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Saaristossa tapahtuu Pro Sinervo ry

Silakkatapahtuma Salakuljettajan rannassa lauantaina 20. toukokuuta kello 10–13. 
Villivihanneskurssi lauantaina 27.5. klo 13.00-16.00. Paikka: Saaristohotelli Vaihela (Velkuanmaan-
tie 168).
Avoimet kylät -päivä lauantaina 10. kesäkuuta kello 11 alkaen. Katso tarkempi ohjelma sivulta 3.
Sinervon kahvit lauantaina 1.7. kello 13. Tutustuminen Hilkka ja Lauri Valtosen kokoamaan kotimu-
seoon.  Lasse Valtonen kertoo kotimuseon esineistöstä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Paikka: Lepola, 
Lepolantie, Velkuanmaa.
Lukupiiri kokoontuu maanantaina 3.7. kello 16.30 Tiina Saaresrannan luona Velkuanmaalla.
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.

Houtskarin lapset kävivät kylässä
Alakoululaisten kaksikieliset toimintapäivät jatkuivat huhtikuussa Houtskarin Träs-
kin koulun vierailulla  Palvassa.

Velkuan koulussa on kevään ku-
luessa leikitty, tehty saaristoaihei-
sia tehtäviä ja touhuttu monen-
moista ruotsin ja suomen kieltä 
yhdistellen.

Huhtikuussa Suomen Saaret - 
Finlands Öar ry:n Ö-Kiva-hanke 
ja Pro Sinervon Saaristotalohanke 
järjestivät alakoululaisille kaksi-
kielisen saaristoaiheisen toiminta-
päivän, ja toukokuussa koko Träsk 
skolan alakoulu Houtskarista vietti 
koulupäivän Velkuan koulussa.

Koulun 18 oppilasta ja opettajat 
tulivat meritse Palvaan. Merimat-
kan kustansi Träsk skolan vanhem-
painyhdistys.

Kumpikin koulu oli valmistellut 
toiminnallisia kaksikielisiä tehtäviä 
ja pelejä kuten kaksikielistä kallio-
kertotaulua.  He kävivät myös tu-
tustumassa Velkuan kirkkoon.

Lasten luontainen avoimuus ja 
uteliaisuus mahdollisti sen että 
ryhmätyöskentely ja ulkoleikit su-
juivat loistavasti vaikkei toinen ko-

timainen kieli ehkä entuudestaan 
kovin tuttu ollutkaan. Myös mo-
lempien koulujen opettajat olivat 
innostuneita hyvin onnistuneesta 
tapaamisesta ja ideoita jäi itämään 
myös mahdollisuudesta tavata uu-
destaan.



Lauantaina 27. toukokuuta opiske-
lemme saariston villivihannesten tun-
temusta ja hyödyntämistä.

Tule viettämään rauhallinen iltapäi-
vä kauniissa Velkuanmaassa oppien 
tunnistamaan ja keräämään kotiseu-
tumme villivihanneksia. Keräämis-
tämme luonnonantimista valmis-
tamme yhdessä pienen herkullisen 
aterian.
Kurssin ohjaajana Nina-Beata Gran-
qvist Livonsaaresta. Ilmoittaudu 21.5. 
mennessä (040-9645202, prosiner-
vo@gmail.com).
Villivihannespäivä Saaristohotelli Vai-
helassa 27.5. kello 13-16. 

Villivihannes-
kurssille 
Vaihelaan

Roskasavottaan eli tienvarsien roskienkeruutempaukseen osallistui lähes 40 eri-ikäistä talkoolaista Livon-
saarelta ja Velkuasta. Tienvarsia siivottiin yhteensä noin 22km. Kerääjät aloittivat samanaikaisesti Teer-
salosta ja Livonsaaren koululta, ja kohtasivat toisensa puolimatkan krouvilla Perlassa, jossa kahviteltiin 
ja rupateltiin yhdessä. Roskienkeruun organisoivat Saariston Savotta ry, Livonsaaren kyläyhdistys ja Pro 
Sinervon Saaristotalohanke.

Velkuan ja Livonsaaren lukupii-
ri kokoontuu seuraavan kerran 
kesäisissä tunnelmissa maanan-
taina 3. heinäkuuta kello 16.30. 
Kirjamme on tällä kertaa Pauliina 
Rauhalan Taivaslaulu, joka avaa 
näkymän nuoren lestadiolaisper-
heen elämään.

Keskustelemme ja kahvittelem-
me Tiinan luona Velkuanmaassa. 
Tervetuloa uudet ja vanhat piiriläi-
set! 

Lukupiiri- 
kirjana 
Taivaslaulu



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

Kesäkuun kahdella viimeisellä vii-
kolla Teersalon rannassa pidetään 
uimakoulu. Uimaopetus on tar-
koitettu Velkuan ja Livonsaaren 
alueella asuville lapsille, mutta jos 
vapaita paikkoja jää, myös kesä-
asukkaat voivat osallistua.

Uimakoulu pidetään Teersalon 
uimarannalla, jossa myös sauna 
on käytössä. Osallistujat ovat ta-
paturmavakuutettuja.

Ilmoittaudu uimakouluun 31.5. mennessä!
Pro Sinervo ry:n saaristotalohanke, Velkuan Saaristolaisyhdistys ja Livonsaaren kylä-
yhdistys järjestävät kesäkuussa lapsille uimakoulun Teersalon rannassa.

Uimakoulumaksu on 25 euroa 
osallistujalta, ja jos perheestä 
osallistuu useampi lapsi, seuraavi-
en sisarusten maksu on 15 euroa.

Ilmoittaudu uimakouluun sähkö-
postitse (prosinervo@gmail.com) 
tai puhelimitse (040-9645202) 31. 
toukokuuta mennessä.

Uimakoulu järjestetään viikoilla 
25 (kello 17.30–19.30) ja 26 (kello 
16.00–18.00). Uimarit jaetaan al-
keis- ja jatkouimakouluryhmiin, 
joten jokaisella uimakoululaisella 
on päivittäin tunti uimaopetusta. 
Kerro ilmoittautumisen yhtey-
dessä tuleeko lapsi alkeisuima-

kouluun, johon voivat osallistua 
uimataidottomat ja alle kymme-
nen metriä uivat lapset, vai jat-
koryhmään. Jatkouimakoulussa 
vahvistetaan uimataitoa ja suori-
tetaan uintimerkkejä.

Uimakouluun voivat osallistua 
viisi vuotta täyttäneet lapset.

Yhteydenotot: prosinervo@
gmail.com, 040-9645202 (Tiina)

Naantalin kaupunki järjestää 
halliuimakoulut uintikeskus Ulpu-
kassa 19.–30.6. Halliuimakouluun 
ilmoittaudutaan netissä osoittees-
sa   naantali.fi/liikunta_ja_ulkoilu/
uinti/fi_FI/uimakoulut/

Avoimet kylät -päivänä tapahtuu
Kesäkuun 10. päivä vietetään valtakunnallista kyläpäi-
vää. Velkualla on ohjelmaa koko päivän – katso tarken-
tuvat tiedot velkua.fi tai prosinervo.com-sivustoilta.
Teersalon rannassa kello 11–13 
musiikkiesitys paimensoittimilla, 
yhteislaulatusta kantelesäestyk-
sellä, ruoko-/toropillityöpaja ja 
tuohisormustentekoa. Lisätietoja 
Pro Sinervo ry / Saaristotalohanke, 
Tiina Saaresranta, prosinervo@
gmail.com, p. 040-9645202

Kello 11–14: Nyt nappaa! Ongin-
taa laiturilta. Tervetuloa mukaan 
koko perheellä. Onget ja syötit löy-
tyvät järjestäjän puolesta. Lisätieto-
ja Velkuan kalastajaseura ry, Janne 
Antila, p. 045 630 4280 velkuanka-
lastajaseura@gmail.com.

Klo 11-14 Velkuan Marttojen POP 

UP –kahvila Velkuassa. Makoisia, 
paikallisia leipomuksia, ravintotie-
toutta ja rentoa yhdessä oloa ja yh-
dessä tekemistä itse tehtyjen herk-
kujen äärellä. Paikka ilmoitetaan 
myöhemmin. Lisätietoja Velkuan 
Marttayhdistys ry, Mari-Milla Aura, 
marimilla.aura@gmail.com. 

Klo 14 alkaen ohjattu luonto-
polkuretki Velkuan polkureitistöl-
lä. Tervetuloa mukaan nauttimaan  
luonnon rauhasta! Tarkempi reitti 
ilmoitetaan myöhemmin. Kesto n. 
2-3 tuntia. Sade ei ole este, vaan 
raikastava lisä. Lähtö Teersalosta 
Palvelukeskus Kummelin (Saunie-

mentie 3) edestä klo 14. Retkellä 
kahvitarjoilu makean kera, myös 
omia eväitä voi ottaa mukaan. Lisä-
tietoja Velkuan saaristolaisyhdistys 
ry, Johanna Antila, p. 050 573 9332, 
johanna.antila@velkua.fi

Klo 18 alkaen hyvän fiiliksen ul-
kolentopalloa Teersalon kentällä 
(Sauniementie 5, 21195 Velkua). 
Virvokkeita tarjolla. Jatketaan il-
taan asti niin pitkälle kun pelaajien 
kunto kestää! Myös kylähaasteita 
otetaan vastaan. Säävaraus. Lisä-
tietoja Velkuan saaristolaisyhdistys 
ry, Johanna Antila, p. 050 573 9332, 
johanna.antila@velkua.fi



Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

Salakuljettajan 
Silakka Show

lauantaina 20.5. kello 10–13
Salakuljettajan laiturista 

rysätuoretta silakkaa 
suoraan veneestä niin kauan

kuin tavaraa riittää!
5€/ämpäri. Oma ämpäri mukaan!

Avaamme toukokuussa joka päivä kello 12, kesä-
kuussa kello 10. Suljemme aikaisintaan kello 21. 

Tervetuloa!

Sepelit ja mullat 
kevään 

kunnostustöihin
Roskalavat ja kappale- 

tavaran kuljetukset

Kauttamme myös kaivuu- 
 ja muut koneurakointi- 

palvelut

Jukka Pietilä 
045-6313114

www.jukkapietila.fi

Sammuttimien tarkastusta 
Teersalossa Salakuljettajan rannassa
lauantaina 20.5. klo 9–13
Edullisia erikokoisia 
sammuttimia ja 
maukkaita
muurinpohjalettuja
myynnissä!

JEVI-PALVELUT
www.jevi-palvelut.fi 
p. 050 5423017

Avoimet ovet 
Vaihelassa
lauantaina 27.5.2017 kello 14-17
Talvi ollaan hääräilty remontin merkeissä, siispä 
piipahda Saaristohotelli Vaihelaan katsomaan 
aikaansaannoksiamme! Merja ja muu Vaihelan 
väki tarjoavat affensoppaa soppatykistä kaikille 
nälkäisille ja haitarimusiikki soi pihassa.
Keittiö on vielä suljettu, baari avoinna klo 14–17.
Päivän aikana mahdollisuus tutustua myös villivi-
hanneskurssilaisten tuotoksiin hotellin aulassa. 

Tervetuloa, nähdään! t. Vaihelan väki

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.


