Marttayhdistyksen facebook-sivuilta tai
numerosta 040 5412199/Mari-Milla

lauantaina
8.10. kello 11–15
ja Korppoon Korpoströmissä
mehua ja pientä
sunnuntaina 9.10. kello 11–15.

Tervetuloa!

Järjestäjinä FÖSS -Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry, Pro Sinervo ry:n Saaristotalo-hanke, Korppoon Kulttuurikilta ry ja Natur och Miljö rf

Lue lisää sivulta 3.

Tervetuloa!
Lisätietoja Velkuan Marttayhdistyksen
facebook-sivuilta tai Mari-Millalta
numerosta 040 541 2199
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