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Koululaisten vauhdikkaat tanssiesitykset 
polkaisivat käyntiin Sinervon joulunajan.

Juuri ennen ensimmäisen joulukalenterin 
luukun avautumista Sinervon talolla avattiin 
saariston joulu. Perinteiset joulumyyjäiset ja 

koululaisten tanssiesitykset saivat velkualaiset ja 
livonsaarelaiset liikkeelle, ja väkeä riitti niin tanssi-
joiden yleisöksi kuin myyntipöytien asiakkaiksikin.

Tapahtuman riemukkaasta ohjelmasta vastasi-
vat Velkuan koulun tanssiryhmät. Ensin esiintyi 
nuorempien koululaisten ryhmä Punaiset raidat. 
Nauhat liikkuivat hienosti, kukaan ei sotkeutunut 
nauhaansa, ja lopuksi yleisökin pääsi mukaan.

Isompien koululaisten eli BandW:n esitys oli 
totutusti vauhdikas ja taitava. Mukana olleet korit 
pinottiin lopuksi torniksi, josta pari tyttöä hyppäsi 
odottaviin käsiin.

Molemmat esitykset saivat yleisöltä hurjat suo-
sionosoitukset. 

Joulumyyjäispöydissä oli tarjolla villasukkaa, 
koruja, leivonnaisia, hunajaa eri muodoissa, sytyk-
keitä ja muita käsitöitä. Puffetin riisipuuro rusinaso-
palla tai ilman täytti vatsat.

Joulupukin vierailua odotettiin kovasti, ja lopulta 
kunniavieras saapuikin paikalle. Tuomisinaan hä-
nellä oli jokaiselle pieni pussi ja yllätysjäätelö!



Livonsaaren Osuuskaupas-
sa vallitsee leppoisa joulu-
tunnelma jo viikkoja ennen 
joulua. Yhdessä kahvipöy-

dässä tehdään joulukortteja Ulla 
Elonen-Kurikan ohjauksessa, toi-
sessa satunnaiset kulkijat hörppi-
vät kahvia ja pullaa samalla, kun 
kyläläiset piipahtavat tekemässä 
ruokaostoksiaan.

– Oli kyllä oikea ratkaisu laittaa 
kahvilan pöydät samaan tilaan 
kaupan kanssa, osuuskaupan hal-
lituksen puheenjohtaja Hedi Tol-
vanen huokaa.

Kaupan ja kahvilan lisäksi Osuu-
kaupalla toimivat postipalvelut. 
Apteekin lääkekaappipalvelua 
vielä odotellaan.

Joka 7. tuote on paikallinen 
Kyläläisten ikioma olohuonekaup-
pa on käynnistynyt suunnitellusti. 
Osuuskunnassa on jäseniä 43, ja 
osuusmaksuilla on saatu hankit-
tua hyllyille mukavasti valikoimaa 
ja varastoa.

Hyllyiltä löytyy ennen kaikkea 
juuri sellaisia tavaroita, joita asiak-
kaat ovat pyytäneet sekä paikalli-
sia tuotteita: lihaa, vihanneksia, 
hedelmiä, omenoita, chiliä, pork-
kanaa, lähihunajaa, saippuaa, 
käsitöitä, Askaisissa paahdettua 
kahvia...

-- Joka seitsemäs myyty tuote on 
paikallinen. Siinä on tietysti mu-

kana kahvilassa tarjotut kahvit ja 
pullat, mutta suhde on silti hyvä, 
Heidi Tolvanen sanoo.

Luku vain paranee ensi vuonna, 
kun kauppaan saadaan valmistus-
keittiö. Siellä tehdään asiakkaille 
sekä lounasta että uudenlaisia ja-
losteita ja säilykkeitä myyntiin.

– Lounasajan ulkopuolella pai-
kalliset tuottajat voivat jatkojalos-
taa tuotteitaan myyntiin meidän 
omavalvontasuunnitelmamme 
alla. Näin saadaan taas hyllyihin 
lisää paikallista, Heidi Tolvanen 
visioi.

Tarmo-lähikaupan tarjoukset, 
Tietäväinen Foods -luomutukun 
tuotteet ja itäeurooppalaiset eri-
koistuotteet pitävät huolen siitä, 
että hintataso ei nouse taivaisiin.

Kielikylpyä kerrakseen
Osuuskaupan arjesta huolehtivat 
yrittäjät Iveta Maslakova ja Elvira 
Dudkova. Slovakiasta ja Latviasta 
EVS-vapaaehtoisina Suomeen tul-
leet nuoret naiset kiittelevät livon-
saarelaisten kielitaitoa: yllättävän 
moni täällä osaa englantia.
– Emme kumpikaan osanneet al-
kuun kovin hyvin suomea, mutta 
työssä on oppinut nopeasti. Ih-
miset ovat olleet tosi ystävällisiä 
ja auttaneet meitä kielen kanssa, 
Iveta ja Elvira kiittävät.

Susanna Viljanen

Osuuskaupan 
ensimmäinen joulu 

Eläimet 
johdattavat 
joulun ytimeen

Livonsaaren osuuskaupan 
jouluiset työpajat huipen-
tuvat lauantaina 21. jou-

lukuuta erikoistyöpajaan, jonka 
ohjaajina toimivat  Nina-Beata 
Granqvist, joulu-Pukki ja jou-
lu-Kuu.

– Ohjelma ei ole vielä kovin 
tarkka, mutta ajatuksena on, että 
eläimet tulevat kaupalle avaamaan 
ihmisille oven oikeaan jouluun. 
Kaiken touhun ja yltäkylläisyy-
den keskellä voi olla vaikea päästä 
aitoon, kiireettömään joulutun-
nelmaan, mutta eläimet auttavat 
siinä, Nina-Beata lupaa.

Hän muistuttaa, että jouluun 
kuuluvat onni ja rauha asuvat 
meissä itsessämme. Tässä hetkessä 
eläminen, jota eläimet meille opet-
tavat, auttaa löytämään kadonneen 
rauhan.

– Itse rauhoitun parhaiten niin, 
että menen navettaan, vaihdan 
eläimille puhtaat oljet ja istun 
kuuntelemaan, kun vuohet rous-
kuttavat kuivattua heinää. Toisessa 
kainalossani on lypsykuttu, toi-
sessa tyytyväisenä tuhiseva koira 
ja sen kainalossa kehräävä kissa. 
Sitä tunnelmaa yritämme tuoda 
ripauksen kaupallekin.

Livonsaaren Osuukaupassa ostosten teko, kahvittelu ja kuulumisten vaihto 
sujuvat kätevästi samassa tilassa. 



Sinervolla tapahtuu 
Kahvakuula (parittomat viikot) ja kuntopiiri (parilliset viikot) Sinervolla jatkuvat keskiviikkoisin kello 18, 
2 euroa / kerta. Vuonna 2020 aloitetaan 8.1. Järjestää Pro Sinervo ry.
Jumppaa Livonsaaressa maanantaisin kello 18: tammikuussa keppijumppaa, helmikuussa kahvakuulaa, 
maaliskuussa kuntopiiriä ja huhtikuussa tabata-treeniä. Maksu 2 euroa / kerta. Vuonna 2020 aloitetaan 
13.1. Järjestää Pro Sinervo ry.
Koululaisten liikuntakerhot: 0-4-luokkalaiset maanantaisin kello 13–14 ja 5-6-lk tiistaisin kello 13–14. 
Kerhot jatkuvat tammikuussa 7.1. alkaen
Partiolaiset kokoontuvat Sinervolla torstaisin.
Talvirieha lauantaina 8. helmikuuta Sinervon ympäristössä: pilkkikisaa ja lumenveistoa kelin mukaan. 
Seuraa ilmoittelua: facebook.com/sinervontalo ja prosinervo.com
Pro Sinervo toivottaa Velkuan ja Livonsaaren asukkaille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Pro Sinervo ry

Livonsaaren Osuuskaupan väki 
toivottaa Rauhallista Joulua!
Palvelemme normaalisti joka päivä 
kello 10–18. 
Joulun ajan poikkeavat aukiolojat:  
  24.12 10-12
  25.12 suljettu
  1.1.suljettu

Jouluinen
Special- 
työpaja 
lauantaina 
21.12. 
kello 13

Joitakin vuosikymmeniä 
sitten paikkakunnalla häm-
mästeltiin huikeaa uutista: 

mummoikäinen naisihminen 
oli ostanut itselleen kännykän. 
Siihen aikaan vannottiin lankapu-
helimen ja vastaajan nimeen – ei 
ollut asioilla tulenpalava kiire.

Nykyisin älypuhelimet ovat 
jokaisen arkea ikään ja sukupuo-
leen katsomatta. Muutos vain 
tuli ikäihmisille liian nopeasti. Ei 
tunnu olevan edes vaihtoehtoja. 
Monelle kynnys on korkea lähteä 
opiskelemaan ja tunnustaa ”tyh-
myytensä”, mikä on vain tietä-
mättömyytta.

Eläkeläisten huoli osaamises-
taan on havaittu Opetushallitusta 

myöten. Tarpeeseen tuli Siner-
volla järjestetty Digitaidot tarjot-
timelle -hankkeen kurssi, johon 
osallistui 11 tyytyväistä opiskelijaa 
sekä yksi nuori avustaja. Opetta-
jana toimi Jenni Hanhilampi.

Opetukseen sisältyi muun 
muassa puhelimen asetusten 
hallintaa, internetin käyttöä 
puhelimella, viestien lähettelyä 
eri tavoin sekä sovellusten kuten 
karttaohjelmien lataaminen.

Netissä teimme digitaitotestejä 
sekä kävimme verohallinnon, 
Kelan ja Kanta-palvelun sivuilla.

Neljänä lauantaina toteutettu 
opetus oli henkilökohtaista eikä 
liian vauhdikasta, tunnelma lep-
poisa, ja opettaja huomioi jokai-

Digitarjottimen anteja maistelemassa
sen tarpeet. Kyselimme paljon ja 
kahvitarjoilukin pelasi.

Huhtikuussa on luvassa lisää 
opetusta Velkualle tai Livonsaa-
relle. Ilmoittautumiset taas Naan-
talin Opistolle.

Opetukseen on matala kynnys, 
vaikka aihe on vaikea ja älykän-
nykkä pelottava. Onhan siellä 
koko maailma. Onneksi kaikkea 
ei tarvitse kerralla oppia.

Digitaidot tarjottimelle koulutuk-
sen osallistujat Sinikka Sorvari ja 

Karin Majasuo



Vaihelan väki toivottaa Hyvää 
Joulua ja Onnea Vuodelle 2020!

vaihela.fi 
Facebook: 

Saaristohotelli Vaihela

Rantapuodin ja -klubin väki kiittää 
kuluneesta vuodesta sekä toivottaa kaile 

Iloista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Nähdään taas maaliskuussa!
p. 02 2525 927,  facebook.com/rantaklubi

Hyvää Joulua ja vielä 
Parempaa Uutta Vuotta 

kaikille  Velkuan ja 
            Livonsaaren asukkaille 
  toivottaa Lasse Valtonen

 Ollaan yhteyksissä!

Levollista joulua ja 
vuodenvaihdetta! 

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari

040-5905379

kuppari.fi

Kuppari-Hanna 15v 
-juhlavuoden kunniaksi 

lahjakortit -15% 
paikallisille koko 

loppuvuoden.
Tervetuloa!

Kurjen Gallowayt toivottavat 
Rauhallista Joulua!

Joulupöytäänkin 
paistia, jauhelihaa, 
keittolihaa, lastua, 

nakkeja ja makkaraa.

Sopimuksen mukaan: 
p. 040 531 8122 / Leena ja Atte


