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Saaristossa tapahtuu Pro Sinervo ry
Pro Sinervo ry:n vuosikokous maanantaina 20.3. klo 17.30 Kummelin kirjastossa.
Maaliskuun Sinervon kahvit torstaina 23.3. klo 17.30. Aiheena kalan käsittely, opastajana Vel-
kuan kalastajaseuran pj Janne Antila.
4H-kerho keskiviikkoisin kello 13-17 Livonsaaren seurantalolla.
Sinervon musiikkikerho kokoontuu Velkuan koululla perjantaisin. Eskari ja alakoululaiset kello  
13–14, yläkoululaiset 14–15. Kerho on osallistujille maksuton ja sen aikana tarjotaan välipala. 
Ohjaajana Jemima Issa-Anttila musiikkikoulu Graziososta.
Partio torstaisin Livonsaaren seurantalolla kello 18–19.15. Kissakalat (sudenpennut 0–3lk) Kari 
Sund, p. 044 578 4575, Merikotkat (seikkailijat ja tarpojat 4–9lk) sampo/luotsi Sannamari Mero-
nen p. 050 5177 855
Tapahtumat pysyvät parhaiten ajan tasalla Sinervon Facebook-sivulla

Äänestä 
paikallista
Kuntavaalit lähestyvät. Saaris-
to-Naantalin äänestäjillä on nyt 
aiempaa enemmän valinnan-
varaa, sillä  Velkuasta löytyy 
kolmekin kuntavaaliehdokas-
ta, jotka esittelemme sivulla 3.
Myös Livonsaaresta on yksi 

ehdokas eli Vasemmistoliiton 
listalta valtuustoon pyrkivä 
Lauri Pietikäinen, jota voi ää-
nestää numerolla 149.
Toivottavasti äänestäjät löy-

tävät itselleen sopivan ehdok-
kaan paikallisten joukosta. 
Vain saaristossa asuva voi tun-
tea paikalliset olot ja ymmärtää 
vaikkapa yläkoulun säilymisen 
tai saariston terveyspalvelui-
den kehittämisen merkityksen.
Äänestämällä voi vaikuttaa. 

Ota ehdokkaita hihasta kiinni 
tai tarkista vaalikoneista, kuka 
heistä ansaitsee sinun äänesi!

Kuntavaalit 9.4.2017

Velkuan koulun Saaristotaito-
päivänä helmikuussa koulun 
3–9-luokkalaiset saivat vieraak-
seen palvalaisen Reini Koivusa-
lon, joka kertoi purjelaivojen 
aikakaudesta Velkuassa. Rei-
ni jakoi sukunsa perimätietoa 

Sumutorvi törähti Velkuan Koululla
purjelaivojen rakentamisesta 
Velkuan saarissa ja paikallisten 
merimiesten elämästä maail-
man merillä. Hän elävöitti ker-
tomaansa mukaansa tuomal-
laan 1800-luvun purjelaivojen 
esineistöllä. 



Saaristotalo Sinervo -hanke 
ja 4H-yhdistysten NATTA-han-
ke (Nuori Aktiiviinen Toimija) 
järjestivät 28.2. nuorten digita-
rinatapahtuman yhteistyössä 
Velkuan koulun kanssa. Tapah-
tuma pidettiin Velkuan koululla 
ja Livonsaaren seurantalolla.
Yläkoululaisten tekemissä di-

gitarinoissa korostui sekä nä-
kemykset paikallisen luonnon 
tärkeydestä ja arvostuksesta 
että toiveet paremmista harras-
tusmahdollisuuksista. Osana 
päivää oli yläkoululaisten vetä-
mä Porinapaja-ideariihi, jossa 

Velkuan ja Livonsaaren esikou-
lu- ja kouluikäiset (1-9lk) lapset 
ja nuoret pohtivat erilaisia tar-
peita ja toiveita joita haluaisivat 
toteuttaa
Eniten ehdotuksia tuli lii-

kunnallisiin ja toiminnallisiin 
harrastuksiin ja retkiin. Nämä 
nuorten ja lasten ehdotukset 
on toimitettu Naantalin kau-
pungille sekä Velkuan-Livon-
saaren alueen yhdistyksille. 
Lasten ja nuorten toiveena on-
kin, että ainakin jotkut näistä 
ideoista johtaisivat konkreetti-
siin toimenpiteisiin.

Digitarinoita porinapajassa

Maaliskuun Sinervon kahveilla 
opitaan fileoimaan hauki ruo-
dottomaksi. Opastajana toimii 
Velkuan kalastajaseuran pu-
heenjohtaja Janne Antila.
Kokoonnumme torstaina 23.3. 

kello 17.30 Teersalon uimaran-
nan läheisyydessä. 
Kalajuttujen lomassa myös 

kahvitellaan.
Tarkempi paikka ilmoite-

taan lähempänä ajankohtaa. 

VELKUAN-LIVONSAAREN LUKUPIIRI on nyt kokoontunut. 

Tervetuloa mukaan iloiseen porukkaamme myös uudet osallis-
tujat. Seuraava kuukauden kirjamme on Elina Hirvosen Kun aika 
loppuu (2015). Keskustelemme ja kahvittelemme tämän kirjan 
pohjalta tiistaina 11.4. klo 16.30 Kummelin kirjastossa.
Voit myös osallistua lukupiiriin sen Facebook-ryhmän kautta:
Lukupiiri Velkua-Livonsaari.

Ruodotonta haukifilettä ja kahvittelua
Maaliskuun Sinervon 
kahveilla siirrytään pu-
heista tekoihin ja opitaan 
kalan käsittelyä. Kahvin-
juonnin lomassa syntyy 
ruodotonta haukifilettä 
Velkuan kalastajaseuran 
puheenjohtajan opas-
tuksella.

Ilmoittaudu viimeistään 20.3. 
mennessä Tiinalle 040-9645202 
(soita tai lähetä tekstiviesti) tai 
prosinervo@gmail.com, jotta 
osaamme varata tarvittavan 
määrän kalaa. 
Sinervon kahvit järjestää Saa-

ristotalohanke/Pro Sinervo ry.
Yhteydenotot: prosinervo@

gmail.com, p. 040-9645202 /Tii-
na

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

Sinervon talo palautui
Naantalin kaupungille

Pro Sinervo ry on myynyt Si-
nervon talon takaisin Naanta-
lin kaupungille. Kauppakirjat 
allekirjoitettiin kaupunginta-
lolla viime perjantaina.
Yhdistys jatkaa harrastus- ja 
kulttuuritoiminnan järjestä-
mistä muissa tiloissa Velkual-
la ja Livonsaaressa.



Elinvoimaa saaristoon

Saaristo tarvitsee palvelunsa

Jari Lumpus (ps.) arvostaa Pe-
russuomalaisten alkuperäistä 
arvomaailmaa eli työväestön 
puolustamista ja kristillisiä arvo-
ja. Puolueen raju kasvu on tuo-
nut mukaan värikästä porukkaa, 
joiden kaikkia sanomisia Saaris-
to-Naantalin edustaja ei kannata. 

Jari Lumpus (ps.) on tuore 
kasvo velkualaisten kuntavaa-
liehdokkaiden joukossa. Vasta 
pari vuotta Teersalossa asunut 
Lumpus lähti kuitenkin pyydet-
täessä leikkiin mukaan puo-
lustaakseen Saaristo-Naantalin 
oikeutta olemassa oleviin pal-
veluihin ja niiden kehittämi-
seen.
– Kolmen lapsen isänä koulun 

säilyminen on ykkösteemani. 
Myös yläkoulu pitää säilyttää, 
sillä tiiviiseen, pieneen yhtei-
söön ja yksilölliseen opetuk-
seen tottuneet lapset jäisivät 

Naantalin isoissa kouluissa ul-
kopuoliseksi ja jalkoihin. Päi-
vittäistä koulumatkaakin ker-
tyisi bussilla 1,5 tuntia, mikä on 
yläkouluikäiselle liikaa.
Lähihoitajana työskentelevä 

Lumpus haluaa kehittää saa-
riston vanhus- ja terveyspalve-
luita. Koko Naantalia ajatellen 
hän korostaa lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluita.
– Myös lähipoliisijärjestelmä 

olisi saaristossa tarpeen. Kun 
täällä tapahtuu jotain, tilanne 
on ohi siihen mennessä, kun 
poliisi tänne ehtii.

Juha Valtonen (kok.) perää kun-
talaisille yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuutta kuntalaisille
Velkuanmaalla asuva Kokoo-
muksen kuntavaaliehdokas 
Juha Valtonen on vaikuttanut 
kaksi kautta saaristolautakun-
nassa. Hän on iloinen siitä, että 
yhteysalusliikenne säilyy edel-
leen maksuttomana, sillä se pi-
täisi nähdä maantien jatkeena 
kuten lossitkin.
– Saaristolautakunta on ollut 

hyvä paikka vaikuttaa saaris-
ton asukkaita koskeviin asioi-
hin kuten yhteysalusliikenteen 
säilymiseen. Kuntapolitiikas-
sa olen valitettavasti saanut 

huomata, että kuntalaisten yh-
denvertaisuus ei aina toteudu. 
Haluaisin edelleen tehdä työtä 
tasa-arvon lisäämiseksi, Juha 
Valtonen sanoo.
Hän haluaisi korjata esimer-

kiksi kaavoitukseen liittyviä 
erilaisia käytäntöjä, joiden ta-
kia Naantalin rantakiinteistö-
jen omistajat häviävät selvää 
rahaa.
– Varsinais-Suomen liittokin 

on kiinnittänyt huomiota sii-
hen, että rannat mitataan vää-
rin.

Lasse Valtonen (sit.) tietää, että 
kuntapolitiikassa asiat hoituvat 
yhteistyöllä ja loputtomalla taus-
tavaikuttamisella.

40 vuoden kokemus kuntapoli-
tiikasta on tuonut Lasse Valto-
selle kyvyn nähdä asiat osina 
isompaa kokonaisuutta.
– Kun hoidamme koko Naan-

talin asiat hyvin, palvelutaso 
säilyy täällä reuna-alueillakin. 
Naantali on myös merkittävin 
suomenkielinen saaristokunta 
ja siten tärkeä saariston etujen 
valvoja.
Pitkäpinnaiseksi ja aktiiviseksi 

lobbariksi tunnettu Lasse Val-
tonen on ollut vaikuttamassa 

muun muassa Kummelin myy-
miseen kaupungille ja Velkuan 
julkisen liikenteen kehittämi-
seen. Sitoutumattomana kes-
kustaryhmän ehdokkaana hän 
on myös saanut Velkuan yhte-
näiskoulun säilymisen osaksi 
Naantalin Keskustan vaalioh-
jelmaa.
– Saariston elinvoimaisuuden 

turvaamiseksi tarvitaan sekä 
kaupungin toimia että yhteis-
työtä paikallisten järjestöjen 
kanssa.  



Rantapuoti tiistaista lauantaihin klo 10–17 
Rantaklubi tiistaista torstaihin klo 10–17, 

perjantaisin ja lauantaisin klo 10–18
Sunnuntaisin ja maanantaisin suljettu

Lauantaisin pizzauuni kuumana!
Tervetuloa!

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

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

Pro Sinervo ry:n tilinumero 

kaikille maksuille ja lahjoituksille on 
FI72 5229 0920 0193 24.

Jari Lumpus
Perussuomalaiset

  Saaristo- 
  kaupunki 
  arjessa

Ilmoituksen maksaa: Jari Lumpus

Ilmoituksen maksaa: Juha Valtonen

Ilmoituksen maksaa: Lasse Valtonen

Lasse Valtonen
Sitoutumaton ehdokas Keskustan listalla

Yhteistyökykyinen Saaristo-Naantalin
toimija ja edunvalvoja

Naantalin on oltava merkittävä kunnallinen toimi-
ja Turun seudulla sekä Turun saariston merkittävä 
kuntatoimija, saaristoasioiden ajaja ja edunvalvo-
ja.

Talous on pidettävä hyvällä tasolla.

SOTE-ratkaisussa on pystyttävä pitämään hyvä 
palvelutaso Naantalissa.

Velkuan yhtenäiskoulun on säilyttävä nykymuo-
toisena saariston erikoiskouluna.

• Saariston koulut, vanhuspalvelut 
sekä päivähoito on turvattava. 

• Terveyspalvelut turvattava koko Naan-
talissa. Laadukasta ja inhimillistä terveys-

palvelua. Lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluita kehitettävä.

• Turvallinen Naantali: 
Lähipoliisi-ajatusta kehitettävä.
Lisää edullisia lapsiystävällisiä 

vuokra-asuntoja saaristomaisemaa 
kunnioittaen.

• Nykyinen pakolaismäärä Naantalissa on 
riittävä.

• Kouluissa oltava opiskelurauha.
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Juha Valtonen
  Kansallinen Kokoomus

Yhdenvertaisuutta 
kuntalaisille

Yhteysalusliikenne on 
tunnustettava maantien 
jatkeeksi kuten lossitkin 

Tasa-arvoa saaristokuntien 
kaavoituksen toteuttamiseen

Yhteysalusliikenteen on 
jatkossakin oltava maksu-
tonta käyttäjille.

Saaristokaupunki Naanta-
li on pidettävä brändinsä 
mukaisesti elinvoimaise-
na ja viihtyisänä asuin-
paikkana.

Näiden asioiden puoles-
ta haluan toimia jatkos-
sakin Naantalin hyväksi!
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Saariston olojen 
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Velkuanmaalta
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