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Uimakoulu kuuluu kesään!
Velkuan ja Livonsaaren lapset riemuitsivat rantauimakoulussa.

Leppoisasti laadukkaat 
Velkua-päivät

Velkua-päiviä vietettiin viime vii-
konloppuna laadukkaan musiikin 
ja leppoisan yhdessä tekemisen 
merkeissä. Kahdennettoista Vel-
kua Soi -konsertit kirkossa tarjo-
sivat tuttuun tapaan erittäin laa-
dukkaita musiikkinautintoja, ja 
lauantain kirppis- ja pihapelipäi-
vässä huolehdittiin fyysisestä kun-
nosta frisbeetä, tikkaa ja mölkkyä 
heittäen sekä pussihypellen.

Velkuan ja Livonsaaren viral-
linen pihapelimestaruus meni 
partiolaisille, jotka ehkä odotetus-
tikin olivat sekä nopeampia että 
tarkempia kuin muu yhdistysväki.

Lapsia riemastutti sunnuntain 
konsertissa Siina ja Taikaradio 
-trio sekä aina yhtä jännittävä aar-
teenetsintä.

Velkua-päivät keräsi kolmen 
päivän aikana viitisensataa kävi-
jää. Tapahtuma oli Pro Sinervo 
ry:n, Velkuan Saaristolaisyhdistyk-
sen, Velkua Soi -musiikkijuhlan ja 
Naantalin seurakunnan yhteinen 
voimainponnistus.

Lauantain kirppis- ja pihapelipäivässä kävi iltapäivän mittaan yli kak-
sisataa velkualaista, livonsaarelaista ja kesäasukasta.

Kesäkuun kahdella viimeisellä vii-
kolla Teersalon uimarannalla pols-
kittiin uimakoulun merkeissä.

Yhteistyössä Wanhan Salakul-
jettajan kanssa saatiin uimareille 
myös sauna käyttöön, sillä vedet 
olivat tänä vuonna aika viileät.

Uimakoulun alkeis- ja jatkoryh-

mä olivat täynnä. Osallistujina oli 
yhteensä 20 livonsaarelaista ja vel-
kualaista lasta.

Lapset osallistuivat kahteen eri 
tasoryhmään joissa harjoiteltiin 
kellumista, liukumista, sukeltamis-
ta, alkeisuintitekniikoita/ kilpauin-
titekniikoita ja vesipelastusta.

Viimeisenä päivänä jaettiin todis-
tukset ja uimataitomerkit.

Uimaopettajana toimi merimas-
kulainen Henna-Maria Sula.

Uimakoulun järjestivät Pro Si-
nervo ry:n saaristotalohanke, Li-
vonsaaren Kyläyhdistys ja Velkuan 
Saaristolaisyhdistys.



Avoimet Kylät -päivän tarjosi monipuolista ohjel-
maa Teersalossa lauantaina 10.6. Iltapäivän ja 
illan mittaan oli luontopolkukävelyä, lentopallon 
peluuta, pop up-kahvila, ohjattua ongintaa, ruo-
kopillityöpaja, paimenmusiikkia ja yhteislaulua. 
Järjestäjinä Pro Sinervo ry:n Saaristotalohanke, 
Velkuan Saaristolaisyhdistys, Velkuan Kalastaja-
seura ja Velkuan Martat. Kuvat: Pekka Lindholm

Kahvit 
kotimuseolla
Heinäkuun Sinervon kahvit saatiin juoda poikkeuk-
sellisen hienoissa oloissa, kun Hilkka ja Lauri Valto-
sen kotimuseo Velkuanmaan Lepolassa avasi ovensa 
Sinervon vieraille.

Kyseessä oli hyvin harvinainen tilaisuus, sillä museo 
ei ole varsinaisesti ollut auki sen jälkeen, kun nyt jo 
edesmenneet Lauri ja Hilkka aikoinaan muuttivat 
palvelukeskus Kummeliin. Museoon tuli tutustu-
maan kolmisenkymmentä velkualaista ja kesäasu-
kasta.

Hilkan ja Laurin poika Lasse Valtonen (yläkuva) 
esitteli aitat, tallin ja saunan sekä muutamia niiden 
1 380 luetteloidusta esineestä. Kokoelman tiettävästi 
vanhin esine on Palvan meritaistelun aikainen laivan 
osa (alakuvassa oikealla).

Museon esineet, huonekalut, työkalut, lehtileik-
keet, kirjeenvaihto ja käsityöt ovat pääösin kotoisin 
Velkuanmaalta ja Laurin lapsuudenkotisaaresta Ket-
tumaalta.



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

Kuvan juhla jatkuu elokuussa
Elokuun Kuvan juhlaa -retkelle 
kokoonnutaan kello 9 Velkuan 
Teersalon lossirannassa, josta läh-
demme pienissä ryhmissä yhdes-
sä tallentamaan kuvia ja sanoja 
ennalta valituista teemoista. Reitti 
on helppokulkuinen ja tarvittaes-
sa esteetön. Retki päättyy klo 12.

Ryhmiä ohjaavat mm. runoilija, 
valokuvausharrastaja Mia Rön-
kä ja runoilija, kuvittaja, ohjaaja 
Mirkka Mattheiszen.

Retkellä syntyneistä kuvista ja 
sanoista koottu teos esitetään 
20.10. Livonsaaren Seurantalolla 
sekä Naantalin Taidehuoneella 
30.10 osana Lux Gratiae -tapahtu-
maa. 

Varustaudu omin välinein (ka-
mera / kyniä / lehtiö) ja sään mu-
kaisin vaattein sekä ulkoiluun 
sopivin jalkinein. Aiempaa harras-
tuneisuutta ei tarvita: utelias mieli 
ja yhdessä tekemisen ilo riittää.

Ilmoittautumiset, lisätiedot ja 
kimppakyytitarjoukset 1.8. men-
nessä Mirkalle: mirkka.m@gmail.
com tai 040 775 2005.

Retken järjestävät Pro Sinervo 
ry., Velkuan saaristotalo Sinervo 
-hanke sekä Mia Rönkä ja Mirkka 
Mattheiszen. Retki on maksuton.

Hankkeeseen on saatu Naanta-
lin kaupungin kulttuurilautakun-
nan Suomi100 -avustusta sekä 
kohdeavustusta.

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.

Varaa nyt jo kalenteriisi mukava 
mahdollisuus kartuttaa sienitun-
temustasi ja retkeillä kauniissa 
Vähämaan saaressa.

Lähdemme sieniretkelle Teersa-

Ohjatusti sienestämään Vähämaalle
Pro Sinervo ry:n saaristotalohanke järjestää sieniretken Vähämaalla.

losta m/s Kivimolla klo 13.25 (ole 
rannassa hyvissä ajoin) ja mat-
kaamme Rauhalaan asti. Takaisin 
olemme Teersalossa klo 17.00. 
Oppaanamme sienineuvoja Aulis 

Toivonen. Ota mukaan omat ret-
kieväät ja varustaudu saappain ja 
säänmukaisin vaattein. Yhteyden-
otot: prosinervo@gmail.com, 040-
9645202 (Tiina)

Saaristossa tapahtuu Pro Sinervo ry

Kuvan juhlaa – juhlan kuvia maanantaina 7. elokuuta kello 9: retki piirtäjille, valokuvaajille ja kir-
joittajille Velkuan Teersalossa.
Sieniretki Vähämaalla lauantaina 19. elokuuta.
Lukupiiri kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 5.9. Velkuan kirjastossa klo 16.30. Tämän kertainen 
kirja on Sirpa Kähkösen Tankkien kesä (2016).



Perjantaina 14.7.  Live-musiikkia klo 17 –>
Lauantaina 15.7.  Live-musiikkia, Karpaasit klo 17 –>
Perjantaina 21.7.  Live-musiikkia Kalle Klotz klo 16 –>
Lauantaina 22.7.  Live-musiikkia klo 16 –>
Perjantaina 28.7.  Kitaramusiikkia, Pepe Gonzáles klo 17 –>
Lauantaina 29.7.  Live-musiikkia, Kalle Klotz klo 16 –>
Lauantaina 5.8.   Live-musiikkia klo 16 –>
Lauantaina 12.8.  Live-musiikkia, Kalle Klotz klo 16 –>
Lauantaina 19.8.  Kitaramusiikkia, Pepe Gonzáles klo 16 –>
Lauantaina 26.8.  Muinaistulet, Live-musiikkia,
                              Varikkohumppa 17 –>

Tarkemmat tiedot palveluista ja tapahtumista löytyvät osoitteesta vaihela.fi 
sekä Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

Saaristohotelli Vaihelassa tapahtuu:


