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Terveisiä navettakoulusta!

Lukuvuosi alkoi Velkuan koululaisilla melkoisen erilaisissa
merkeissä. Keväällä pakattiin vanha koulu muuttolaatikoihin, ja elokuussa opetus siirtyi väistötiloihin Navettakouluun. Herralan tilan navetta komeilee kallion päällä,
noin kilometrin matkan päässä vanhan koulun kalliolta
ja vaikka navetassa ollaan, ei lehmänhajuista ole tietoakaan. Navetta oli jo ennen koululaisten saapumista remontoitu hienoon kuntoon. Koulunpitoa varten kesällä
valmistui sisäänkäynnin yhteyteen lisätila, johon sijoitettiin mm. väliaikainen keittiö.
”Tuleeko tänne sitten lehmät takaisin, kun me ei enää
olla täällä koulussa?”
Käytössämme on kesällä valmistuneen ”porstuan” lisäksi
iso navettatila sekä neljä erikokoista huonetta: talli, sikala, karjakeittiö ja henkilökunnan tilana toimiva kanala.
Navettatilassa mahtuu hyvin työskentelemään kaksikin
opetusryhmää ja olemmekin ottaneet tämän mahdollisuutena kehittää samanaikaisopetuksen käytäntöjä. Oppiaineita ja osaamista yhdistämällä opiskellaan kahden
tai jopa kolmen opettajan ohjauksessa esim. eskari-4.
luokan ymppäkuvista, 5.-8. luokan äidinkieltä ja 3.-6.
luokan matikkaa. Musiikin ja käsityön opettajat työstävät parhaillaan 5.-7. luokan kanssa musiikkiteosta, jossa
hyödynnetään vanhasta koulusta talteen otettua materiaalia. Kenties saamme nauttia lopputuloksesta uuden
koulun avajaisissa… Olemme olleet innostuneita näistä
uudenlaisista lähestymistavoista ja taatusti ainakin joitain niistä jatkamme ja jatkojalostamme uudessakin koulussa.

”Vintiltä ei ainakaan saa meidän
tavaroita sitten viedä!”
Ulkona opiskelu ja saaristoluonnon
tarjoamien mahdollisuuksien
hyödyntäminen on Velkuan koululla tuttua normioloissakin.
Alkusyksyn lämpimiä säitä hyödynsimme erityisen tehokkaasti – esim. välituntipihan kallioilla pidettiin monta
3.-6. luokan reipasta matikan tuntia. Esi-2. luokkalaisten
tukikohta rakentui navetan vintille ja se oli monen pikkuoppilaan mielestä yksi ensimmäisten kouluviikkojen
mukavimmista asioista. Pitkään jatkunut lämmin sää
mahdollisti mukavat satu- ja jutteluhetket ”penkkipiirissä” sekä kynätyöskentelyn pöytien ääressä kirjojen
ja muiden tehtävien parissa. Samalla isommat oppilaat
mahtuivat alakerran tiloihin hiukan väljemmin. Tätä
kirjoittaessa navetan vintin eristystyöt ovat loppumetreillä. Osa suuresta vinttitilasta saadaan lämmitettäväksi
tilaksi ja näin myös vintin käyttö oppimistilana mahdollistuu läpi vuoden.
Metsähuoneessa, nysäkentällä, karjakeittiössä…
Vanhan koulun kentän takana sijaitseva metsäluokka on
ollut myös aktiivisessa käytössä poutasäällä. Sinne on
navetalta mukava alle kymmenen minuutin polkureitti.
Koronaisesta väistötilavuodesta selviämisen avuksi met-
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Esi-4. luokan draamaäikän tunnilla on harjoitettu mielikuvitusta ja
heittäydytty tarinankeksintään porukalla. Äidinkieleen aineenopettaja
Sanna Takamäki on kuvassa Keijo-Pauli ja oppilaat hänen ystäviään.
säluokkaan valmistui pikavauhdilla upea Hirsitikka Oy:n
toteuttama metsähuone. Sinne mahtuu tuulensuojaan
metsäluokan toiminnallisten tehtävien lomassa juttelemaan ja ohjeita kuuntelemaan isommankin oppilasryhmän kanssa. Metsähuone rakennettiin kokonaan vanhan
koulun yli satavuotiaista hirsistä.
6. luokkalaiset Benjamin ja Väinö lopettelevat ruotsin etätuntia karjakeittiössä ja kertovat mieluusti, miltä
koulunkäynti Navettakoulussa tuntuu: ”Vähän liian pieni
ja pitää kulkee toisten luokkien läpi ja piha on aika tylsä. Kivaa, kun tunti loppuu vähän aikaisemmin, et kerkii
lossiin. Uutta kouluu me odotellaan ja toivotaan, et siellä
olis kaikilla omat lokerot”.
Erityistä joustoa ja sopeutumista navettakouluvuotemme monissa kohdin sekä oppilaiden että henkilökunnan
Liikuntatunnilla on nähty, kuinka uuden
koulun rakennustyömaalla hommat
edistyy.
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vinkkelistä tarkoittaa. Liikuntatunneilla on käytössämme
ollut puolikas koulun kenttää. Nysäkentällä on jalkapalloiltu ja yleisurheiltu työkoneiden möyriessä vieressä uuden koulun työmaalla. Muurari siellä viimeistelee parhaillaan perustusharkkojen muuraustyötä, keinut pilkottavat
valtavien sorakasojen takaa parkkipaikan reunalla.
Navettakoulun pihalla ekaluokan Kerttu siristelee silmiään välitunnilla lokakuun auringossa ja hihkuu iloisena kun kaverit kurkkivat kallion takana. ”Piha oli kivempi
vanhassa koulussa, kun siellä oli keinut, mut tiedän et ne
keinut on olemassa. Uusi koulu tulee samaan paikkaan,
kun se vanha koulu ja olen nähnyt siitä sanomalehdessä
kuvan.”
Teksti ja kuvat: Päivi Laihonen ja Päivi Soukka

Askaisten Pieni Erikoispuoti ei nuku talviunta
Askaisten Ritarituvan kyljessä jo muutaman vuoden
ajan toiminut Pieni Erikoispuoti ei talvellakaan sulkeudu
kokonaan, vaikka Pienen Rengastien liikenne talveksi
hiljeneekin. Päättyneellä kesäkaudella Erikoispuodin
tuotteita löytyi Askaisten myymälän ja verkkokaupan
lisäksi myös Livonsaaren Osuuskaupalta ja Kustavin
Spaunasta, joissa molemmissa oli uutuutena Erikoispuodin pop-up -hyllyt. Livonsaaren pop-up -hylly löytyy
jatkossa ympäri vuoden ja ensi kesäksi on suunnitteilla
uusia aluevaltauksia.
Talvikaudella jatkuvat myös Erikoispuodin kurssit sekä
Naantalin Pienen Kirjapuodin ja Maskun kunnankirjaston kanssa yhteistyössä toteutetut kirjailijavierailut
Askaisten Ritarituvan kabinetissa. Erikoispuodin kurssikalenteria kannattaakin seurata osoitteessa erikoispuoti.fi/tapahtumat, jotta ehdit ajoissa varmistaa paikkasi
kursseilla.
Erikoispuodin oman Askaisten myymälänkin ovet
ovat pysyneet syksyllä avoimina perjantai-iltapäivisin
ja lauantaiaamuisin, jolloin torikäynnin yhteydessä voi
piipahtaa samalla Erikoispuodissa hakemassa luonnonkosmetiikkaa sekä pientuottajien herkkuja ja erikoiselintarvikkeita, kuten vaikkapa Toivosen lähikalan artesaaniruoan Suomenmestaruuden voittaneet Juhlalahna
-säilykkeet. Erikoispuodille myönnetty avainlippu takaa,
että kaikki tuotteet ovat kotimaisia.

Joulupuotina alkuun

Kun Erikoispuoti kaksi vuotta sitten avattiin, oli sen
tarkoitus olla vain joulun ajan toimiva ”joulupuoti”. Tänä
vuonna Erikoispuoti kunnioittaa tätä perinnettä, kun

7.11. pidetään Erikoispuodin Joulunavaus ja myöhemmin 17.12. järjestetään Erikoispuodin joulukatu. Joulukadulle ovat kaikki lähialueen käsityöläiset ja tuottajat
tervetulleita myymään ja esittelemään tuotteitaan. Vapaaehtoisella paikkamaksulla myyjät voivat myös tukea
paikallisen MLL:n toimintaa. Joulukadun myyjäksi voit
ilmoittautua Heli Vihervuorelle (heli.vihervuori@erikoispuoti.fi p.040-5549284) ja Erikoispuodin muista tapahtumista löydät lisää tietoa Facebookista tai osoitteessa
www.erikoispuoti.fi
Erityisesti tänä talvena kannattaa siis tehdä vastuullisuusteko ja poiketa Puotiin hakemaan mukaasi kotimaisten pientuottajien herkkuja, käsityölöytöjä tai ihan
vain lämmintä tunnelmaa piristämään talven hämärää.
Teksti: Rami Käkönen

Miksi liittyä Pro Sinervo ry:n jäseneksi?
Suomalaiset ovat aktiivisia yhdistysihmisiä. Miksi velkualaisen tai livonsaarelaisen kannattaisi liittyä juuri Pro
Sinervo ry:hyn? Tässä vähän perusteita:
Pro Sinervo ry:n päämääränä on toimia alueen kaikenikäisten asukkaiden hyväksi. Sinervon talossa (jonka
omistaa Naantalin kaupunki ja jota hallinnoi Pro Sinervo ry) on monenlaista toimintaa: siellä jumppaavat
päiväkotilapset ja aikuiset, koululaiset käyvät liikuntakerhossa. Siellä kokoontuvat partiolaiset ja seurakunnan ystäväpiiri. Paikalliset yhdistykset käyttävät taloa
kokouksiinsa.
Kesäisin yhdistyksemme on järjestänyt luovan kirjoittamisen kursseja, lasten taideleirejä ja uimakoulun.
Kesän kohokohta on monelle Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla, jota yhdistys järjestää.
Osallistumme silakkatapahtumaan ja Avoimet kylät
-päivään. Velkua-päivä on herätetty henkiin yhteistyössä
Saaristolaisyhdistyksen kanssa.
Julkaisemme myös paikallista 8 kertaa vuodessa
ilmestyvää Velkuan Sanomat -lehteä.
Yhdistys saa toimintaansa avustusta Naantalin kau-

pungilta. Kaupunki vastaa Sinervon talon ylläpitokuluista, yhdistys talon siivouksesta ja kunnossa pysymisestä.
Oletko sinä tai lapsesi osallistuneet Pro Sinervon toimintoihin? Pidätkö toimintaa tärkeänä? Haluaisitko olla
itse vaikuttamassa toimintaan yhdistyksen tai sen hallituksen jäsenenä? Jos vastauksesi johonkin kysymykseen
on kyllä, toivomme, että liityt jäseneksi (jos et jo ole).
Liittyminen on helppoa: nimi, osoite ja / tai sähköpostiosoite osoitteeseen prosinervo@gmail.com tai Pro
Sinervo ry, Vanhatuvantie 21, 21195 Velkua.
Tänä vuonna liittyviltä emme peri vuoden 2020 jäsenmaksua (henkilöjäsen 15€, eläkeläinen 10€, perhe 25€).
Ensi vuoden jäsenmaksut määrätään keväällä vuosikokouksessa.
Jäsenyys ei velvoita muuhun kuin jäsenmaksun maksamiseen. Tarvitsemme myös jäseniä, jotka eivät pelkää
tehdä työtä ja ottaa vastuuta vaikkapa yhdistyksen hallituksessa, johon kaipaisimme uutta väkeä. Hallituksessa
toimiminen saattaa olla työlästäkin mutta antoisaa!
Kirsti Martikainen, Pro Sinervo ry:n varapj. ja rah.hoitaja
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Tiistaina 17.11. kello 11.30–13 ystäväpiiri. Naantalin seurakunta
Keskiviikkoisin kello 18.20-19.20 kahvakuulaharjoittelua. 2€ / kerta.
Pro Sinervo ry
Torstaisin 17.30–18.45 partio Sinervolla. Lisätietoja: sannamari@mere.fi
Joulun avaus 5.12. Myyjäiset, joulupuuro ja ohjelmaa. Pro Sinervo ry
Saaristolaivurikurssi 8.10.–29.11. Naantalin Opisto
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Lautanauhakurssi
Halloween-huovutusta
kaiken ikäisille
Joulukortit ompelemalla
Villamaalauskurssi
Joulukorttityöpaja
Helmikorukurssi
Makramesolmeilua

Torstaina 17.12. kello 17-18
Tarjolla lähituottajien
herkkuja ja käsitöitä
sekä glögiä ja piparia.
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Ritarituvan kabinetissa
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Pienen Erikoispuodin
ja Ritarituvan
parkkipaikalla
Askaisissa

Erikoispuodin kurssit ja
tapahtumat syksyllä
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22.10. klo 17.30-20.30
24.10. klo 12-14
20.11. klo 17.30-20.00
21.11. klo 12-15
26.11. klo 17.30-20.00
3.12. klo 17.30-20.30
10.12. klo 17.30-20.30

Glögiä tarjolla näissä Puodin tapahtumissa:
Joulunavauslauantaina 7.11. klo 9-14
Askaisten joulukatu Pienen Erikoispuodin ja
Ritarituvan piha-alueella torstaina 17.12. klo 17-19
Ilmoittautumiset ja lisätietoa:
https://erikoispuoti.fi/tapahtumat/

Myyntipaikat ja lisätietoa:
heli.vihervuori@erikoispuoti.fi
p.040-5549284

PUOTI AVOINNA
PE 14-18 LA 9-14
JA KURSSIEN AIKANA

Myyntipaikan hinta 5 €
jonka ohjaamme
MLL Lemun/Askaisten
yhdistykselle

www.facebook.com/pienierikoispuoti/
www.erikoispuoti.fi
instagram: @erikoispuoti
p. 040 554 9284

Seuraa meitä
Facebookissa!
Meiltä myös
Mercuryperämoottorit ja
venetarvikkeet

RantaKlubi ma–to 10–17
pe–la 10–18
RantaPuoti ma–la 10–17
Pizzauuni kuumana perjantaisin
ja lauantaisin!

Suljemme
28.11.

Paikallinen
PIENKONEVUOKRAAMO
Askaisissa
Meiltä työkalut syksyn
koti- ja pihatöihin tai
tehosiivoukseen.
w w w.kotipalveluaurek seli.ﬁ
040 - 506994 4/Rami Käkönen

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti. Julkaisija: Pro Sinervo ry.
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet lehdet löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com

