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Joulunodotus käynnistyi joulu-
kuun ensimmäisenä lauantaina 
jo perinteeksi muodostuneeseen 

tapaan Saariston joulunavaustapah-
tumalla ja Sinervon joulumyyjäisillä. 
Velkualaiset ja livonsaarelaiset olivat 
taas mukana mukavan sankoin jou-

Velkuan koululla pidetyssä 
Saariston joulunavaustapah-
tumassa oli mukavasti väkeä 
Velkuasta ja Livonsaarelta 
sekä lämmin jouluinen tun-
nelma.

Sinervon lasten ja nuorten musiikkikerho huolehti Saariston joulunavauksen tunnelmallisesta musiikista. Oh-
jaaja Jemima Issa-Anttila (kuvassa pianon takana) esiintyi myös solistina kitaristi Niko Nuutilan kanssa.

Lämminhenkistä joulunalusvilinää

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry:  prosinervo@gmail.com  facebook.com/sinervontalo

koin, ja Sinervon tonttujen keittämä 
joulupuuro teki kauppansa viimeistä 
annosta myöten.

Tilaisuudessa kuultiin upeita joului-
sia musiikkiesityksiä, joita tarjosivat 
Jemima Issa-Anttila (laulu) ja Niko 
Nuutila (kitara) sekä Pro Sinervo ry:n 
musiikkikerhon lapset ja nuoret.

Kaikki halukkaat saivat oppia me-
hiläisvahakynttilöiden tekoa Marjut 
Lehti-Laakson ohjaamana. Ulkona 
perheen pienimmät suunnistivat 
metsässä ja auttoivat tonttuja löy-
tämään joulupukin luo. Onnekkaat 
voittivat arpajaisista monenmoisia 
jouluisia tuotetta. Myyjäispöydistä sai 

ostaa mm. käsitöitä, hunajatuotteita, 
leivonnaisia ja Livonsaaren leipää. 
Herkkusuut maistelivat puffetin an-
timia ja nauttivat tilaisuuden yhteen 
tuomien ihmisten hyvästä seurasta.

Saariston joulunavaustapahtuman 
järjestivät Pro Sinervo ry ja Saaristo-
talohanke.



Sauna on yksi Velkuan koulun 
Suomi 100 vuotta -juhlavuoden 
teemoista.  Koulun tiloissa on 

vieläpä ihan käyttökelpoinen puilla 
lämmitettävä perinteinen sauna.

Tämän juhlavuoden 2017 alussa 
kaikki oppilaat saivat saunoa kou-
lun saunassa.  Sattuipa silloin niinkin 
hyvin, että ulkona voi tehdä kuvia lu-
meen – vaikkapa lumienkeleitä!

Mietittäessä koulun väen kesken 
sitä, miten muuten voitaisiin saunaa 
hyödyntää, syntyi idea saunakeskus-
teluista.  Viime keväästä lähtien olen-
kin koulumuorin ominaisuudessa 
jututtanut Velkuan koulun oppilaita 
yksitellen tai pareittain kylmän sau-
nan lauteilla.

Ja mitä keskusteluja onkaan käy-
ty! Oppilaat ovat selvästi arvostaneet 
kahdenkeskistä juttelutuokiota kou-
lumuorin kanssa.  Kukaan ei häiritse, 
kaikesta voi puhua. Ei ole oikeita tai 
vääriä ajatuksia.

Suomalainen sauna on intiimi 
paikka puhella siis ilman löylyäkin.  

”Synttäreitä on tulossa! Minä täytän kohta kahdeksan ja Suomi 100 vuotta”

Saunan salaisuudet seinälle
Sata saunassa kerrottua 
ajatusta -näyttely julkistet-
tiin Velkuan koululla itse-
näisyysjuhlan yhteydessä.

Saunassa kerrotaan tulevaisuuden 
toiveet ja haaveet.  Keväällä suunni-
teltiin kesälomaa, syyslauteilla on ju-
teltu joulusta ja sen vietosta.

Saunassa kerrotuista ajatuksista va-
litut sata ajatusta – nimettöminä toki 
– ovat nyt itsenäisyyspäivästä lukien 
luettavana koulun piharakennuksen 
takaseinälle rakentuvassa näyttelyssä 
juhlavuoden loppuun saakka.

Oppilaat ovat kuvataiteen tunneilla 
valinneet teksteihinsä kirjasinlajit ja 
koot sekä mieluisat kehykset.  Kehyk-
siä koulu on saanut runsain mitoin 

lahjoituksina syksyn aikana.

Saunaterveiset 
Skotlantiin
Kaikki näyttelyn sata ajatusta on myös 
käännetty englanniksi ja lähetetty 
Skotlantiin Arranin saarella sijaitse-
vaan Velkuan ystävyyskouluun.  Näin 
saadaan jaettua osa suomalaisuutta 
ja saaristolaisuutta myös muualle Eu-
rooppaan.

Marjut Lehti-Laakso
Velkuan koulumuori

Martta Henttula ja 
koulumuori Marjut 
Lehti-Laakso sau-
nassa supisemassa 
salaisuuksia.



Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella 
joka kotiin jaettava paikallislehti, jota julkaisee Pro 
Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan 
Sanomat löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.com/
velkuan-sanomat
Tiedustelut: Susanna Viljanen p. 040 531 8427. Ilmoituk-
set, jutut ja muu materiaali: 
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 24, 
21195 Velkua.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto 
viestintaosasto.fi

Rauhallista Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2018!
   Kiitos kuluneesta vuodesta!

toivottaa Livonsaaren 
kyläkaupan väki

Löydät meidät Facebookista
Tilaukset numerosta 044 9898077

Hyvää Joulua 
ja Onnellista 

Uutta Vuotta!
toivottaa 
Livonsaaren 
leipomon väki  

Rantapuodin ja Rantaklubin
väki toivottaa kaikille 

Iloista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
Puoti ja Klubi ovat avoinna vielä 16.12. kello 10 –17. 
Sen jälkeen jäämme talvitauolle ja avaamme jälleen 

kevättalvella helmi-maaliskuussa.

p. 02 2525 927,  facebook.com/rantaklubi

Joulupöytäänkin 
jauhelihaa, 

keittolihaa, paistia, 
nakkeja, makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tila toivottaa 
Hyvää Joulua!

Hyvää Joulua ja Parempaa 
Uutta Vuotta 2018 kaikille  

Velkuan ja Livonsaaren
asukkaille 

  toivottaa Lasse Valtonen

 Pidetään yhteyttä!

Kuppari-Hannan 
Parantolalla 
glögitarjoilu 

flunssatropin kera 
su 17.12.12-16 ja pe 22.12. 

klo 14-18. 

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Voit hakea lahjakorttisi tai ostaa käsitöitä. 
Paikallisille 15% alennus hinnoista

Ruuhkaton shoppailu ja ajanvaraus 
nettikaupassa kuppari.fi

Parantolan ovet sulkeutuvat joulun viettoon 
22.12. Palaan töihin 8.1.2018

Levollista Joulun aikaa!

Saaristotalohanke kiittää kaikkia 
sen toimintoihin osallistuneita 

ja talkoolaisia kuluneesta 
vuodesta sekä toivottaa 

onnellista joulua ja oikein hyvää 
vuotta 2018 kaikille 

Velkuassa ja Livonsaarella!
Ps. Saaristotalohankkeen päätösjuhlaa 
vietetään lauantaina 27.1.2018. Ohjel-
massa on ainakin Kuvan Juhlaa -teoksen 
esitys, musiikkia, perinteenkeruuvideoita, 
omaa ohjelmaa lapsille ja nuorille, puf-
fetti... Merkitse päivä kalenteriisi!



Rauhallista Joulua!
t. Velkuan Sanomat ja 

Pro Sinervo ry

Saaristohotelli Vaihela
toivottaa Hyvää Joulua 

ja Onnea Uuteen Vuoteen!
Nähdään taas keväämmällä!

 

Seuraa kuulumisiamme: vaihela.fi 
ja Saaristohotelli Vaihelan 

facebook-sivut

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

2018!

Jevi Palvelut
p. 050 542 3017
www.jevi-palvelut.fi


