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Mynämäen Laurin koululla 
syksyllä toiminut tiedekerho 
vieraili tiistaina Uudessakau-
pungissa. Novidalla käytiin tu-
tustumassa prosessitekniikan 
opetustiloihin ja -välineisiin ja 
sen jälkeen Sybimarilla oike-
aan tehdaskompleksiin.

– Kerhossa on tehty muun 
muassa kemian ja fysiikan 
laboratoriotöitä ja on ollut 
matematiikkaa ja muuta luon-
nontieteisiin liittyvää. Syksyllä 
käytiin porukalla Tuorlassa tu-
tustumassa ja nyt sitten täällä, 
kertoo kemian opettaja Sanna 
Levanen.

Kerhossa oli mukana lähes 
20 luonnontieteistä kiinnos-
tunutta oppilasta. Uudenkau-
pungin vierailun ajankohta 
vaan oli turhan myöhäinen, sil-
lä yhteishaku on jo päättynyt.

– Rasekossa ei prosessitek-
niikkaa ole tarjolla ja Novi-
da-vaihtoehto olisi varmaan 
jotakuta kiinnostanut, jos oli-
simme käyneet täällä ennen 
hakuprosessia.

Sybimarista oppilaille ker-
toi toimitusjohtaja Jyrki Suo-
minen. Ensin hän esitteli koko 
Uudenkaupungin Munaisten-
metsän kaatopaikka-alueella ja 
sen läheisyydessä toimivan ko-

konaisuuden ja sitten käytiin 
yhdistetyssä kasvihuone- ja ka-
lankasvattamolaitoksessa.

– Yrityksen alkuidea syntyi 
Rami Salmisen päässä. Ikän-
sä kalankasvatuksessa työs-
kennelleenä hän alkoi pohtia 
kalateollisuudessa syntyneille 
perkuujätteille hyötykäyttöä ja 
kehitti menetelmän, jolla jät-
teestä saadaan biodieseliä.

Siitä Salmisen ajatus eteni 
pidemmälle ja hän suunnit-
teli laitoskokonaisuuden, joka 
hyödyntää erilaisia elintarvi-
keteollisuuden sivuvirtoja ja 
yhdyskuntajätteitä ja niiden 
energialla kasvattaa kaloja ja 
vihanneksia.

– Kalankasvattamo on toi-
minut jo useamman vuo-
den, siellä kasvatetaan siikaa. 
Kalankasvatus on erittäin 
energiatehokasta esimerkik-
si naudan- tai sianlihaan ver-
rattuna ja siten tulevaisuutta 
maapallolla.

Nyt myös kasvihuone on 
valmistunut kalanjalostusal-
taiden päälle ja siellä kasvaa 
tomaattia ja muita vaihtoeh-
toja tutkitaan.

– Tässä mittakaavassa kon-
septi ei tuo kehitysrahoja ta-
kaisin, mutta tarkoitus on 
markkinoida tätä valtavi-
en mahdollisuuksia maihin, 
esimerkiksi Kiinaan. Meillä 

suhteellisen pienessä mitta-
kaavassa toteutettu systeemi 
toimii yhtä hyvin vaikka kym-
men kertaa laajempana.

Uudenkaupungin matkal-
la oli mukana myös Mynämä-
en Rotarien presidentti Jukka 
Gustafsson. Rotarit ovat tuke-
neet tiedekerhon toimintaa.

– Erittäin hienoa, että onnek-
kaan sattuman kautta saimme 
matkaan mahdutettua myös 
Novidan, alun perin oli tarkoi-
tus käydä vain Sybimarilla, hän 
totesi.

Tuo onnekas sattuma oli No-
vidan prosessipuolen opettaja 
Jari Mäkelä. Hän asuu Mynä-

mäessä ja hänen poikansa on 
mukana tiedekerhossa.

– Muutenkin Novidan ja 
Sybimarin yhteistyö teki mi-
nuun vaikutuksen. Novidalla 
on useitakin Sybimarin teke-
miä laitteistoja ja Mäkelä tun-
tee Sybimarin hyvin ja toimi 
tehdaskäynnillä toisen ryh-
män ohjaajana, Gustafsson 
sanoo.

Gustafsson uskoo, että ker-
ho ja sen tekemät vierailut ovat 
monelle nuorelle hyödyksi tu-
levaa uraa valittaessa. Kerhon 
toimintaa on tarkoitus jatkaa 
tulevana syksynä.

Mynämäen Laurin tiedekerho 
tutustui Sybimariin

Toimitusjohtaja Jyrki Suominen (oik.) esitteli tiistaina Sybimarin suljetun kierron kon-
septia Laurin koulun tiedekerholaisille.

Novidan prosessitekniikan opettaja Jari Mäkelä (vas.) tuntee hyvin Sybimarin ja hän toi-
mikin kalankasvattamolla toisena opastajana.

o Saara Huovinen

Kustavin urheilutalolla lämit-
tiin lauantaina maaleja tasai-
seen tahtiin, kun salibandysta 
innostuneet alakouluikäiset 
saivat kokeilla taitojaan vapaa-
aikatoimen ja Ahdon järjestä-
mässä salibandykoulussa.

Vapaa-aikatoimella ja Ah-
dolla on yhteinen tavoite saa-
da kustavilaisia lapsia ja nuoria 
salibandyn pariin. Lauantain 
salibandykoulussa harjoiteltiin 
pujottelua taitoradalla, tehtiin 
vetoharjoittelua ja päästiin 
myös pelaamisen makuun.

– Tavoitteena on, että saatai-
siin kasvatettua mahdollisia 
uusia pelureita aikuisten jouk-
kueeseen. Tällaisilla tempauk-
silla koetetaan saada huomiota 
lajiin ja katsoa, kuinka paljon 
riittää kiinnostusta. Saliban-

dy on tulevaisuuden laji ja pit-
kälti lasten valitsema laji, joka 
vie mennessään, Jukka Stenij 
sanoo.

Viime syksynä käännettiin 
Kustavin salibandyhistoriassa 
uusi lehti, kun aiemmin Naan-
talissa 2. divisioonassa pelan-
nut Stenij kokosi joukkueen 
ympärilleen. Kustavilaisista ja 
Kustavissa syntyneistä, muu-
alle muuttaneista pelaajista 
koostuvalla joukkueella on ta-
voitteenaana nousta ensi kau-
della 4. divisioonaan.

– Meitä on 25 pelaajaa, ja ikä-
haitari on parikymppisestä 
45-vuotiaaseen. On hyvä, että 
meitä on paljon, koska joukos-
sa on perheellisiä, ja poisjään-
tejä sen takia paljon. 

Lapsille on suunnitteilla yk-
si tai kaksi viikoittain harjoit-
televaa ryhmää, joita vetävät 

joukkueen pelaajat. Koska vä-
kimäärä Kustavissa ei ole suu-
ren suuri, ikähaitari lasten 
joukkueissa saattaa olla tavan-
omaista isompi.

– Tavoitteena on, että jo-
kaiselle lapselle olisi tarjolla 
jotakin. Salibandyn lisäksi kan-
nattaa harrastaa jotain muu-
takin lajia, joka on tarpeeksi 
erilainen. Esimerkiksi yksilö-
lajeissa oppii ymmärtämään, 
mitä oma suorittaminen on, 
Stenij vinkkaa.

Kustavissa kasvaa 
uusia salibandytaitajia

Jukka Stenij seuraa Roo-
pe Nummelan taiturointia 
pujotteluradalla. Saliban-
dykouluun osallistui kah-
deksan lasta.


