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Saaristossa tapahtuu Pro Sinervo ry

Musiikkikerhon konserttimatka Turun linnaan sunnuntaina 23.4. Kysy vapaita paikkoja 
Kirstiltä, puhelin 050 370 4655.
Tienvarsien roskasavotta keskiviikkona 26.4. Matkaan lähdetään Livonsaaren vanhalta koululta sekä 
Sinervon talon pihalta kello 16.30.
Ruusun päivän Sinervon kahvit unelmien siivittämänä torstaina 4.5. klo 17.00. Paikka: Henttulan Sali 
(Henttulantie 15).
Lukupiiri kokoontuu Kummelin kirjastossa tiistaina 9.5. klo 16.30. Kuukauden kirjana Arto Salmisen 
Kalavale (2005). Tervetuloa!
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.
Partio perjantaisin Livonsaaren seurantalolla.
Tapahtumat pysyvät parhaiten ajan tasalla Sinervon Facebook.sivulla

”Puutarhakahvien” alustajana oli 
livonsaarelainen agronomi Ville Kor-
pelainen, joka sai vastattavakseen 
osallistujien esittämiä kiperiä kysy-

Agronomi Ville Korpelainen

Puutarhanhoitoa Sinervon kahveilla
Huhtikuun Sinervon kah-
veilla vaihdettiin koke-
muksia ja neuvoja puutar-
hanhoidosta.

myksiä.
Villellä oli mukanaan muun muas-

sa lipstikan, mäkikuisman, laventelin 
ja kurkkuyrtin siemeniä, jotka saivat 
uuden kodin Palvan, Teersalon, Li-
vonsaaren ja Velkuanmaan maape-
rässä. Kahvittelijat saivat myös tutus-
tua satolaatikolliseen kirjallisuutta.

Ajankohtainen hedelmäpuiden 
leikkaus puhutti osallistujia. Keväällä 
ennen silmujen puhkeamista, maa-
liskuulta huhtikuun puoleen väliin 
asti on otollinen aika leikata omena- 
ja päärynäpuita. Ammattiviljelmillä 

leikkuu aloitetaan toki jo usein tam-
mi-helmikuulla.

Luumupuiden leikkuusta on kak-
si koulukuntaa, yksi joka suosittelee 
syksyistä leikkuuta, toinen varhaiske-
väistä.

Ville vinkkasi, että nyt huhti-tou-
kokuun vaihteessa on sopiva hetki 
kylvää ja esikasvattaa esimerkiksi to-
maatit, maissit ja yrtit.

Tilaisuudessa vaihdettiin mielipitei-
tä myös uudemmista puutarhan her-
kuista, kuten ruusukvittenistä, marja-
tuomipihlajasta ja pensasmustikasta. 

Nyt on oikea aika aloittaa vaikkapa kesäkurpitsan esikasvatus.



Tienvarsien roskasavotta 
järjestetään keskiviikko-
na  26. huhtikuuta.
Saariston Savotta, Livonsaaren ky-
läyhdistys ja Saaristotalohanke jär-
jestävät tienvarsien siivoustalkoot 
eli roskasavotan ensi keskiviikkona.

Matkaan lähdetään Livonsaaren 
vanhalta koululta sekä Sinervon ta-
lon pihalta kello 16.30. Tavoitteena 
on kerätä yleisten teiden ojan varret 
roskattomiksi!

Ota matkaan mukaan roskien ke-
räämiseen sopivaat vaatteet ja hei-
jastinliivit, tarvittaessa polkupyörä. 
Roskapusseja löytyy lähtöpaikalta.

Kerääjät kokoontuvat kahvitte-
lemaan yhdessä tienvarren pellon 
reunalle kello 18.

Soutaen 
kouluun

Saaristotalohanke toteuttaa yhdes-
sä Velkuan koulun kanssa  ”enti-
sajan koulumatkasimulaation”, eli 
Velkuan koulun oppilaat taittavat 
koulumatkan soutaen Teersalosta 
Palvaan.

Soutupäivät ovat toukokuun lo-
pulla 22.5. ja 24.5. Olisiko sinulla 
soutuvenettä lainaksi näille kahdel-
le päivälle? Ota yhteyttä Tiinaan, p. 
040 9645202.

Olisiko sinulla venettä lai-
naksi ”koulumatkasimu-
laatioon”?

Toukokuussa juhlitaan satavuotias-
ta Suomea kuvittamalla kotiseutua 
kullekin sopivimmalla tavalla. Kuvan 
juhlaa – juhlan kuvia -retkellä voit 
valokuvata, piirtää, kirjoittaa runoja, 
kuvata videota tai kirjoittaa vaikka 
lehtijuttua tai blogia keväisestä saa-
ristosta. Mitään ennakkotaitoja ei 
osallistujilta edellytetä!

Retki on maksuton, ja voit olla mu-
kana vain osan päivää. Aamupäivän 
aikana osallistuvat myös Velkuan 
koululaiset.

Retki on osa Suomi 100 vuotta -juh-
lintaa, ja sen teemoina ovat: luonto 
pukeutuu juhla-asuihinsa, juhlia ra-
kennusten seinissä, värejä ja valoja, 
ja  ötökät juhlivat.

Hei aamusta 
tai lounaan jälkeen
Kuvaretki alkaa kello yhdeksän lossil-
la Teersalosta. Lähdemme pienissä 
ryhmissä yhdessä tallentamaan ku-
via ja sanoja ennalta valituista tee-
moista. Ryhmiä ohjaavat mm. runoi-
lija, valokuvausharrastaja Mia Rönkä 
ja runoilija, kuvittaja, ohjaaja Mirkka 
Mattheiszen.

Puolilta päivin pidämme lounastau-
on. Lounasta on tarjolla viiden euron 

Kotiseuturetki
luovuuteen
Lähtisitkö mukaan keväiselle retkelle Palvaan? Voit va-
lokuvata, piirtää tai runoilla, ja nauttia luonnosta.

omakustannehintaan.
Voit liittyä retkeen Palvan koulun pi-

halta myös evästunnin jälkeen. Ilmoi-
ta silloin saapumisaikasi Mirkalle

Retkipäivän ohjelma päättyy niin, 
että Teersaloon ja mantereelle mat-
kaajat ehtivät kello 15.56 lähtevään 
lossiin.

Varustautuminen omin välinein – 
piirustus- tai muistiinpanolehtiö, ka-
mera – tarpeen mukaan ja sään mu-
kaisin vaattein.

Muistot talteen 
syksyä varten
Retkellä syntyneistä kuvista ja sanois-
ta kootaan syksylle esitys, jossa kaik-
kien on mahdollista saada nähdä, 
kuulla ja nauttia tallentamistamme 
juhlahetkistä!

Ilmoittautumiset viides toukokuu-
ta mennessä Mirkalle: mirkka.m@
gmail.com tai puhelimitse: 040 775 
2005.

Retken järjestävät Pro Sinervo ry.,  Vel-
kuan saaristotalo Sinervo -hanke sekä 
taiteilijat Mia Rönkä ja Mirkka Matt-
heiszen 

Hankkeeseen on saatu Naantalin 
kaupungin kulttuurilautakunnan Suo-
mi100 -avustusta.

Tienvarret 
siistiksi

Lauantaina 27. toukokuuta opiske-
lemme saariston villivihannesten 
tuntemusta ja hyödyntämistä.

Tule viettämään rauhallinen il-
tapäivä kauniissa Velkuanmaassa 
oppien tuntemaan ja keräämään 
kotiseutumme villivihanneksia. Ke-
räämistämme luonnonantimista 
valmistamme yhdessä pienen her-
kullisen aterian.
Villivihannespäivä Saaristohotelli 
Vaihelassa 27.5. kello 13-16. Ilmoit-
tautuminen 20.5. mennessä Tiinal-
le, p. 040 9645202.

Villivihanneksia 
lautaselle



Toukokuun Sinervon kahvit juodaan 
torstaina neljäs toukokuuta kello 17 
Henttulan Salissa (Henttulantie 15).

Aiheena ovat eri sukupolvien toi-
veet ja unelmat saaristostamme. 
Mistä sinä unelmoit lapsena, mistä 
nyt, mitä toivot tulevaisuudelta? Ota 

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

Saariston Savotta järjestää:
Tekstiilipenkojaiset Livonsaaren Seurantalolla

lauantaina 22.4. klo 10.00–15.00
Tuo tarpeettomat tekstiilisi kiertoon ja poistotekstiilisi keräykseen, huolehdimme niiden kierrätyksestä puolestasi. 
Osa tekstiileistä hyödynnetään paikallisesti, osa lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen, loput viedään Lounais-Suomen 
Jätehuollon maksuttomaan poistotekstiilikeräykseen.
Tapahtumassa:
– käyttökelpoisen tekstiilin kierrätyspiste (tuo&vie) 
– keppihevostyöpaja 
– kierrätystekstiiliasiantuntija, korjausompelija 
– buffetista etnisiä ja paikallisia herkkuja
Kuljetusapua tarjolla!
Velkuan Martat noutaa säkitetyt ja lajitellut tekstiilit Velkuan alueen lossittomista saarista 16.4. Sovi etukäteen nou-
dosta Mari-Milla Auran kanssa, p.040 541 2199. Mantereella noutoa järjestää Marika Viitanen p.0400 744 307.
Muistathan, että käytetyt alusvaatteet ja sukat, likaiset, homeiset, märät ja haisevat vaatteet sekä pienet kangastilkut 
kuuluvat polttokelpoiseen jätteeseen.
Hyväkuntoista tavaraa toimitamme hyväntekeväisyyteen joten tekstiilin keräysohjeista poiketen otamme vastaan 
myös käyttökelpoisia kenkiä ja laukkuja.
Vietetään keväistä kierrätystekstiilipäivää yhdessä!

Kukkia, Kyitä ja Kiipeilyä -tapahtuma Flooran päivänä 
lauantaina 13.5.2017 kello 13.00-15.00 

osoitteessa Pohjanpääntie 90b, Livonsaari
Kylvämme auringonkukkia, vaihdamme taimia, kiipeilemme puissa sekä saamme kuulla kyykäärmeistä. Kyykäär-
me on tapahtumassa myös mukana.

Toukokuulle on suunnitteilla ensiapukurssi
Ilmoita kiinnostuksestasi osallistua Toni Beckmanille, p. 041 4964092.

Ruusun päivän kahvit unelmien siivittämänä
vaikka mukaan joku sinulle tärkeä 
valokuva.

Tilaisuuden tunnelmia välitetään 
myös Velkuan koululaisille, jotka 
kevätlukukauden lopussa esittävät 
omat unelmansa ja tekevät niistä me-
rellisen taideteoksen yhdessä koulun 

kummitaiteilijoiden Paul Bruckin ja 
Kristiina Turtosen kanssa.

Kahvit ja unelmatortut tarjoaa Saa-
ristotalohanke yhteistyössä Velkuan 
Saaristolaisyhdistyksen ja Velkuan 
Marttojen kanssa. Tervetuloa!

Yhteisellä 
kyydillä 
koulunpäätös- 
bileisiin

Naantalin nuoret juhlivat koulujen 
päättymistä 3. kesäkuuta festaripäi-
vässä Kuparivuoren urheilutalolla. 
Tapahtumassa nuoria viihdyttävät tu-
bettajat, ja lisäksi luvassa on kesäisiä 
aktiviteetteja, erilaisia kilpailuita sekä 
buffetin täydeltä herkkuja.

Pro Sinervo ry järjestää velkualai-
sille ja livonsaarelaisille nuorille 
maksuttoman kyydin tapahtumaan 

ja sieltä kotiin. Ilmoittaudu mukaan 
sinervon sähköpostiin: prosinervo@
gmail.com

Samaan sähköpostiin aikuiset voi-
vat ilmoittautua tilataksikyydin va-
paaehtoiseksi valvojaksi. 

Lisätietoja tapahtumasta: 
facebook.com/kesacountdown ins-
tagram.com/kesacountdown



Toukokuussa 
Rantapuoti maanantaista lauantaihin klo 10–18 
Rantaklubi maanantaista torstaihin klo 10–18, 

perjantaisin ja lauantaisin klo 10–19
Sunnuntaisin suljettu

Viikonloppuisin myös á la carte -lista
Tervetuloa!

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

SUURET 
KIITOKSET
saamastani 

luottamuksesta!

Yhteistyöterveisin

Lasse Valtonen

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.

Wanhan salakuljettajan
Kesäkauden avajaiset 
vapunaattona 30.4.

Vappuna perinteiset ilmaiset munkkikaffet
Varaslähtö vappuun jo perjantaina 28. huhtikuuta.

Auki 28.4 alkaen joka päivä klo 12-21

Salakuljettajan kesä alkaa vapusta!


