Velkuan Sanomat
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Velkuan ja Livonsaaren alueella Naantalissa ilmestyvä paikallinen tiedotuslehti
Nro 11/2016 18.11.2016

Itämeripäivässä alle kouluikäiset lapset pääsivät tutustumaan itämeren kaloihin, pikkuötököihin ja leviin.
Kuva: Tiina Saaresranta
Saaristotalohankkeen loka- monenmoista tarkasteltavaa, joihin kakuntakuntalaisia, joiden omassa
sai lähinäkymän suurennuslasien ja
kuu on kulunut kalailoisissa mikroskoopin avulla. Nämä itämeri- muistissa oli vielä ajat jolloin kulku
tapahtui vaikka höyrylaivalla ja hemerkeissä ja saariston enti- asiantuntijat poksauttelivat myös in- vospelillä talviteitä pitkin.
Marraskuun Sinervon kahveilla viisaikaisia kulkutapoja muis- nokkaasti rakkolevän rakkoja, sekä
tunnistivat ja halittelivat pehmolelu- me lauantaina muisteltiin Sinervon
tellen.
kaloja. Pikkututkijoiden oppaana oli talon historiaa ja tunnelmaa.
Marraskuun alussa alle kouluikäiset korppoolainen Malin Eklund Suomen
velkualaiset ja livonsaarelaiset pikku- Saaret - Finlands Öar ry:stä.
Lokakuun Sinervon kahveilla Meritutkijat tutustuivat Itämeren saloihin.
Touhukkaat lapset kalastivat ak- maskusta syntyperäisin oleva Markku
vaariosta haaveilla leväkatkoja, sy- Lehto kävi alustamassa aiheesta ”lädän- ja sinisimpukoita sekä muuta hisaariston kulkuväylät entisaikaan”.
meren väkeä. Rakkolevän (paikal- Aiheesta käytiin vilkas vapaamuolismurteella hauru) seasta löytyi toinen keskustelu, paikalla oli paik-

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Sinervon kahvit torstaina 15.12. kello 16.30. Livonsaaren seurantalolla. Aiheena saariston jouluperinteet.
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 eskari–3-luokkalaiset, klo 14 4–6 lk ja yläkoulu. Ohjaajana
Helena Holsti-Setälä. Kerho on maksuton ja sen aikana tarjotaan välipala. helena.holsti@gmail.com, 040-537 4446.
Perjantaisin kello 18–20 nuorten pingiskerho 13–18-vuotiaille Viljasella, Sauniementie 24. Huom! Muuttunut kerhopäivä!
Tapahtumat parhaiten ajan tasalla Sinervon facebook- tai nettisivuilla: facebook.com/sinervontalo tai prosinervo.com

Saariston joulunavaus -tapahtuma ja
Sinervon perinteiset joulumarkkinat

Velkuan koululla lauantaina 3.12. kello 11-15.
• Jouluinen sanataideseikkailu lapsille
• Mistä on saaristolaisuus tehty -kilpailun palkintojenjako
• Jouluista yhteislaulua, lihakeittolounas Kurjen tilan lihasta ja Henttulan luomukasviksista, kaffepuffetti, myyjäisistä lahjat ja leivonnaiset, piparien ja kuusen koristelua...

Tervetuloa!

Kädentaitaja ja jauhopeukalo: varaa myyntipaikkasi prosinervo@gmail.com tai puhelimitse Kirstiltä numerosta 050 3704 655.

Sinervon kahvit
torstaina 15.12 klo 16.30.
Livonsaaren seurantalolla.
Aiheena jouluperinteet – tarinoidaan joulun
vietosta ja perinteistä menneinä vuosikymmeninä. Paikalla keskustelijoita Livonsaarelta ja
Velkuan eri saarista.
Tule tapaamaan tuttuja ja kahvittelemaan.
Tarjolla jouluista tarjottavaa, kahvit ja mehua.
Tervetuloa kaikenikäiset!
Tilaisuuden emäntänä Kirsti Martikainen.

Kurjen tilan
lihatuotteita

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia
ym.
Nakkeja,
makkaraa.
Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

ITSENÄISYYSJUHLA VELKUALLA
Tervetuloa juhlimaan itsenäisyyspäivää
Velkuan Palvaan tiistaina 6.12.2016.
Itsenäisyyspäivän ohjelma:
Klo 11.00 Jumalanpalvelus Velkuan kirkossa ja
seppeleiden lasku sankarihaudoille
Klo 12.15 alkaen Velkuan marttojen järjestämä
juhlatilaisuus Velkuan koululla.
Ohjelmassa ruokailu (lämmin ruoka ja salaatteja),
Tiina Rinne-Kylänpään juhlapuhe, Palvan
mieslaulajien esityksiä ja täytekakkukahvit.
Ilmoittautumiset koulun juhlatilaisuuteen
viimeistään 30.11. Kirsti Martikaiselle
050-3704655 / kirsti.martikainen@gmail.com tai Ulla
Asunnalle 0400-456210 / u.asunta@me.com.

Tervetuloa
Velkuan ja
Livonsaaren
asukkaat!
Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 20 €, 1/4-sivu 40€,
1/2 sivua 60 €, 1 sivu 120 €.
Kysy lisää: prosinervo@gmail.com

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
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 24, 21195 Velkua
Joulukuun Velkuan Sanomat ilmestyy 16.12. ja sen aineistopäivä on torstaina 8.12.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

