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1. Toteuttajan nimi
Velkuan saaristolaisyhdistys ry ja Livonsaaren kyläyhdistys ry, osa-aikainen kyläsihteeri Ulla Piippo
2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika
Etupäässä erinomaista, yhteistyöhanke Livonsaari-Velkua, 17541, 01.05.2013-31.12.2014
3. Ajanjakso, jota raportti koskee
01.05.2013-31.12.2014
Tämä loppuraportti on liitteenä hankkeen neljännessä, viimeisessä maksatushakemuksessa (joka ajalta
1.8.-31.12.2014, ko. ajanjaksoa koskeva teksti kirjoitettu loppuraportissa kursiivilla)
4. Yhteenveto hankkeesta
Hankkeessa palkattiin Leader-rahoituksen turvin Livonsaarelle ja Velkuaan yhteinen kyläkoordinaattori, joka
aloitti osa-aikaisen työnsä 6.5.2013. Kyläsihteerin tehtävänä oli toteuttaa v. 2011 tehdyn
esiselvityshankkeen tulokset, mm. alueen (Velkuan ja Livonsaaren) asukkaitten välisen kanssakäymisen
lisääminen, paikallisten yhdistysten yhteistyön luominen ja kehittäminen, yhteisten tapahtumien ja
talkoiden organisointi, viestinnän määrällisen ja laadullisen tason kohentaminen, kyläfoorumin
perustaminen, alueen yhteisen kyläsuunnitelman, tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston tuottaminen
jne.
Kohderyhminä ja hyödynsaajina sekä keskeisinä toimijoina ovat Velkuan ja Livonsaaren vakituiset ja vapaaajan asukkaat, yhdistykset, yrittäjät ja matkailijat. Vakituisia asukkaita Livonsaarella on n. 200 ja Velkuassa
n. 250. Vapaa-ajan asukkaat moninkertaistavat väkuluvut.
Luodut yhteistoimintamallit ovat sellaisinaan siirrettävissä ja hyödynnettävissä ympäri Suomea tilanteisiin,
joissa kylien välinen yhteistyö on ainut keino turvata alueen tulevaisuus, palvelut, houkuttelevuus,
viihtyvyys jne. Hankkeen tulokset ovat merkittävät ja kauaskantoiset: hankkeessa luodaan, toteutetaan ja
vakiinnutetaan yhteistoimintamalleja alueelle, jossa niitä ei aikaisemmin ole ollut.
Alueen vetovoima kasvaa ja asukasluvun nousun myötä on helpompi kehittää nykyisten palveluiden tasoa
ja tuottaa perustellusti uusia palveluita.
Hankkeen budjetti on 50 700,00 €, josta julkinen tuki 40 560,00 € (tukiprosentti 80 %).
Hankkeen kesto oli 20 kuukautta ja palkatun osa-aikaisen kyläsihteerin työaika 23 tuntia viikossa. Hankkeen
aikana sekä saavutettiin hankkeen tavoitteet että osoitettiin useassa eri yhteydessä velkualaisten ja
livonsaarelaisten keskinäisen yhteistyön jatkamisen tärkeys. Hankkeen aikana kohdistui alueella oleviin,
yhteisiin palveluihin useita supistus- tai lakkautuspaineita. Ne omalta osaltaan vahvistivat käsitystä
yhteisen edunvalvonnan ja kannanottojen oleellisuudesta.
Päätöksentekoon vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat työllistäneet kyläsihteeriä koko hankkeen ajan.
Yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa tai heidän toimeksiannostaan on kirjelmöity, lobattu, tehty
viestintää, kulloisenkin tavoitteen mukaisesti.
Hanke järjesti reilut 110 tapahtumaa, talkoopäivää, kokousta tai palaveria. Hankkeen aikana tehtiin yli 800
tuntia talkootöitä. Kanssakäyminen oli siis tiivistä ja säännöllistä. Ihmiset tutustuivat toisiinsa ja yhteiseen
agendaan, ja esimerkiksi yhdistysten puheenjohtajien keskinäiset, suorat yhteydenpidot joko alkoivat tai
vahvistuivat. Yhdistykset ryhtyivät tuottamaan entistä enemmän tapahtumia yhdessä. Yhdistysten
keskinäistä viestintää tehostetaan jatkossakin ja kokousten asialistoille on päätetty kirjata erikseen pykälä
Yhteistyö.
Livonsaaren ja Velkuan alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui tarkoituksella hankkeen
loppumetreillä, marraskuussa 2014. Suunnitelma tuotettiin kaikille alueen asukkaille avoimissa kyläilloissa,
kyläfoorumeissa, joissa jatkossakin käsitellään ajankohtaisia yhteisiä asioita. Kyläfoorumit kokoontuvat
kaksi kertaa vuodessa, kyläsuunnitelman mukaisesti.
Viestintää tehtiin hankkeessa jatkuvasti, käytännössä päivittäin. Oleellista oli viestinnän näkökulman laajaalaisuus: viestittiin yhteisistä asioista, tuotettiin omia koko aluetta koskevia uutisia. Yhteinen
tapahtumamarkkinointi ja alueen palveluista tiedottaminen olivat myös uutta, aikaisemmin alueen viestintä
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oli yksittäisten tapahtumien tai yrityksen markkinointia. Työvälineistä hankkeen facebook-sivut
on.fb.me/K0XmFX olivat nopeutensa ja helppoutensa ansiosta käytetyimmät.
Hankkeen perustamasta ja ylläpitämästä tapahtumakalenterista löytyvät kaikki paikalliset tapahtumat sekä
Livonsaarella että Velkuassa. Kalenteri toimii myös erinomaisena koordinoinnin välineenä, ehkäisten
päällekkäistä tapahtumatuotantoa. Tapahtumakalenterin nettiversio löytyy osoitteista
livonsaari.fi/tapahtumat/ ja velkua.fi/tapahtumakalenteri/ .
Velkuan ja Livonsaaren palvelut listattiin hankkeen aikana ensimmäistä kertaa samaan osoitteeseen,
yhteiseen palveluhakemistoon. Sitä myös markkinoitiin vahvasti, samaten kuin tapahtumakalenteria.
Palveluhakemisto on netissä osoitteissa velkua.fi/palveluhakemisto/ ja livonsaari.fi/palvelut/ .
Alueen matkailuyrittäjien ja alan toimijoiden yhteistyötä pyrittiin tiivistämään järjestämällä kaksi heille
suunnattua verkostoitumis- ja keskustelutilaisuutta. Toisessa keskusteltiin myös yhteisen markkinoinnin
mahdollisuudesta ja tutustuttiin sosiaaliseen mediaan viestintäkanavana. Lisäksi luotiin sähköpostiryhmä
helpottamaan keskinäistä viestintää.
Hankkeen luomat infopisteet ovat talkoolaisten voimin jalkautuneet paikallisiin tapahtumiin. Infopisteissä
on jaettu yhdistysten ja hankkeen materiaalia, tapahtumakalenteria, palveluhakemistoa jne. sekä
keskusteltu, kyselty yhteistyöideoita ja otettu palautetta vastaan. Infoa löytyy myös hankkeen nettisivuilta
livonsaari.fi/erinomaista-hanke/ ja velkua.fi/hankkeet/etupaassa-erinomaista/ sekä facebookista.
Hankkeen järjestämien lukuisten tapahtumien ja kokousten pitopaikkoina ovat suurimmaksi osaksi
toimineet Livonsaaren Seurantalo Livonsaarella ja Sinervon taloTeersalossa Velkuassa. On ollut tärkeätä
tuottaa tapahtumia näihin kahteen kylätaloon, ovathan molemmat nykyisin paikallisten yhdistysten
omistuksessa. Mitä enemmän ihmisiä taloissa käy ja viihtyy, sitä leveämmillä harteilla talojen tulevaisuus
lepää.
Hankkeen työntekijä, kyläsihteeri Ulla Piippo, oli itsenäisesti vastuussa hankkeen tavoitteiden
toteuttamisesta ja hankehallinnosta. Tukena hänellä olivat molemmat hanketta rahoittaneet paikalliset
yhdistykset, Livonsaaren kyläyhdistys ja Velkuan saaristolaisyhdistys, jälkimmäisen toimiessa virallisena
hankehallinnoijana. Myös muut alueen toimivat yhdistykset ja asukkaat vaikuttivat panoksillaan
merkittävästi hankkeen tavoitteiden toteutumiseen.
5. Raportti
5.1. Hankkeen tavoitteet
1. Livonsaaren ja Velkuan ilmapiirin, yhteishengen ja asukkaitten välisen kanssakäymisen kehittäminen
(tekemällä asioita yhdessä, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, talkoita, tapahtumia jne.)
2. Asukaslähtöisyydestä huolehtiminen, keskustelukulttuurin ja jatkuvan vuorovaikutuksen edistäminen
3. Vapaaehtois- ja talkootyövoiman hankinta tapahtumiin mm. kehittämällä erilaisia porkkanoita ja
palkintoja
4. Alueen yhdistysten välisen kanssakäymisen lisääminen perustamalla kyläfoorumi yhdistysten
puheenjohtajista tai vastaavista. Kyläfoorumi muodostaa tarvittaessa yhteisen mielipiteen ja lausunnon
päättäjien suuntaan. Ottaa tarvittaessa kantaa esim. liikenneyhteyksien kehittämiseen.
5. Yhdistysten välisten tapaamisten, yhteydenpidon, koordinoinnin ja tiedotuksen lisääminen.
Kyläkoordinaattori toimii vuosittaisen yhdistysten toimintasuunnitelmiin kirjattavan projektin
vastuuhenkilönä
6. Alueen tapahtumatuotannon sisällön ja määrän kehittäminen ympärivuotiseksi
7. Alueella olevien palveluiden käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä kampanjointi
palveluiden ja niiden kehittämisen puolesta
8. Alueella harrastus-, kokoontumis-, opinto- tai juhlakäytössä olevien rakennusten käytön tehostaminen
yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä tarvittaessa kampanjointi niiden puolesta
9. Kaupungin päätöksentekoon vaikuttamisen mekanismien kehittäminen mm. luomalla tiiviimmät
(tiedotus)yhteydet virkamiehiin ja luottamushenkilöihin
10. Alueen edunvalvontaan osallistuminen
11. Matkailuun panostaminen perustamalla alueen matkailuyrittäjien yhteistyötä ja verkottumista
edesauttava rinki
12. Infopistetoiminnan luominen ja vakiinnuttaminen
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13. Livonsaaren ja Velkuan yhteisen palveluhakemiston suunnittelu ja toteutus
14. Livonsaaren ja Velkuan yhteisen tapahtumakalenterin suunnittelu ja toteutus. Tapahtumien
koordinointi erityisesti päivämäärien ja sisältöjen osalta tärkeätä
15. Alueen kokonaisvaltaisen tiedotuksen kehittäminen
16. Kyläsuunnitelman toteuttaminen toimenpidesuunnitelmana, johon yksinkertaisimmillaan kirjataan
alueella todetut ongelmat, niiden nykytilan kuvaus, ratkaisut/tavoite ja toimenpiteet, aikataulu, rahoitus,
seuranta. Tavoitteena, että ko. kyläsuunnitelma kirjattaisiin seuraavaan Naantalin saaristo-ohjelmaan.
5.2. Toteutus
5.2.1. Toimenpiteet ja aikataulut
Hankkeen internetsivut
Sivujen suunnittelu, alkumateriaalin tuottaminen kuvineen ja toteuttaminen tehtiin toukokuussa 2013.
Hankkeen internetsivut sijaitsevat liki identtisinä kahdessa eri osoitteessa, velkua.fi/erinomaista ja
livonsaari.fi/hankkeet. Sivuilla on tietoa hankkeesta, hankkeen tiedotteet ja tapahtumat, yhteystiedot ja
ohjausryhmän kokoonpano.
Materiaalin tuottamista nettisivuille jatkettiin koko hankkeen ajan. Materiaali julkaistiin molemmilla
nettisivuilla, livonsaari.fi:hin päivityksen toteutti kyläsihteeri ja velkua.fi:hin ostopalveluna Krotti Networks.
Internetsivuja paremmin kylätiedottamiseen sopii facebook. Se on nopea, kuvien julkaisu helppoa, ja
kommentointi vaivatonta. Lisäksi tavoittavuus on huomattavasti parempi kuin nettisivuilla, jonne ihmisten
täytyy erikseen osata hakeutua jokaista uutta päivitystä lukemaan. Facebookissa viestit tulevat suoraan
käyttäjän etusivulle.
Facebook
Hankkeen Facebook-sivut avattiin kesäkuun alussa 2013 osoitteessa on.fb.me/K0XmFX . Facebookia
käytetään erityisesti tapahtumamarkkinoinnissa, vapaaehtoisten/talkoolaisten hankinnassa,
paikallisuutisoinnissa ja palveluiden markkinoinnissa. Facebookiin viedään myös valokuvat, joita eri
tapahtumista otetaan.
Kyläsihteeri markkinoi ja tiedottaa hankkeesta myös omalla nimellään, henkilönä, jakaen mm.
yhteistyöhankken facebook-päivityksiä ja kirjoittaen kuvallisia juttuja alueelta. Facebook työllistää entistä
enemmän, mutta teho erityisesti tapahtumamarkkinoinnissa ja talkoolaisten kiinnostuksen herättämisessä
on huomattavasti internet-sivuja, kuntatiedotetta tai ilmoitustauluja suurempi.
Twitter-viestintä hoidetaan Velkuan saaristolaisyhdistyksen twitter-tilin kautta.
Hankkeen facebook-sivuilla oli joulukuussa 2014 yhteensä 131 tykkääjää, kyläsihteerin omilla,
kyläviestintään keskittyvillä sivuilla vajaa 130. Livonsaaren ja Velkuan yhteenlaskettu väkiluku on n. 450,
joten alueen ihmisistä n. 30 % löytyy/on paikallistettu facebookista.
Facebookissa hanke jakaa tapahtumatietoa, menovinkkejä, infoa alueen palveluista, uutisia, valokuvia jne.
Omista tapahtumista julkaistaan kuvia, ja muiden ottamia kuvia ja tekstejä jaetaan, tavoitteena julkaista
sekä velkualaisia että livonsaarelaisia koskevia/kiinnostavia juttuja.
Facebook yhdistää velkualaiset ja livonsaarelaiset paremmin kuin mikään muu käytettävissä oleva
tiedotusväline. Kaveripyyntöjä ja tykkäämisiä on helppo tehdä, ja älypuhelinten ansiosta viestintä kulkee
aina mukana. Esimerkiksi alueen maanteillä tapahtuneista hirvi- tai peurakolareista lähtee välittömästi tieto
liikkeelle facebookissa.
Lehdistötiedotteet sekä Velkuan ja Livonsaaren alueen kunta/saaristotiedotteet
Tiedote 23.5.2013: Yhteistyöhanke Livonsaari & Velkua alkanut
Kuntatiedote (Naantalin kaupunki, Velkuan & Livonsaaren alue), kesäkuu 2013
Tiedote 26.6.2013: Alueen tapahtumat nyt yhteisessä Google-kalenterissa
Kuntatiedote, heinäkuu 2013
Tiedote 11.7.2013: Keskustelutilaisuus Sinervon talon tulevaisuudesta 17.7.2013
Kuntatiedote, elokuu 2013
Tiedote 19.8.2013: Livonsaaren ja Velkuan ensimmäinen yhteinen kylätapahtuma, Li-Ve Pop, lauantaina
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24.8.2013.
Kuntatiedote, syyskuu 2013
Tiedote 5.9.2013: Velkuan ja Livonsaaren ensimmäinen yhteinen palveluhakemisto on ilmestynyt
Tiedote 20.9.2013: Patikkaretki syksyisen upealle Salavaisten saarelle su 29.9.
Kuntatiedote, lokakuu 2013
Tiedote 21.10.2013: Tutustumisretki Livonsaaren yhteisökylään su 3.11.
Tiedote 21.10.2013: Kirpputori la 30.11.
Kuntatiedote, marraskuu 2013
Tiedote 12.11.2013: Lautapeli-illat marraskuussa torstaisin
Tiedote 25.11.2013: Joulukahvila, kirppis ja myyjäiset la 30.11.
Kuntatiedote, joulukuu 2013
Kuntatiedote, tammikuu 2014
Tiedote 27.1.2014: Alueen matkailutoimijoiden kokoontuminen 8.2.
Tiedote 27.1.2014: Talvilomatapahtumia koululaisille
Kuntatiedote, helmikuu 2014
Tiedote 4.2.2014: Lukupiiri aloittaa Teemestarilla 28.2.
Tiedote 13.2.2014: Talvilomaviikolla (15.-21.2.) runsaasti toimintaa
Kuntatiedote, maaliskuu 2014
Tiedote 28.2.2014: Kyläsuunnitelmaillat 4.3. ja 11.3.
Tiedote 10.3.2014: Lukupiiri jatkuu kerran kuukaudessa
Kunta/saaristotiedote, huhtikuu 2014
Tiedote 27.3.2014: Tutustuminen Henttulan luontopolkuun ja kantatilaan 6.4.
Saaristotiedote, toukokuu 2014
Tiedote 13.5.2014: Siivoustalkoot 17.5.
Saaristotiedote, kesäkuu 2014
Tiedote 14.6.2014: Velkuan ja Livonsaaren yhteistyön kehittäminen jatkuu
Saaristotiedote, heinäkuu 2014
Tiedote 9.7.2014: Koko perheen pikniktapahtuma 13.7.
Saaristotiedote, syyskuu 2014
Tiedote 25.9.2014: Kyläfoorumissa 6.10. valmisteilla kyläsuunnitelma
Saaristotiedote, lokakuu 2014
Tiedote 28.10.2014: Kyläsuunnitelmaluonnos kommentoitavana 13.11. saakka
Saaristotiedote, marraskuu 2014
Tiedote 19.11.2014: Velkuan ja Livonsaaren ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui
Saaristotiedote, joulukuu 2014
Tiedote 4.12.2014: Leader-rahoitteinen yhteistyöhanke päättyy
Saaristotiedote, tammikuu 2015
Tärkeätä on ollut ja on edelleen yhteisen, Naantalin kaupungin tuottaman, Velkuan ja Livonsaaren alueen
kunta/saaristotiedotteen käyttö yhteisistä asioista ja tapahtumista viestiessä, sillä nettisivut, facebook ja
sähköposti eivät tavoita alueen vanhempaa väestöä.
Muu viestintä
Hankkeen alusta lähtien on kerätty alueen asukkaiden sähköpostiosoitteita, ja tällä hetkellä iso osa
livonsaarelaisista ja velkualaisista on mukana hankkeen sähköpostituslistalla. Sähköpostitse tiedotetaan
tapahtumista ja kokouksista sekä peräänkuulutetaan talkoolaisia ja ideoita viikoittain. Toimii hyvin, ja
palautetta/vastauksia on tällä keinolla saatavissa helpommin kuin muilla viestintäkeinoilla.
Sähköpostitse tiedotetaan suoraan myös alueen vapaa-ajan asukkaille ja sidosryhmille. Lisäksi tärkeä
markkinointikeino ovat alueen ilmoitustaulut (mm. Livonsaaren kauppa, Livonsaaren Seurantalo,
Palvelukeskus Kummeli, Teersalon kauppa, Teersalon ravintolat).
Kokonaisvaltaisen tiedotuksen kehittäminen
Hankkeen toteuttaman viestinnän peruslähtökohtana ja näkökulmana on ollut laaja-alaisuus, tarkoittaen
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koko aluetta palvelevan tiedotuksen ja markkinoinnin kehittämistä, kertomalla yhteisistä asioista. Hanke on
markkinoinut paikallisia palveluita, tiedottanut alueen tapahtumista ja tuottanut omia paikallisia uutisia.
Tätä tehtävää ei yksikään alueen toimijoista tai yhdistyksistä ole hoitanut, eikä välttämättä pidäkään,
onhan esim. yhdistyksillä omat sääntöihin kirjatut tehtävänsä ja tarkoituksensa.
Hanke on seurannut ja uutisoinut kulloinkin ajankohtaisia asioita, esim. seurakuntavaalien alla kertomalla,
ketkä kaikki alueen ihmiset ovat ehdokkaina. Uusi, ja laajempi näkökulma siis. Alueen kauppojen
aukioloajat on tiedotettu, uusien yritysten ja palvelujen syntymisestä kerrottu, useiden yksittäisten
tapahtumatuottajien tapahtumat koottu yhteen. Aikaisemmin esimerkiksi Livonsaaren ja Velkuan
joulutapahtumia ei ole kerätty yhteen, vaan jokainen tuottaja on markkinoinut vain omaa tapahtumaansa.
On ollut palkitsevaa huomata, kuinka suuri merkitys esimerkiksi juuri joulutapahtumien
yhteismarkkinoinnilla on ollut. Suuri yleisö on huomannut, kuinka paljon tapahtumia alueella järjestetään
vapaaehtoisvoimin, ja toivottavasti jo kannatuksen vuoksi lähtenyt liikkeelle. Tapahtumat ovat myös
saaneet lisää ja ilmaista markkinointia. Samalla on voitu toteutaa tapahtumakoordinointia ja vältytty
päällekkäisyyksiltä.
Hankkeen viestinnässä ei ole kehitetty uutta viestintäkanavaa, vaan keskitytty sisällöllisen näkökulman
laajentamiseen. Hankkeen aikana toki ideoitiin esim. omaa paikallislehteä, mutta sen toteuttaminen ei
sisältynyt nykyisen hankkeen budjettiin.
Hankkeen facebook-sivut ovat sujuvuutensa ja nopeutensa ansiosta olleet päivittäisessä käytössä.
Viestintää on toteutettu myös mm. hankkeen nettisivuilla, kerran kuukaudessa ilmestyvän
saaristotiedotteen avulla, lehdistötiedottein, juttuvinkein, ilmoitustaulu- ja suoramarkkinoinnin keinoin.
Yhteisiä ja paikallisia asioita koskeva viestintä on hankkeen aikana osoittanut tarpeellisuutensa ja siitä on
aikaisemmin ollut huutava pula. Sekä velkualaisia että livonsaarelaisia koskeva uutisointi on toiminut myös
yhteisöllisyyttä lisäävänä ja yhteistyöhalukkuutta voimistavana tekijänä. Hankkeen päätyttyä on
valitettavaa, että vastaavaa viestintätoimijaa ei alueella enää ole.
Livonsaaren ja Velkuan yhteinen tapahtumakalenteri
Alueen tapahtumat kerättiin ensimmäistä kertaa samaan tiedostoon toukokuun 2013 aikana. Ensin
julkaistiin paperinen tapahtumakalenteri, jota jaettiin kesän 2013 aikana kaikissa alueen tapahtumissa,
alueen kaupoissa, ravintoloissa ja Palvelukeskus Kummelissa. Myös alueen muut yrittäjät saivat halutessaan
kalenterista kopioita jaettavaksi asiakkailleen. Paperinen tapahtumakalenteri oli toukokuun 2013 lopusta
lähtien myös tulostettavissa hankkeen nettisivuilta pdf-muodossa.
Sähköinen Google-pohjainen kalenteri valmistui hankkeen nettisivuille kesäkuussa 2013. Kaikki Livonsaaren
ja Velkuan tapahtumat löytyvät tästä kalenterista osoitteista livonsaari.fi/tapahtumat ja
velkua.fi/tapahtumakalenteri.
Tapahtumakalenterista tehtiin paperiversio jaettavaksi jälleen jouluksi 2013. Marraskuun puolivälistä
lähtien kalenteri oli jaossa alueen tapahtumissa sekä Livonsaaren kaupalla ja Palvelukeskus Kummelissa.
Kyläsihteeri päivittää sähköistä kalenteria viikoittain. Hän haravoi tapahtumatiedot kalenteriin alueen
yhdistyksiltä, ilmoitustauluilta, kuntatiedotteesta. Enevissä määrin tapahtumajärjestäjät ovat alkaneet
lähettää tapahtumatietojansa suoraan kyläsihteerille, mikä tavoitteena onkin.
Kesän 2014 paperinen tapahtumakalenteri valmistui kesäkauden avajaistapahtumaan, Rysän päällä
Velkuassa –silakkatapahtumaan 24.5., jossa sitä jaettiin hankkeen infopisteessä. Paperiversion ulkonäkö
uudistettiin siten, että kalenteri oli värillinen ja sisälsi useita valokuvia alueen aikaisemmista tapahtumista
sekä saaristoluonnosta. Tätä värillistä, talkootyönä suunniteltua ja taitettua versiota jaettiin kesäkuun
puolelle saakka. Sen jälkeen oli palattava aikaisempaan, mustavalkoiseen ja kuvattomaan versioon, sillä
taitetun version jatkuvaan päivittämiseen ja väritulostukseen ei ollut mahdollisuuksia.
Tapahtumakalenteri oli kesällä 2014 jaossa alueen tapahtumia kiertäneessä hankkeen infopisteessä,
Livonsaaren kaupalla ja Seurantalolla sekä Sinervon talolla. Kalenterin voi tulostaa myös hankkeen
nettisivuilta.
Yhteinen sähköinen Google-pohjainen nettikalenteri toimii erittäin hyvin. On kannustavaa kuulla, kuinka
mm. yhdistykset käyttävät kalenteria esim. suunnitellessaan omia tapahtumia. Kalenteri on erinomainen
koordinointiväline, onhan todella tärkeätä, että päällekkäisiä tapahtumia ei järjestetä.
Hankkeen päättymisen jälkeen tapahtumatuottajat päivittävät kalenteria itse, jokainen vastaten omien
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tietojensa oikeellisuudesta. Kyläsihteeri jakaa salasanan kaikille tapahtumia alueella tuottaville tahoille ja
neuvoo tarvittaessa Google-kalenterin käytössä.
Velkuan ja Livonsaaren palveluhakemisto
Hakemistoon kerättiin tiedot alueen yrityksistä, palveluista ja yhdistyksistä kesän 2013 aikana. Hakemisto
valmistui syyskuun alussa ja se julkaistiin nettisivuilla velkua.fi/palveluhakemisto ja livonsaari.fi/palvelut.
Tällä hetkellä hakemistossa on 50 väliotsaketta ja niissä yhteensä n. 100 yhteystietoa. Tietonsa
ilmoittaneita yhdistyksiä mukana on 10.
Palveluhakemistoa päivitetään sitä mukaa kun uusia tai korjattavia tietoja ilmestyy, noin kaksi-kolme kertaa
kuukaudessa.
Palveluhakemistoa päivitettiin kesän 2014 aikana liki viikoittain. Palveluntuottajien keskuudessa tapahtui
paljon, tuli lisää yrittäjiä ja toisaalta vanhoja poistui. Mm. Velkuan molemmat taksiyrittäjät lopettivat
toimintansa alkukesästä 2014. Alueelle alkoi liikennöidä Turun seudun joukkoliikenteen bussi, paikallinen
venetaksi tehosti toimintaansa, ravintolat nostivat profiiliansa mm. elävän musiikin tarjonnassa. Toinen
alueen kylätaloista, Sinervon talo Velkuassa, avasi kyläläisten, käytännössä Livonsaaren ja Velkuan
kädentaitajien voimin ovensa. Kädentaitajat perustivat Sinervolle yhteisen kädentaitopuodin. Tiloissa
ryhdyttiin järjestämään myös yhteistyöhankkeen tapahtumia.
Alueelle syntyi myös uusi rekisteröity yhdistys, kun Livonsaaren ja Velkuan kädentaitajat perustivat Pro
Sinervo –nimisen yhdistyksen kesällä 2014.
Hanke uutisoi ja tiedotti kaikesta palvelukenttään kuuluvasta myös facebookissa ja osin myös
sähköpostitse. Osana yhteisen viestinnän kehittämistä kerrottiin alueen (kesä)ravintoloiden avautumisesta
ja aukioloajoista samaten kuin paikallisten kauppojen aukioloajoista, jotka laajenivat kesäksi.
Muutoksista tiedotettiin lisäksi erikseen sähköpostitse alueen matkailualalla toimiville (matkailuringille).
Palveluhakemiston ajan tasalla pitäminen jää palveluntarjoajien itsensä vastuulle hankkeen päätyttyä.
Toivottavasti yrittäjät jne. muistavat ilmoittaa muuttuvat tietonsa myös alueen ainoaan
palveluhakemistoon. Käytännössä palveluhakemiston ylläpito sujuu siten, että muuttuneet tiedot
lähetetään esimerkiksi sähköpostitse livonsaari.fi- ja velkua.fi- sivujen päivittäjille.
Alueen yhdistystiedot
Alueella toimivien lukuisten yhdistysten yhteystiedot kerättiin kesän 2013 aikana. Samalla kerättiin tiedot
jokaisen yhdistyksen tarkoituksesta (kopioitu säännöistä) ja siitä, miten yhdistykseen pääsee jäseneksi ja
mitä jäsenyys maksaa. Tiedot julkaistiin syyskuussa 2013 palveluhakemiston yhteydessä netissä
velkua.fi/palveluhakemisto ja livonsaari.fi/palvelut.
Yhdistysten puheenjohtajista tehtiin oma sähköpostituslista, jota hyödynnetään mm. yhteistyön ja
viestinnän kehittämisessä yhdistysten välillä. Lisäksi yhdistysten puheenjohtajien yhteystiedot
puhelinnumeroineen kerättiin alueen yhdistysten puheenjohtajien yhteistyöpalaverissa 6.11.2013.
Yhteystiedot ovat kaikkien yhdistysten käytössä keskinäisen yhteydenpidon helpottamiseksi.
Yhteystietoja päivitetään säännöllisesti. Keväällä useat yhdistykset pitävät sääntömääräiset kokouksensa, ja
johtokuntien/hallitusten jäsenet vaihtuvat. Näistä muutoksista on tärkeää kertoa myös muille alueen
yhdistyksille, ja yhteistyöhanke jakaa tätä tietoa aktiivisesti. Kevään ja kesän 2014 aikana hanke jakoi myös
yhdistysten toimintasuunnitelmia, onhan tärkeätä tietää, mitä muissa yhdistyksissä suunnitellaan.
Toimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan saatu kaikilta alueen yhdistyksiltä, joten tämä yhteistyötä ja
keskinäistä tuntemusta lisäävä tavoite jäi osin saavuttamatta.
Hankkeen päätyttyä yhdistystietojen ajantasalla pitäminen jää yhdistysten omille harteille. Muuttuvat
tiedot toimitetaan, kuten palveluhakemistonkin kohdalla, sähköpostitse livonsaari.fi- ja velkua.fi- sivujen
päivittäjille.
Matkailuyrittäjien rinki
Matkailuyrittäjien rinki perustettiin alkuvuodesta 2014. Kokoontumisesta on lisätietoa tämän raportin
Hankkeen järjestämät tapahtumat –osiossa.
Kyläsihteeri on käyttänyt matkailuringin sähköpostilistaa säännöllisesti. Alan toimijoille on tiedotettu mm.
alueen palveluiden muuttuvista aukioloajoista, uusista palveluista ja tapahtumista.
Hankkeen aikana pohdittiin useaan otteeseen, minkälaiset tilaisuudet kiinnostaisivat alueen
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(matkailu)yrittäjäjiä niin, että he kokisivat tärkeäksi osallistua yrittäjien rinkiin. Syksyllä 2014 järjestettiin
vielä tutustumisretki Salavaisten saarella sijaitsevalle, maatilamatkailuun panostavalle tilalle. Retkeä
markkinoitiin paikallisille yrittäjille myös verkostoitumistilaisuutena.
Kyläsuunnitelma
Velkuan ja Livonsaaren alueiden yhteistä kyläsuunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan kaikille avoimissa
kyläilloissa maaliskuussa 2014. Tilaisuuksissa mm. listattiin asukkaiden näkemykset niistä asioista, jotka
kuuluvat yhteiseen kyläsuunnitelmaan. Ensimmäinen tilaisuus pidettiin tiistaina 4.3. klo 18 Sinervon talolla
Velkuassa ja tiistaina 11.3. klo 18 Livonsaaren Seurantalolla. Kyläillat veti Varsinais-Suomen kyläasiamies
Tauno Linkoranta. Pohdinnassa oli myös, kuinka kyläsuunnitelma tuotetaan siten, että siitä muodostuu
yhteinen työkalu alueen kehittämisessä.
Syksyllä 2014 järjestettiin kaksi kaikille avointa, kyläsuunnitelmaan keskittyvää kyläfoorumia. Tavoitteena
oli tuottaa konkreettinen toimintasuunnitelma muutamaksi vuodeksi eteenpäin: Mitkä asiat ovat meille
tärkeitä myös tulevaisuudessa? Mitä voimme niille tehdä? Mihin pitää panostaa? Mihin resurssit riittävät?
Kuka tekee ja mitä? Oleellista on se, mitä me itse voimme tehdä ja se, miten voimme vaikuttaa niihin
toimijoihin, jotka tuottavat esimerkiksi palveluita alueelle.
Velkuan ja Livonsaaren yhdistysten kyläfoorumi kokoontui tuottamaan kyläsuunnitelmaa maanantaina
6.10. klo 18 Livonsaaren Seurantalolle. Myös kaikki alueen asukkaat toivotettiin tervetulleiksi. Asukkaiden
ajatuksia ja materiaalia oli kerätty mm. viime keväänä järjestetyissä kyläsuunnitelmailloissa kyläasiamies
Tauno Linkorannan johdolla. Nyt oli vuorossa seuraava vaihe, materiaalin käsittely ja
kyläsuunnitelmaluonnoksen tuottaminen. Tämän jälkeen seurasi palaute- ja kommentointikierros, alueen
yhdistykset ja asukkaat ottivat kantaa luonnokseen. Sen jälkeen kyläfoorumi kokoontui toisen kerran,
torstaina 13.11. Sinervolla Teersalossa. Tuolloin tuotetaan lopullinen kyläsuunnitelma, saadun palautteen
mukaisesti. Syksyn tilaisuudet veti MMM, agronomi Esa Aro-Heinilä.
Kyläsuunnitelmaan on kirjattu kyläsuunnitelman seuranta, joka tapahtuu kaksi kertaa vuodessa
kokoontuvassa kyläfoormissa.
Velkuan ja Livonsaaren alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma 2015-2017 (Etupäässä
erinomaista, yhteistyöhanke Livonsaari & Velkua, 13.11.2014) on tämän loppuraportin liitteenä. Lisäksi
liitteenä kyläsuunnitelmaa ja sen valmistumisprosessia koskevat tiedotteet.
Kyläfoorumi
Hankkeessa oli useita sellaisia tavoitteita, jotka vaativat kunnollisen pohjatyön , harkintaa ja suunnittelua.
Yksi pohdinnan aiheista oli se, miten kyläfoorumi on järkevintä toteuttaa ja miten se saadaan pysyväksi
osaksi kanssakäymistä tulevaisuudessa.
Loppujen lopuksi kyläfoorumi muodostui kuin itsestään: Hankkeen aikana livonsaarelaiset ja velkualaiset
kokoontuivat lukuisia kertoja yhteisen pöydän äärelle keskustelemaan ja pohtimaan yhteisiä asioita.
Näistä istunnoista muodostui kyläfoorumi, paikallisia asioita laajemmasta kuin yhden kylän näkökulmasta
tarkasteleva yhteistyöelin. Kokoukset ovat vapaamuotoisia, ja foorumi voi toteutua myös usean ihmisen
sähköpostikirjeenvaihtona tai facebook-keskustelun muodossa.
Hankkeen päätyttyä kyläfoorumin tulevaisuus on kiinni paikallisista ihmisistä ja heidän aktiivisuudestaan.
Yhteiseen kyläsuunnitelmaan on kirjattu, että foorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa , helmikuussa
Velkuassa (kokoonkutsujana Velkuan saaristolaisyhdistys) ja lokakuussa Livonsaarella (kokoonkutsujana
Livonsaaren kyläyhdistys). Kyläfoorumiin toivotetaan tervetulleiksi kaikki asukkaat, vapaa-ajan asukkaat,
yrittäjät, yhdistysten edustajat, ja kokoontumisista ilmoitetaan mm. saaristotiedotteessa. Asialista on
vapaa, mutta tavoitteena on yhdessä keskustella kulloinkin ajankohtaisista asioista ja päättää mm.
yhteisistä edunvalvontatoimista.
Alueella olevien palveluiden käytön tehostaminen
Livonsaarella ja Velkuassa on Naantalin kaupungin, valtion, seurakunnan, yritysten, yhdistysten jne.
tuottamia palveluita. Ne kaikki on listattu hankkeen kesällä 2013 tuottamaan Palveluhakemistoon ja
tapahtumatuotannon osalta Tapahtumakalenteriin.
Tärkeintä alueen palveluiden käytön tehostamisessa on viestintä. Se, että alueen vakituiset ja vapaa-ajan
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asukkaat sekä matkailijat ja satunnaiset vierailijat tietävät, mitä palveluita alueella on käytettävissä ja
mistä ne tavoittaa. Toinen yhtä oleellinen asia ”mielipiteenmuokkaus”: Alueen historiasta johtuen sekä
Livonsaarella että Velkuassa on ollut omat asiointisuuntansa, eikä yhteisiä palveluita ole ollut tai niitä ei ole
käytetty. Hankkeen viestinnässä on pyritty korostamaan sitä, että alueen palvelut ovat yhteiset, tarkoitettu
kaikille, ja on jokaisen edun mukaista, että palvelut säilyvät. Ja ne säilyvät nimenomaan käyttämällä.
Hanke on jakanut tietoa alueen palveluista mm. facebookissa, toimittamalla yksittäisiä valokuvallisia juttuja
mm. kirjastosta, koulusta, apteekin palvelupisteestä, kaupoista, ravintoloista, Naantalin opiston
harrastuspiireistä, kylätaloista, kuntosalista, bussiyhteyksistä, jätteen keräyksistä, paikallisten yhdistysten
ja yritysten palveluista, polttoaineen saatavuudesta, asiamiesposteista, takseista ja venetakseista.
Median ja muiden tahojen tekemiä juttuja alueen palveluista on jaettu eteenpäin mm. facebookissa ja
osallistuttu siellä keskusteluihin.
Toisaalta on palveluista puhuttaessa ollut tärkeätä saada mm. alueen yrittäjät verkostoitumaan keskenään,
tutustumaan alueen palveluihin ja muihin yrittäjiin sekä suosittelemaan asiakkailleen muitten alueen
yrittäjien palveluita. Tätä tavoitetta pyrittiin toteuttamaan kokoamalla mm. alueen matkailuyrittäjät
samaan rinkiin (tilaisuus alkuvuodesta 2014), järjestämällä tutustumis- ja verkostoitumisretki
maatilamatkailupalveluita tarjoavalle tilalle (elokuussa 2014) sekä perustamalla sähköpostilista
keskinäiseen viestintään.
Kannattaa myös muistaa, että paikallisten yrittäjien suorittamassa markkinoinnissa alueen asukkaat ja
vapaa-ajan asukkaat kontakteineen ovat välttämätön kohderyhmä.
Palveluiden puolustaminen ja edunvalvonta ovat olleet hankkeen agendalla lähes koko ajan. Tästä lisää
seuraavassa.
Päätöksentekoon vaikuttaminen, edunvalvonta, virkamiesyhteydet
Hankkeen toteutusajankohtana, 1.5.2013-31.12.2014, on lähes koko ajan ollut joku paikallinen palvelu
lakkautus- tai supistusuhan alaisena. Kyläsihteeri on hankkeen tavoitteiden mukaisesti osallistunut
edunvalvontaan järjestämällä kyläkokouksia, tuottamalla tekstejä ja olemalla yhteyksissä virkamiehiin.
Kesällä 2013 alkoi keskustelu Sinervon talon kohtalosta Teersalossa. Naantalin kaupunki tarjosi kyläläisten
kokoontumispaikkana toiminutta taloa paikallisille yhdistyksille ostettavaksi, ja pitkän prosessin päätteeksi
syksyllä 2014 rakennuksen hankki ko. tarkoitukseen perustettu Pro Sinervo ry.
Syksyllä 2013 puhutti edunvalvontamielessä Varsinais-Suomen Ely-keskus, jonka suunnitelmat vähentää
Velkuan lossien liikennöintivuoroja vaativat yhteistä edunvalvontaa, kannanottoja,
yleisönosastokirjoituksia, lehtijuttuja ja lobbaamista.
Syksyllä 2013 Naantalin kaupungin koulutuslautakunta puolestaan päätti esittää Velkuan koulun yläasteen
lakkauttamista 68 000 euron arvioituihin vuosisäästöihin vedoten.
Toisaalta samaan aikaan on tuettu Naantalin kaupungin esitystä saada valtakunnallinen saaristokunnan
status. Samaten on osallistuttu Naantalin kaupungin ensimmäisen saaristo-ohjelman 2010-2012
arviointitilaisuuksiin talvella 2013-14 ja oltu mukana luomassa kaupungin uutta saaristo-ohjelmaa.
Keväällä 2014 keskityttiin ympäristöön. Kaupungin omistaman, Teersalossa sijaitsevan alueen ainoan
julkisen uimarannan ja ulkowc:n epäsiisteys ja huono kunto vaativat toimenpiteitä. Lukuisten
yhteydenottojen ja neuvottelujen jälkeen päätettiin alueella järjestää hankkeen toteuttamana siivous- ja
kunnostustalkoot.
Kesällä ja syksyllä 2014 huomio oli Livonsaaren kaupassa ja asiamiespostissa. Kauppiaan yllättävä kuolema
johti kyläkaupan sulkeutumiseen, asiamiespostin lakkauttamiseen ja tätä kautta Livonsaaren kyläkeskuksen
hiljentymiseen. Viestintä, keskustelut ja kokoukset kaupan tulevaisuudesta päättyivät onnellisesti, uudet
paikalliset kauppiaat avaavat joulukuussa 2014.
Yhteydenpito virkamiehiin ja luottamushenkilöihin, päättäjiin on ollut jatkuvaa ja sujuvaa. Myös hankkeen
tiedotteet on lähetetty heille sähköpostitse, kerätyn medialistan mukaisesti. Asioiden hoito on keskimäärin
ollut ongelmatonta ja se on sujunut rakentavassa yhteistyöhengessä. Suorat puhelinkeskustelut ovat olleet
sähköpostia tehokkaampia keinoja saada yhteisten asioiden etenemiseen vauhtia.
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Kylätalojen tms. käytön tehostaminen
Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut alueella harrastus-, kokoontumis-, opinto- tai juhlakäytössä olevien
rakennusten käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä tarvittaessa kampanjointi niiden
puolesta. Käytännössä tämä on tarkoittanut kahta kylätaloa, Livonsaaren Seurantaloa sekä Sinervon taloa
Teersalossa.
Livonsaaren Seurantalo on vuonna 2013 mittavan peruskorjauksen läpikäynyt kylätalo Livonsaarella,
omistajana Livonsaaren kyläyhdistys ry. Sinervon talo puolestaan oli kaupungin kiinteistöjä, kunnes syksyllä
2014 rakennuksen hankki omistukseensa ja kyläläisten käyttöön ko. tarkoitusta varten perustettu
paikallinen yhdistys Pro Sinervo ry.
Hanke on markkinoinut molempia kylätaloja ja ollut mukana talojen toimintoja kehitettäessä, avustaen ja
tarjoten mm. viestintäapua. Hanke on myös tuonut oman tärkeän panoksensa kylätalojen käytön
tehostamiseen järjestämällä käytännössä kaikki tapahtumansa ja kokouksensa ko. taloissa.
Infopistetoiminta
Hanke on infopisteensä/kyläkioskinsa kanssa ollut mukana melkein jokaisessa alueen (Livonsaaren ja
Velkuan) tapahtumassa alkaen Rysän päällä –tapahtumasta 25.5.2013. Infopisteessä on jaettu hankkeen
tuottamaa ja toteuttamaa alueen tapahtumakalenteria, tietoa ja tiedotteita hankkeesta sekä muuta infoa
(alueen yhdistykset, palvelut jne.). Pisteessä on voinut ilmoittautua talkoolaiseksi sekä kertoa ajatuksiaan ja
ideoitaan yhteistyön lisäämiseksi täyttämällä kyselylomake. Lisäksi pisteen mukana on kesän 2013 ajan
kiertänyt lelunvaihtopiste, jossa lapset voivat vaihtaa vanhan lelunsa toiseen ilmaiseksi.
Infopisteen mukanaolo tapahtumissa on erittäin tärkeätä hankenäkyvyyden ja suorien kontaktien takia.
Infopisteen materiaalia uusittiin alueen joulutapahtumiin 2013. Jaossa oli mm. tuore hankkeesta ja sen
etenemisestä kertova lehdistötiedote sekä paperinen tapahtumakalenteri.
Kesällä 2014 hankkeen infopiste aloitti jälleen Rysän päällä Velkuassa –tapahtumasta toukokuun lopulla.
Niissä tapahtumissa on oltu mukana, joihin on saatu talkoolainen.
Talkoovoimin pidetyn infopisteen tehtävänä on olla mukana, hankkia hankenäkyvyyttä ja promota sitä sekä
jakaa tietoa mm. tapahtumista (paperinen tapahtumakalenteri), alueesta, hankkeesta. Kesän 2014 aikana
Sinervon talolle perustettiin pysyvä infopiste (ei talkoolaista paikalla). Samalla systeemillä infopiste toimi
myös Livonsaaren kaupalla ja Seurantalolla.
On huomattava, että hankkeen nettisivut velkua.fi:ssä ja livonsaari.fi:ssä sekä facebook-sivut muodostavat
monipuolisen sähköisessä modossa olevan infopisteen. Pyrkimyksenä on ollut kevään ja kesän 2014 aikana
ohjata tietoa tarvitsevat yhä enenevässä määrin verkkoon, sähköiselle puolelle. Paperin tulostaminen on
ollut valtavaa, ja erilaista infomateriaalia on paljon. Paperimateriaaliin perustuvan infopisteen ongelmana
on myös se, että tulostettu materiaali, mm. tapahtumakalenteri, vanhentuu nopeasti ja vanhat tulosteet
joutuvat roskiin (kierrätyslaatikkoon).
Infopiste materiaaleineen oli fyysisesti paikan päällä seuraavissa muiden (mm. yhdistysten) järjestämissä
tapahtumissa:
Rysän päällä Velkuassa – silakkatapahtuma la 25.5. klo 10–13
Livonsaari-päivä la 15.6. klo 10-14
Livonsaaren kesätorin avajaiset pe 21.6. klo 9-12
Livonsaaren kesätori la 29.6.-31.8. klo 9-12
Velkua-päivä la 13.7. klo 9-14
Sinervon joulumyyjäiset la 16.11. klo 10-13
Velkuan itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12. klo 11-14 Palvassa
Joulujuhla su 15.12. klo 13-15 Seurantalolla (hankemateriaalia esillä)
Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtuma la 24.5. klo 10-13
Livonsaari-päivä la 14.6. klo 10-14
Livonsaaren kesätorin avajaiset pe 20.6. klo 9-12
Livonsaaren kesätori la 28.6. -30.8. klo 9-12
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Hankkeen järjestämät tapahtumat ja talkoot
Oleellista on ollut luoda erilaisia foorumeita ja asiayhteyksiä, joiden äärellä livonsaarelaisten ja
velkualaisten on luontevaa kohdata ja tutustua. Yksittäisiä tapahtumia, talkoita, kokouksia, palavereja
onkin järjestetty huikeat yli 110 kappaletta.
Osallistujamääriä tutkittaessa kannattaa huomata, että alueen yhteenlaskettu asukasluku on n. 450
(velkualaisia n. 250 ja livonsaarelaisia n. 200).
Kesälentis 2013:
Vuonna 2011 tehdyssä esiselvityshankkeessa osa haastatelluista toivoi alueelle yhteistä kesälentopallon
peluumahdollisuutta. Hanke toteutti kesälentiksen ensin järjestämällä lentiskentän kunnostustalkoot ja
sitten organisoimalla pelaamisen. Ruohottunut vanha kentänpohja Sinervolla Teersalossa kaivettiin esiin ja
kunnostettiin peluukelpoiseksi talkoilla 10. ja 17. kesäkuuta 2013. Tämän jälkeen lentistä pelattiin
maanantaisin 24.6.- 26.8. klo 18.15-20. Säännöllisesti pelaavia 13, lisäksi satunnaisia osallistujia.
Kesäkirppis 2013:
Organisoitiin kesäkirppis Livonsaaren kesätorille pe 21.6. ja sen jälkeen lauantaisin 29.6-31.8. Kirpputorille
voivat kaikki halukkaat tulla myymään tavaroitaan/tuotteitaan, myyntipaikat olivat ilmaiset. Hanke
ilmoitteli mahdollisuudesta, vastasi kirppistä koskeviin kysymyksiin ja hankki myyntipöydät paikan päälle.
Kirppisväkeä oli mukavasti, 2-5 myyntipöydällistä joka viikko. Yleisöä paikalla kävi viikoittain n. 100-150.
Keskustelutilaisuus Sinervon talon tulevaisuudesta ke 17.7.2013 klo 18-20:
Kokous- ja tapahtumakäytössä oleva Sinervon talo on Naantalin kaupungin omistama rakennus Teersalossa.
Kaupunki harkitsee nyt rakennuksen myymistä esim. alueen yhdistyksille. Tilaisuudessa keskusteltiin
mahdollisuuksista hankkia rakennus velkualaisten omistukseen. Alustajina Sinervolla toimivat Leena
Lehtonen Aliskulman kyläyhdistyksestä Nousiaisista, kyläasiamies Tauno Linkoranta sekä valtuutettu Lasse
Valtonen Velkuasta. Osallistujia oli 25.
Li-Ve Pop la 24.8.2013 Livonsaaren Seurantalolla:
Kahden kylän yhteisessä musiikkitapahtumassa, Li-Ve Popissa, esiintyivät Jahnukaiset sekä Martti Servo &
Napander. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun velkualaiset ja livonsaarelaiset tekivät yhteisen tapahtuman
yhteisillä talkoilla. Hanke toteutti tapahtuman, yhteistyökumppanina toimi Livonsaaren kyläyhdistys siinä
mielessä, että se rahoitti tapahtuman, möi pääsyliput ja kantoi taloudellisen vastuun. Yleisöä tapahtumassa
oli reilut 150.
Opastettu patikkaretki Salavaisten saarelle Velkuassa su 29.9.2013:
Kotiseuturetki tehtiin yhteysalus Kivimolla, perillä patikoitiin kauniiseen perinnemaisemaan tehtyä
luontopolkua pitkin ja pysähdyttiin nuotiolle syömään eväitä. Oppaana Salavaisissa toimivat siellä asuvat
Ilkka Puonti ja Aulis Toivonen. Retkelle ilmoittautui 50 ihmistä, mukaan lähti 35 aikuista, 9 lasta ja 1 koira.
Paikallisittain siis huippusuosittu tapahtuma.
Opastettu tutustuminen Livonsaaren yhteisökylään su 3.11.2013 klo 13-15:
Tutustuttiin kävellen Livonsaaren yhteisökylän tiluksiin ja itse tehtyihin koteihin yhteisökyläläisten
opastuksella. Luonnonmateriaalien (mm. savi, ruoko, olki, puu) käyttö rakentamisessa ja aurinkoenergiaan
panostaminen herättivät uteliaisuutta ja vilkastakin keskustelua osallistujien kesken.
Ilmoittautuneita oli 37, osallistuneita 32.
Lautapeli-illat torstaisin 7.-28.11.2013 klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla:
Peli-illat suunnattiin kaikille, sekä lapsille että aikuisille Livonsaarella ja Velkuassa. Käytössä oli useita
lautapelejä, ja lisäksi pelaajat toivat mukanansa omia pelejä, joihin hakivat pelikaveria peli-illoista.
Osallistujamäärä vaihteli muutamasta reiluun kymmeneen.
Lautapeli-iltoja kokeiltiin neljänä marraskuun torstaina ja päätettiin jatkaa vuoden 2014 puolella.
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Kirppis la 30.11.2013 klo 10-13 Livonsaaren Seurantalolla:
Hanke toteutti laajalti toivotun kirpputorin marraskuussa. Ideana oli, että kaikki alueen ihmiset ovat
tervetulleita myymään tavaroitaan ja tuotteitaan. Myyntipaikat olivat ilmaiset. Ilmoittautuneita oli 16,
joista 12 saapui paikalle. Myynnissä ihmisillä oli vanhoja vaatteita, leluja, leivonnaisia, joulukäsitöitä jne.
Kirppis houkutteli paikalle yli sata kävijää, ja jälleen paikallinen väkiluku huomioiden tilaisuus oli ehdoton
menestys.
Lautapeli-illat keväällä 2014 torstaisin klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla:
Marraskuussa 2013 kokeiltuja lautapeli-iltoja jatkettiin 9.1.2014 alkaen kerran viikossa torstaisin. Pelaajia
ohjasi, valvoi ja paikat järjesti kulloinkin talkoovuorossa ollut aikuinen. Peli-illoissa on kevätkauden aikana
ollut 10-20 pelaajaa, pääpaino kouluikäisissä lapsissa. Toinen aktiivinen osallistujaryhmä on ollut alueen
eläkeläiset. Arki-iltaan osuva sosiaalinen tapahtuma on selvästi osoittanyt tarpeellisuutensa. Peli-iltaan voi
tulla myös seurustelemaan ja keittämään kahvia, vaihtamaan kuulumisia, sillä pelaajien käytössä on
Seurantalolla kaksi tilaa, joista toinen hiljaisia pelejä varten
On ollut palkitsevaa todeta, kuinka esim. Velkuan eläkeläiset ja Livonsaaren lapset ovat peli-illoissa
tutustuneet toisiinsa, etunimeltä.
Kevään edetessä ja valoisan ajan lisääntyessä osallistujien määrä väheni. Viimeiseksi ilmoitettu peli-ilta
10.4.2014 jouduttiin perumaan osallistujien puutteessa. Kevään aikana järjestettiin 13 peli-iltaa.
Yhteisen hiihtoladun, pulkkamäen ja luistinradan toteuttaminen:
Livonsaarella ja Velkuassa ei ole yleiseen käyttöön tarkoitettuja hiihtolatuja tai pulkkamäkiä. Pieni
luistinkenttä löytyy Palvan saaresta. Asukkaiden toivomuksesta hanke on peräänkuuluttanut paikkoja,
joihin voitaisiin yhdessä talkoilla toteuttaa hiihtolatu, laskiaismäki tai luistinkenttä. Huonosta
lumitilanteesta johtuen päätettiin panostaa luistinkentän tekemiseen. Kenttä jäädytettiin Livonsaaren
kyläyhdistyksen omistamalle tontille Livonsaaren Seurantalolle tammi-helmikuusa 2014. Talkoissa ovat
olleet aktiivisina perheenisät lapsineen sekä Velkuasta että Livonsaarelta. Kenttä ehti olla erityisesti alueen
lapsiperheiden käytössä muutaman viikon, ennenkuin lämmenneet säät tekivät luistelun mahdottomaksi.
Velkuan ja Livonsaaren matkailutoimijoiden kokoontuminen la 8.2.2014 klo 10-14.30 Sinervolla:
Hankkeen yksi tavoitteista on alueen matkailutoimijoiden ringin perustaminen. Ensimmäinen
kokoontuminen päätettiin järjestää alkuvuodesta, 8.2.2014, jolloin sesonki on vielä edessä, mutta jolloin
tulevaa kautta jo työstetään. Matkailutoimijoiden rinkiä pohjustettiin 22.1.2014 pidetyssä
suunnittelupalaverissa, jossa myös tapahtuman ohjelmarunko lyötiin lukkoon.
Tavoitteiksi päätettiin:
- saada alalla toimivat saapumaan paikalle, saman pöydän ääreen
- tutustuttaa toimijat alueensa muihin matkailupalveluita tuottaviin
- tutustuttaa toimijat toistensa tuotteisiin ja palveluihin
- verkostoituminen, yhteystietojen jakaminen
- sähköpostiringin perustaminen
- keskinäisen viestinnän ja yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksien pohjustaminen
- paneutua sosiaalisen median tarjoamiin ilmaisiin markkinointikeinoihin
Päivän ohjelmaksi päätettiin:
- Klo 10-12 Ajankohtaisia terveisiä alueen matkailutoimijoille. Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää.
- Arjen haasteita ja mahdollisuuksia. Keskustelua vetää Johanna Antila.
- Sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa. Outi Tikkanen.
- N. klo 12-12.30 Lounas Kummelissa (omakustanteinen).
- N. klo 12.30 Tutustutaan käytännössä ilmaisiin netin tarjoamiin markkinointimahdollisuuksiin.
Luodaan ja päivitetään facebook-sivuja tarpeen mukaan. Outi Tikkanen.
Tilaisuuteen saapui 11 ihmistä kutsutuista n. 25 alalla pää- tai sivutoimisesti toimivasta asukkaasta.
Keskustelu oli vilkasta ja kiinnostus esim. facebookin tarjoamia markkinointimahdollisuuksia kohtaan
huomattava. Tarvetta oli myös ongelmien ja arjen haasteiden jakamiselle. Ratkaisujen hakeminen yhdessä
jäi vielä vähemmälle huomiolle. Tärkeintä tapaamisen antia oli se, että Livonsaarella ja Velkuassa
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matkailualalla toimivat tulivat tietoisimmiksi toisistaan, oikeasti huomasivat toisensa. Ja että yhteistyö
hyödyttää kaikkia alalla toimivia entisestä asuinkunnasta riippumatta.
Yhteistyöhanke on jakanut matkailuringin sähköpostilistalla tietoa kokoontumisen jälkeen mm. alueen
palveluista ja tapahtumista, ravintoloiden ja kauppojen aukioloista jne.
Talvilomatekemistä alueen koululaisille 17.-21.2.2014:
Hanke järjesti yhteistyössä alueen yhdistysten ja asukkaiden eli vapaaehtoisten talkoolaisten kanssa
koululaisille/lapsille toimintaa koulun hiihtilomaviikolle:
- Liikunnallisia pihaleikkejä ma 17.2. klo 12-14 Seurantalolla. Kuurupiiloa, kirkonrottaa, pikipataa,
polttopalloa, kapteeni käskee, maa meri ilma jne. Vetäjinä Satu ja Risto Kyllönen, osallistujina 17 lasta ja 6
aikuista.
- Muotoillaan savesta ti 18.2. klo 13-15 Sinervolla. Muotoiltiin savesta kulhoja ja eläinhahmoja. Vetäjänä
Hanna Aro-Heinilä, osallistujina 22 lasta ja 3 aikuista. Vetäjä polttaa työt niiden kuivuttua Palvelukeskus
Kummelin uunissa.
- Lautapeli-ilta to 20.2. klo 17-19 Seurantalolla. Pelattiin porukalla erilaisia lautapelejä. Vetäjänä Terhi AroHeinilä, osallistujia 11.
- Leivotaan pullaa pe 21.2. klo 12-15 Seurantalolla. Jokainen lapsi teki ohjaajan opastuksella ensin oman
pullataikinan ja leipoi sitten haluamansa muotoisia pullia. Ohjaajina Livonsaaren kyläyhdistyksen ja Velkuan
Marttojen emännät Helka Simonen, Leena Heikkilä, Kirsti Martikainen, Tarja Majasuo ja Tuulikki Ovaska.
Osallistujina 11 lasta.
Tapahtumat olivat hieno menestys, ja sekä lapset että vetäjät vanhemmista puhumattakaan esittivät, että
tapahtumasarja järjestettäisiin ensi vuonna uudelleen. Vakka Suomen Sanomat –lehti teki lasten
pullanleivonnasta jutun kyläsihteerin vinkattua tapahtumasta.
Velkuan ja Livonsaaren yhteinen lukupiiri kerran kuukaudessa alkaen 28.2.2014:
Lukupiirin tavoitteena on, kuten kaikkien hankkeen järjestämien tapahtumien, tarjota Velkuan ja
Livonsaaren asukkaille kokoontumisfoorumi ja tutustuttaa ihmisiä toisiinsa. Lukupiirin tavoitteena on toki
myös kerätä kirjoista ja keskustelemisesta pitävät aikuiset mukavaan yhteiseen keskustelurinkiin kerran
kuukaudessa.
Lukupiiri kiertää alueen asukkaiden kodeissa ja on sovittu, että kulloisenkin piirin vetäjänä toimii aina se
henkilö. jonka kodissa kokoonnutaan.
Lukupiirille on selvästi ollut alueella tarvetta. Niinpä piiriläiset päättivät keväällä 2014, että kesätaukoa ei
pidetä, vaan kokoontumisia jatketaan säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Ensimmäinen luku/kirjallisuuspiiri järjestettiin perjantaina 28.2. klo 18-21, luettavana Emmi Itärannan teos
Teemestarin kirja. Kokoontumispaikkana Outi Tikkasen koti (Meriharakantie 1, Teersalo). Ensimmäisellä
kerralla osallistujia oli kuusi, kaikki naisia.
Pe 28.3. klo 18 kirjana Karin Ehrnrooth, Vinoon kasvanut tyttö. Kokoontumispaikkana Livonsaaren
yhteisökylän tilat (Pohjanpääntie 49, Livonsaari), vetäjänä Sanna Mikkola.
Pe 25.4. klo 18 kirjana Toni Morrisson, Koti. Kokoontumispaikkana Johanna Antilan koti
(Sauniementie 25, Teersalo).
Pe 30.5. klo 18 kirjana Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa. Kokoontumispaikkana Kirsti
Martikaisen koti (Jussilantie 29, Teersalo).
Pe 27.6. klo 18 kirjana Tove Jansson, Kesäkirja. Kokoontumispaikkana Outi Tikkasen koti (Meriharakantie 1,
Teersalo).
Pe 1.8. klo 18.15 kirjana Jhumpa Lahirin Tuore maa. Kokoontumispaikkana Sinervon talo, (Sauniementie 5,
Teersalo), vetäjänä Anja Saarinen.
Pe 26.9. klo 18 kirjana Gabriel Garcia Marquezin Sadan vuoden yksinäisyys (1967). Kokoontumispaikkana
Livonsaaren yhteisökylän päärakennuksen aurinkosali, Pohjanpääntie 49 (ent. Livonsaaren koulu), vetäjänä
Rita Kreivi.
Pe 24.10. klo 18 puheenaiheena Pauliina Rauhalan kirja Taivaslaulu (2013). Kokoontumispaikka Askaisissa
Puutarha-auringolla (Askaistentie 986), vetäjänä Marika Viitanen.
Pe 28.11. klo 18 pikkujouluisissa tunnelmissa kyläsihteerin kotona, Pohjanpääntie 180, Livonsaari. Kirjana
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Antoine de Saint-Exupèry: Pikku Prinssi (1943), vetäjänä Kirsti Martikainen.
Osallistujia lukupiirissä on ollut 3-8, kerrasta riippuen, kaikki naisia.
Viimeisessä istunnossa päätettiin jatkaa lukupiiriä hankkeen päättymisen jälkeenkin. Seuraava
kokoontuminen on pe 23.1.2015 Jussilantiellä, luettavana kirjana Johanna Sinisalon Ennen päivänlaskua ei
voi (esikoisromaani vuodelta 2000, Finlandia-palkittu)
Laskiaistapahtuma su 2.3.2014
Livonsaaren ja Velkuan asukkaiden yhteinen laskiaistapahtuma järjestettiin sunnuntaina 2.3.2014 klo 12-14
Livonsaaren Seurantalon pihalla. Suunnitelmissa oli rusettiluistelua, hiihtoa jne. talvista ulkoliikuntaa, mutta
läsmmin sää muutti aikomukset. Niinpä hätiin saatiin kaksi kylällä asustavaa islanninhevosta, joiden
ohjastajat saapuivat hevosineen ja kärryineen laskiaistapahtuman vetonaulaksi. Lapset saivat hevoskyytiä
joko kärryissä tai ratsastaen, ohjaajina Hanna Arima ja Hanna Viinamäki. Lisäksi pihalla järjestettiin leikkejä
ja pelejä, vetäjinä Rami Saarinen ja Pekka Puurunen. Laskiaistapahtuma oli menestys, paikalliset
lapsiperheet lähtivät liikkeelle, osallistujia n. 80.
Kyläsuunnitelmaillat ti 4.3.2014 ja ti 11.3.2014
Livonsaaren ja Velkuan yhteisen kyläsuunnitelman laatimisen suunnittelu on ollut käynnissä koko
talvikauden 2013-14. On ollut tärkeätä pohtia, miksi kyläsuunnitelma kannattaa tehdä ja miksi kyläläisten
kannattaa osallistua sen tuottamiseen. Ensin on tietysti pitänyt avata sanaa kyläsuunnitelma, mikä se on.
Tammikuussa 2014 päätettiin, että yhteisen kyläsuunnitelman tuottaminen alkaa kahdella kyläillalla, jotka
pidetään maaliskuussa 2014 Velkuassa Sinervolla ja Livonsaarella Seurantalolla. Illat vetää VarsinaisSuomen kyläasiamies Tauno Linkoranta.
Helmikuussa 2014 oltiin kyläsuunnitelmasuunnittelussa edistytty niin pitkälle, että kyläsihteeri ja
kyläasiamies Tauno Linkoranta pitivät konkreettisen palaverin siitä, miten kyläsuunnitelmaillat Velkuassa ja
Livonsaarella toteutetaan, mikä on sisältö ja mitkä ovat kyläiltojen tavoitteet.
Kyläsuunnitelmailta tiistaina 4.3. klo 18 pidettiin Velkuassa, Sinervon talolla. Toinen vastaava tilaisuus
pidettiin viikon kuluttua tiistaina 11.3. klo 18 Livonsaaren Seurantalolla. Tilaisuuksia järjestettiin kaksi sen
takia, että asukkailla olisi mahdollisuus valita itselle sopivampi ajankohta. Tavoitteena ei siis ollut järjestää
omaa tilaisuutta sekä velkualaisille että livonsaarelaisille.
Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta veti molemmat tilaisuudet. Ensin hän kertoi esimerkein,
mitä kyläsuunnitelma tarkoittaa, miten se kannattaa tehdä ja miten sitouttaa asukkaat myös sen
toteuttamiseen. Tämän jälkeen ryhdyttiin keskustelemaan siitä, minkälainen voisi olla ensimmäinen
yhteinen Velkuan ja Livonsaaren kyläsuunnitelma. Todettiin yksimielisesti, että tavoitteena on tuottaa
mahdollisimman yksinkertainen, yhden A4-arkin kokoinen toimenpiteisiin keskittyvä kyläsuunnitelma.
Siihen listataan ne asiat, joille pitää jotain tehdä ja joille yhdessä voidaan tehdä jotain. Eli mitä, kuka, millä
aikataululla. Tai tavoitteet, tarvittavat toimet tavoitteisiin pääsemiseksi, kuka ne toteuttaa ja milloin.
Sinervon tulaisuuteen osallistui 8 ja Seurantalon 6 asukasta. Osallistujat olivat muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta alueen yhdistyksissä toimivaa, varttuneempaa väkeä.
Velkuan kyläfoorumi la 8.3.2014
Velkuan kyläfoorumi pidettiin lauantaina la 8.3. klo 10 Sinervon talolla. Puheenaiheena oli kevään ja kesän
2014 tapahtumat. Ko. foorumi oli koordinointitilaisuus velkualaisille yhdistyksille ja tapahtumanjärjestäjille.
Tavoitteena oli saada selville, mitä kukin yhdistys kesän aikana aikoo järjestää, jotta päällekkäisiltä
tapahtumilta vältytään ja rajalliset alueen talkooresurssit saadaan suunnattua järkevästi. Ideoitiin myös
osallistumista lauantaina 26.4. Avoimet kylät -päivään, jossa kylät ympäri Varsinais-Suomen ja Satakunnan
esittäytyvät. Foorumiin osallistui 6 velkualaista.
Linnunpöntöntekotalkoot la 15.3.2014
Kevään edetessä päätettiin järjestää velkualaisille ja livonsaarelaisille yhteinen mahdollisuus tulla ja tehdä
itse linnunpönttöjä, vaikkapa omalle pihalle. Lauantaina 15.3. klo 10-12 Livonsaaren yhteisökylän verstaalla
(Pohjanpääntie 67) järjestetty tapahtuma oli tarkoitettu kaikenikäisille, toki lapset vanhempien kera.
Kahden talkoolaisen johdolla ja opastuksella sitten sahattiin, naulattiin ja porattiin talitinteille mitoitettuja
pönttöjä. Osallistujia oli 17, joista lapsia 7. Pönttöjä syntyi liki 30 kappaletta, ahkerin sai valmiiksi 6 pönttöä.
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Lasten liikuntakerhon ideapalaveri ti 25.3.2014
Pitkin kevättä nousi keskusteluissa esille se, kuinka voisimme yhteisvoimin järjestää Velkuan ja Livonsaaren
lapsille säännöllistä liikunnallista toimintaa, energianpurkua ja yhdessäoloa. Erityisesti seuraavia
liikunnallisia aktiviteettejä toivottiin: yleisurheilu, pallopelit, eri lajien kokeilu, temppuilu, tanssi, jumppa,
sirkustaiteilu, luonnossa liikkuminen.
Tavoitteena olisi, että vanhemmat vuorotellen toimisivat liikunnan vetäjinä. Samalla pohdittaisiin, löytyykö
taloudellisia resursseja käyttää myös ulkopuolista liikunnanohjaajaa.
Ideointipalaveri järjestettiin tiistaina 25.3. klo 18 Sinervon talolla. Kyläsihteerin lisäksi paikalle ei
kuitenkaan ennättänyt yksikään vanhempi, joten tämä hanke jätettiin hautumaan ja odottelemaan
parempaa ajankohtaa.
Tutustuminen Henttulan luontopolkuun ja tilaan 6.4.2014
Velkuan, Livonsaaren ja Lempisaaren kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta –teos julkaistiin 6.3.2014.
Huhtikuun kotiseuturetkikohteemme, Henttulan tila, on yksi Teersalon kylän neljästä kantatalosta, ja sen
historiaa on ansiokkaasti valotettu kyseisen rakennuskanta-kirjan sivuilla.
Sunnuntaina 6.4. klo 13 sitten tutustuttiin vuosisataiset perinteet omaavaan Henttulan tilaan. Ensin
patikoitiin yksi alueen luontopoluista, Vekuan saaristolaisyhdistyksen ylläpitämä, Henttulan mailla oleva,
saaristoluontoa parhaimmillaan ilmentävä luontopolku. Oppaana toimi Outi Tikkanen. Patikoinnin jälkeen
tutustuttiin itse tilaan ja taloon emäntä Elina Henttulan johdolla. Osallistujia talon upeassa, vanhassa salissa
pidetyssä esittely- ja kyselytilaisuudssa oli 20.
Siivoustalkoot la 17.5.2014
Yhteistä siivouspäivää on suunniteltu hankkeen alkamisesta lähtien. Tavoitteena on ollut, että Velkuan ja
Livonsaaren asukkaat kiinnittäisivät yhdessä huomiota yhteisen ympäristön tilaan ja ongelmiin:
roskaamiseen, jätteiden dumppaamiseen, Saaristomeren kuntoon jne. Konkreettisesti nämä asiat näkyvät
yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnossa ja siisteydessä.
Osa alueen yhdistyksistä kirjasi siivoustapahtumaan osallistumisen vuoden 2014 toimintasuunnitelmiinsa ja
mobilisoi jäseniään osallistumaan talkoisiin.
Velkuan ja Livonsaaren ainoat yleisessä käytössä olevat uimaranta ja wc sijaitsevat Teersalossa, Naantalin
kaupungin omistuksessa. Kaupungilla ei kuitenkaan ole resursseja huolehtia niiden siisteydestä.
Livonsaarella puolestaan kylän keskustan tienvarsiympäristö kaipasi yhteistä huomiota.
Niinpä yhteisiksi siivouskohteiksi valikoituivat Teersalon uimaranta-alue ja Livonsaaren kylän keskusta.
Siivoustalkoot järjestettiin lauantaina 17.5. alkaen klo 10. Talkoisiin osallistui ainakin 32 ihmistä. Mukana oli
koko väestön kirjo, lapsista vanhempaan väkeen. Erityisesti lasten into siistiä Teersalon uimaranta-aluetta
oli silmiinpistävää. Lisäksi oli todella hienoa huomata, että myös alueen muista saarista tultiin osallistumaan
siivoustalkoisiin.
Tämä tapahtuma on yksi niistä, joiden toivotaan jatkuvan hankkeen päättymisen jälkeenkin. Yhdistysten
yhteisvoimin saadaan siivouspäivästä varmasti jokavuotinen perinne.
Valokuvia tapahtumasta hankkeen fb-sivulla.
Ulkolentistä aikuisille kesällä 2014
Ulkolentopallokausi alkoi maanantaina 2.6.2014. Pelipaikkana toimii edellisvuoden tapaan Sinervon talon
edustalla oleva kenttä Teersalossa. Kenttä on hyvässä kunnossa, koska se kunnostettiin talkoilla edellisenä
kesänä, eikä tänä vuonna ole ollut tarvetta järjestää suuria talkoita. Kesäkuun 23. ja 29. päivien talkoissa
kitkettiin lähinnä voimakaskasvuisia rikkaruohoja ja vahvistettiin kentän rajauksia.
Ulkolentistä pelattiin kesäkuussa kahtena maanantaina (2.6. ja 9.6.) klo 18.15-20. Sitten pelipäiväksi
vaihdettiin yleisön pyynnöstä sunnuntai. 22.6. lähtien ulkolentistä on siis pelattu sunnuntaisin klo 18.30-20.
Pelaajina on noin 15 ihmisen vakiojoukko sekä Livonsaarelta että Velkuasta. Osallistujia on ollut pelikerrasta
riippuen 6-10, joten joka kerta peli on saatu aikaiseksi. Hauskaa on se, että pelaajat ovat keskinäisellä
tekstiviesti-ilmoittelulla sopineet melkeinpä viikoittain toisesta, erikseen sovittavasta pelistä arki-iltana.
Ulkolentiksen ilmoittelussa on viestitetty, että kaikki aikuiset ovat tervetulleita mukaan, taito- tai
kuntovaatimuksia ei ole.
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Ulkopelit jatkuivat elokuun loppuun, sitten siirryttiin pelaamaan Palvan koulun liikuntasaliin.
Kesälentiksen peluu jatkuu hankkeen päättymisen jälkeenkin.
Betonikurssi ti-ke 17.-18.6.2014
Hanke on ollut mukana kevään ja kesän 2014 aikana palavereissa, joissa Livonsaaren ja Velkuan
kädentaitajat ovat etsineet yhteistä tapaa toimia ja tehdä yhdessä. Yhteistyöhankkeen tärkeimpänä
tavoitteenahan on lisätä kanssakäymistä ja yhteistyötä velkualaisten ja livonsaarelaisten välillä. Alueen
käsityöläisten, kirjailijoiden, maalareiden ym. välille syntynyt yhteistyö on uutta ja poikii jatkuessaan lisää
kanssakäymistä.
Kädentaitajien joukoissa on ihmisiä, jotka käyttävät betonia materiaalina töissään. Niinpä ensimmäinen
hankkeen ja kädentaitajien yhteistuotanto oli betonikurssi, joka järjestettiin kädentaitajien vetämänä tike17.-18.6. klo 12-16 Sinervon talolla. Sekä aikuiset että lapset (aikuisen kanssa) toivotettiin tervetulleiksi
tekemään betonista kivaa, raparperin ym. lehtien toimiessa muotteina. Osallistujia oli 11, joukossa myös
alueen vapaa-ajan asukkaita.
Keppihevosen valmistuskurssi ti 1.7.2014
Keppihevosten valmistuskurssi järjestettiin ti 1.7. klo 10-14 Sinervon talolla, yhteistuotantona
yhteistyöhankkeen ja kädentaitajien kanssa. Ajatuksena oli tarjota kesälomatekemistä alueen lapsille ja
nuorille sekä houkutella myös vapaa-ajan asukkaita mukaan. Osallistujia oli 19, lasten ikähaarukka 4-11 v.
Lasten valmistamista keppihevosista tuli mainioita, ja niillä leikittiin myös 13.7. järjestetyssä koko perhen
pikniktapahtumassa.
Koko perheen pikniktapahtuma su 13.7.2014
Koko perheen ja erityisesti lasten hauska tapahtuma järjestettiin sunnuntaina 13.7. klo 13-16 Sinervon pihaalueella (Sauniementie 5, Teersalo). Tarjolla oli puuhaa ja tekemistä lapsille, leikkimielisiä kilpailuja,
musiikkia, kasvomaalausta, piknikmeininkiä.
Tapahtuman tuotntoryhmä ideoi, suunnitteli ja toteutti tapahtuman. Vastaavanlaista tapahtumaa ei
alueella aikaisemmin ole toteutettu, ja kokemukset olivat erittäin positiiviset. Tässä on jälleen yksi
tapahtumamalli, joka varmasti jää elämään hankkeen päätyttyä.
Tapahtuma koostui seuraavista:
-Sporttipassi. Jokaiselle lapselle annettiin tuotantoryhmän ideoima ja toteuttama sporttipassi, jossa oli tilaa
neljän eri urheilulajin suoritusleimoille. Passin täytyttyä sai pienen palkinnon. Suorituksia ei asetettu
paremmuusjärjestykseen.
-Saappaanheitto. Lapset heittivät hiekkakentällä lankulta joko isompaa tai pienempää kumisaapasta. Tulos
mitattiin jos niin haluttiin.
-Pituushyppy. Lapset hyppäsivät hiekkakentällä pituutta, ponnistus lankulta. Tulos mitattiin jos niin
haluttiin.
-Pallonheitto. Sinervon aitaan oli naruilla kiinnitetty erikokoisia nalleja. Lapset yrittivät saada palloilla
osuman nalleen, heittoetäisyys vaihteli kulloisenkin heittäjän iän mukaan.
-Juoksu. Nurmikkotielle oli tehty merkitty juoksurata. Lapset juoksivat radan 2-4 kertaa riippuen juoksijan
iästä.
-Aarteenetsintä. 35-40 erilaita aarretta oli sijoitettu eri puolille aluetta. Jokainen etsijä sai käteensä kuvan,
josta aarteen sijaintivihje löytyi, jokainen erilainen. Paikallistettuaan aarteen löytäjä sai sen itselleen.
-Kasvomaalaus. Kaksi alueella asuvaa vanhempaa koululaista maalasi nuorempien kasvoille viiksia, partoja,
nallemaalauksia, sydämiä, toiveiden mukaan. Miesten viikset näyttivät olevan suosiossa.
-Musiikkia. Kaksi paikallista muusikkoa (Silla ja Venus) soitti ja lauloi. Lapsille oli tarjolla erilaisia helistimiä ja
lyömäsoittimia, joiden tahdissa laulu ja leikki luistivat.
-Keppihevosjuoksua. Mukana oli useita lapsia, jotka olivat tehneet keppihevosensa itse, 1.7. järjestetyllä
hepantekokurssilla.
Ilmoittelussa toivotettiin erityisesti Velkuan ja Livonsaaren lapsiperheet tervetulleiksi viettämään yhteistä
sunnuntaipäivää ja kehoitettiin varustautumaan vilteillä, eväillä jne. pikniktavaroilla. Todettiinpa vielä, että
huutelu viereisille vilteille on sallittu. Osallistujia n. 80.
Hanke järjesti tapahtuman yhteistyössä Velkuan saaristolaisyhdistyksen sekä Velkuan ja Livonsaaren
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kädentaitajien kanssa.
Valokuvia tapahtumasta hankkeen fb-sivulla.
Tutustuminen Haukan tilaan Salavaisissa 24.8.2014
Alueen yhdistysväelle ja matkailualan toimijoille suunnattu verkostoitumisretki: Tutustuminen Haukan
maatilamatkailupalveluita tuottavaan tilaan ja saariston historiaan sunnuntaina 24.8. Lähtö Salavaisiin
Teersalosta klo 13 Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n aluksilla (Maininki ja Kalkas). Paluu parin
tunnin kuluttua. Perillä tutustuttiin Haukan tilaan, sen kolmeen kotimuseoon ja tuulimyllyyn sekä saariston
historiaan. Lisäksi tarjolla oli tilan luontopolkuelämys tervejalkaisille (maasto erittäin vaativa). Osallistujat
18 aikuista ja 2 lasta.
Kyläsuunnitelman tuottaminen 6.10. ja 13.11.2014
Livonsaaren ja Velkuan ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma valmistui kahdessa kyläsuunnitelmaillassa
6.10. ja 13.11. Niistä ja valmistuneesta kyläsuunnitelmasta enemmän Kyläsuunnitelma-luvussa.
Yhteistyöhanke on tuottanut lukuisia tapahtumia, talkoita, kokouksia ja palavereja toiminta-aikanansa (20
kuukautta). Yhteensä itse asiassa 112 kappaletta. Erityisesti tapahtuma- ja harrastetuotannossa innovoitiin
uudentyyppisiä, yhteistyössä toteutettavia vapaa-ajan toimia, joita voi ja kannattaa toteuttaa varsinaisen
yhteistyöhankkeen päätyttyäkin. Esimerkiksi kesän 2014 Koko perheen piknik-tapahtumasta luotiin
formaatti, joka on kätevästi toistettavissa.
Tapahtumien tuotantomanuaalit ovat kyläsihteerillä ja hän jakaa niitä mielellään eteenpäin, kyläläisten
aktiiviseen käyttöön.
Hankkeen muut tavoitteet
Yhteistyöhankkeen tavoitteet olivat oikeastaan kaikki ainakin osin päällekkäisiä, monikerroksisia ja –
tahoisia, yhden tavoitteen toteuttaminen edesauttoi autumaattisesti usean muun tavoitteen toteutumista.
Esimerkiksi asukaslähtöisyyden ja positiivisen keskustelukulttuurin ylläpitämistä pidettiin lähtökohtana
tapahtumatuotannossa, kyläsuunnitelmaa tehtäessä, palautetta ja mielipiteitä kysyttäessä, käytännössä
kaikessa hankkeen toiminnassa.
Hanketyöryhmätyöskentely
Pe 19.7.2013 klo 18-20 hanketyöryhmän palaveri Palvelukeskus Kummelissa, aiheina nimen ideoiminen
yhteiselle musiikkitapahtumalle 24.8. sekä talkoolaiskysymyksen pohdinta (miten houkutella alueen
asukkaat talkootöihin).
Pe 13.9.2013 klo 16-18 hanketyöryhmän palaveri Teersalossa, aiheena hankkeen talvikaudella 2013-14
järjestämien tapahtumien ideointi. Ideoitiin useita tapahtumia, mm. lautapelikerho talvikaudeksi.
Su 13.10.2013. klo 13-15 hanketyöryhmän palaveri Teersalossa, aiheena alueen edunvalvonta. Miten
edunvalvonta on järkevintä ja tehokkainta hoitaa, kuka tekee ja miten. Konkreettisena esimerkkinä
nykyisen lossilikennepalvelutason puolustaminen kaavailtuja leikkauksia vastaan.
Ke 6.11.2013 klo 18-21 hanketyöryhmän palaveri Livonsaaren Seurantalolla. Velkuan ja Livonsaaren
toimivien yhdistysten puheenjohtajat olivat ensimmäistä kertaa saman pöydän ääressä, joten tilaisuus
aloitettiin esittäytymällä ja yhdistysten tarkoituksen ja toiminnan esittelyllä. Palaverissa alustettiin ja
ideoitiin yhdistysten välistä yhteistyötä sekä informoitiin tulevista tapahtumista. Asialistalla oli myös
edunvalvonta, josta konkreettisena esimerkkinä Naantalin kaupungin koulutuslautakunnan esittämä
Velkuan koulun yläluokkien lakkauttaminen.
La 9.11.2013 klo 17-19 hanketyöryhmän palaveri Livonsaarella. Aiheena saaristo-ohjelma, ensimmäisen
yhteisen kyläsuunnitelman pohjustaminen sekä edunvalvonta. Naantalin kaupunki valmistelee toista
saaristo-ohjelmaansa ja työryhmässä pohdittiin alueen kannalta tärkeimpiä asioita, jotka on saatava
kirjattua saaristo-ohjelmaan. Tärkeimmät asiat, ts. nykyisen palvelutason säilyttäminen ja kehittäminen,
ovat myös v. 2014 valmistuvan yhteisen kyläsuunnitelman ydintä.
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Hankkeen yhtenä tavoitteena on saada yhteinen kyläsuunnitelma huomioiduksi kaupungin saaristoohjelmassa. Kyläsuunnitelman tekoa ei kuitenkaan ollut vielä aloitettu marraskuussa 2013, jolloin kaupunki
järjesti tulevan saaristo-ohjelman kommentointitilaisuudet. Siksi oli välttämätöntä järjestää
hanketyöryhmän palaveri, jossa etukäteen pohdittiin yhteisen kyläsuunnitelman tärkeimpiä painopisteitä.
Nämä painopisteet otettiin sitten esille kaupungin järjestämissä saaristo-ohjelman
kommentointitilaisuuksissa.
Ke 5.2.2014 klo 18-20 hanketyöryhmän kokous Seurantalolla. Hankkeen paikalliset rahoittajat, Velkuan
saaristolaisyhdistys ( hallitus) ja Livonsaaren kyläyhdistys (johtokunta) kokoontuivat ensimmäistä kertaa
kautta aikain saman pöydän äärelle. Tilaisuus aloitettiin esittäytymällä, aiheena keskinäisen yhteistyön
muotojen ideointi ja kehittely.
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan seuraava kokous
pidetään syksyllä, jolloin jatketaan keskinäisen yhteistyön konkretisointia ja summataan vuoden lopulla
päättymässä olevaa yhteistyöhanketta. Tärkeätä on tuolloin päättää jatkotoimista, joilla yhteistyö Velkuan
ja Livonsaaren välillä toteutuu ja etenee tulevaisuudessa.
To 15.5.2014 klo 18.00 alueen yhdistysten viestinnästä vastaavien ihmisten tapaaminen Teersalossa.
Paikalla olleet 7 ihmistä edustivat seuraavia yhdistyksiä: Livonsaaren kyläyhdistys, Livonsaaren yhteisökylä,
Velkuan kalastajaseura, Velkuan Martat, Velkuan saaristolaisyhdistys ja Velkuan vapaaehtoinen
pelastuspalvelu.
Keskusteluaiheina ja pohdittavana olivat seuraavat asiat:
1.Millä tavoilla voidaan kehittää alueella toimivien yhdistysten keskinäistä viestintää?
2.Miten alueella toimivia yrittäjiä voidaan innostaa viestimään asioistaan enemmän ja lisäämään
keskinäistä yhteistyötä?
3.Miten alueen kokonaisvaltaista tiedotusta voidaan kehittää?
4.Hankkeen julkaiseman paperisen tapahtumakalenterin uudistaminen (suunnittelu, valokuvaus,
kuvankäsittely ja taitto).
5.Heinäkuun 13. pvä pidettävän tapahtuman ideointi.
6.Jatkon pohtiminen: Viestintäihmiset voisivat kokoontua seuraavan kerran loppusyksystä. Tuolloin on
päätettävä myös se, miten hankkeen päätyttyä päivitetään yhteistä tapahtumakalenteria ja
palveluhakemistoa ja kuka/ketkä sen tekevät.
To 5.6. klo 18 hankepalaveri Teersalossa, hankkeen tavoitteiden tähänastisesta toteutumisesta. Osallistujia
oli 6, ja jokaiselle jaettiin paperille koottuna hankkeen tavoitteet. Jokainen tavoite käytiin läpi, niistä
keskusteltiin ja todettiin tehdyt toimenpiteet. Yksi tavoitteista, yhteisen kyläsuunnitelman tuottaminen,
vaatii vielä yhteistä satsausta. Sen tuottamiseen päätettiin panostaa kesätauon jälkeen syksyllä 2014.
Samaten kyläfoorumin vakiinnuttamiseen palataan syksyllä.
Kaiken kaikkiaan todettiin hankkeen keskittyneen olennaiseen eli hankkeen tavoitteiden täyttämiseen.
Suunta on ollut oikea, eikä korjausliikkeitä ole tarpeen tehdä. Hanke jatkaa loppuun saakka samaan tapaan,
eli kaikkia tavoitteita samanaikaisesti eteen päin vieden.
Ke 17.9. klo 18 hankepalaveri Livonsaaren Seurantalolla. Kyläsihteeri esitteli hankkeen tähän saakka
toteutuneet kustannukset ja talkootuntitilanteen. Käytiin läpi hankkeen tavoitteet, keskustellen ja
kommentoiden. Todettiin, että hankkeen aikataulu ja kustannusarvio pitävät ja asetettuihin tavoitteisiin
päästään, kyläsuunnitelman valmistuttua loppuvuodesta. Päätettiin järjestää vielä yksi hanketyöryhmän
kokous, hankkeen päättyessä joulukuussa 2014, ja tuolloin käydään yleisemmällä tasolla läpi hankkeesta
saadut hyödyt.
Ma 1.12. klo 18 hankepalaveri Livonsaaren Seurantalolla. Kokouksen tavoitteena oli käydä läpi hankkeen
hyödyt/saavutukset yleisemmällä tasolla ja samalla luoda katse jo tulevaan, mitä hankkeen jälkeen?
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Ohjausryhmän kokoukset
Ke 22.5.2013 klo 18-19.30 Palvelukeskus Kummelissa Velkuan Teersalossa
Ma 16.9.2013 klo 18-19.20 Livonsaaren Seurantalolla
Ti 21.1.2014 klo 17-18.20 Livonsaaren Seurantalolla
Ma 8.12.2014 klo 14 Turussa (Brahenkatu 20), viimeinen kokoontuminen
Muutoshakemukset
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Kahdessa ensimmäisessä kokouksessa päätettiin
tehdä talkootyösuunnitelmaa koskeva muutoshakemus, koska alkuperäinen hyväksytty
talkootyösuunnitelma koettiin liian suppeaksi. Se sulki ison määrän hankkeen hyväksi tehtävää
vapaaehtoistyötä talkootyökelpoisuuden ulkopuolelle ja oli pääasiassa infokioskissa päivystämistä ja
tapahtumatuotantoa.
Ensimmäisessä muutoshakemuksessa talkootyöksi hyväksyttiin 27.6.2013
- hanketyöryhmätyöskentely ja
- yhteisen kyläsuunnitelman tuottamiseen osallistuminen sekä
- hankkeen dokumentointi valokuvaamalla.
Toisessa muutoshakemuksessa talkootyöksi hyväksyttiin 27.11.2013
- sellainen kohtuullinen siivous- ja kunnostustyö, joka kohdistuu yhteisessä käytössä oleviin julkisiin
kohteisiin,
- viestintämateriaalin valmistaminen niissä tapauksissa, joissa vaaditaan erityisosaamista,
- konsultointi- ja asiantuntijapalveluiden käyttö niissä tapauksissa, joissa se selkeästi on hankkeen edun
mukaista sekä
- alueen yhdistysten välisten kokouksien ja kyläfoorumin sisällyttäminen talkootyökelpoiseen
hanketyöryhmätyöskentelyyn.
Hankkeen kolmas muutoshakemus päätettiin tehdä ohjausryhmän kokouksessa 21.1.2014. Kyläsihteerin
selvitys hankkeen taloudesta osoitti, että hankkeen ostopalveluihin osoitettu summa (2 000 €) ei riitä.
ELY-keskuksen päätöksellä 18.2.2014 hyväksyttiin kustannuslajien välinen muutos siten, että vuokriin
osoitettu 1 000 € siirretään ostopalveluihin.
Maksatushakemukset
Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus (ajalle 1.5.-30.9.2013) lähetettiin 28.10.2013 I samma båtiin ja
sitä kautta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle. ELY-keskuksen päätöksellä 10.1.2014 hyväksyttiin hanketuki
maksettavaksi haetusti:
Julkinen rahoitus 8 570,51 €,
yksityinen rahoitus 542,63 € (Velkuan saaristolaisyhdistys 70 % ja Livonsaaren kyläyhdistys 30 %)
sekä hankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ 1 600 €.
Yhteensä 10 713,14 €.
Hankkeen toinen maksatushakemus on ajalta 1.10.2013-28.2.2014. ELY-keskuksen päätöksellä 16.6.2014
hyväksyttiin hanketuki maksettavaksi seuraavasti:
Julkinen rahoitus 9 088,49 €,
yksityinen rahoitus 572,12 € (Velkuan saaristolaisyhdistys 70 % ja Livonsaaren kyläyhdistys 30 %)
sekä hankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ 1 700 €.
Yhteensä 11 360,61 €.
Hankkeen kolmas maksatushakemus on ajalta 1.3.-31.7.2014. ELY-keskuksen päätöksellä 25.9.2014
hyväksyttiin hanketuki maksettavaksi haetusti:
Julkinen rahoitus 8 529,52 €,
yksityinen rahoitus 552,38 € (Velkuan saaristolaisyhdistys 70 % ja Livonsaaren kyläyhdistys 30 %)
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sekä hankkeen hyväksi tehty vastikkeeton työ 1 580 €.
Yhteensä 10 661,90 € (plus hankkeen tuotto 0,14 €, yht. 10 662,04).
Hankkeen neljäs maksatushakemus on ajalta 1.8.-31.12.2014. Kirjanpito ko. ajanjaksolta valmistuu
12.1.2015, jonka jälkeen maksatushakemus lähtee I samma båtiin ja ELY-keskukselle.
5.2.2. Kustannukset ja rahoitus
Hankkeen budjetti on 50 700,00 €, josta julkinen tuki 40 560,00 € (tukiprosentti 80 %). Yksityisestä
rahoituksesta 75 % katetaan talkootyönä ja loput 25 % jaetaan Velkuan saaristolaisyhdistyksen (70%) ja
Livonsaaren kyläyhdistyksen (30%) kesken.
Hankkeen väliaikaisrahoitus on hankittu Naantalin kaupungilta korottomana väliaikaislainana.
Hankkeen maksetut kustannukset ajalta 1.5.2013-31.7.2014 jakautuvat seuraavasti:
(ollen kolmelta ensimmäiseltä maksatuskaudelta, neljäs eli viimeinen maksatuskausi puuttuu, koska
ostopalveluna hankittava kirjanpito ei ole valmis).
Palkkauskulut ja palkkiot 24 998,92 €
Ostopalvelut 1 893,30 € (kirjanpito ja hankkeen nettisivujen päivittäminen velkua.fi:ssä)
Kotimaan matkakulut 202,95 €
Muut kustannukset 760,62 € (puhelinkulut, postitus, kopiointi, toimistotarvike tms.)
Yht. 27 855,79 €
Hankkeen lopulliset kustannukset lisätään tähän loppuraporttiin erillisenä liitteenä kirjanpidon
valmistuttua.
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn (talkootyön) toteutuminen:
Ajalla1.5.-30.9.2013: 237,5 tuntia, josta ko. maksatukseen 1 60 tuntia (1 600 €)
Ajalla 1.10.2013-28.2.2014: 243 tuntia, josta ko. maksatukseen 170 tuntia (1 700 €)
Ajalla 1.3.-31.7.2014: 321 tuntia, josta ko. maksatukseen 158 tuntia (1 580 €)
Ajalla 1.8.-31.12.2014 käytetään edellisiltä maksatuskausilta yli jääneet talkootunnit
Yhteensä tunteja 801,5.
5.2.3. Resurssit
Hankkeella oli käytettävissään osa-aikainen (23 tuntia/viikko) kyläsihteeri.
5.2.4. Toteutuksen organisaatio
Hankkeen toimenpiteiden jne. toteutuksesta vastasi kyläsihteri Ulla Piippo. Velkuan ja Livonsaaren
vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat olivat mukana korvaamattomalla panoksella. Vaikkapa
tapahtumatuotannon, ideavinkkien, palautteen, konsultoinnin, hankesparrauksen ja talkootöiden
muodossa. Hanke teki yhteistyötä myös alueen yhdistysten kanssa, erityisesti hankkeen paikallisten
rahoittajien, Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen, kanssa.
Ohjausryhmä
Jouni Riekki, ohjausryhmän puheenjohtaja, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n puheenjohtaja
Matti Nieminen, ohjausryhmän varapuheenjohtaja, Livonsaaren kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja
Raimo Lehtimaa, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja
Johanna Antila, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n hallituksen jäsen
Esa Aro-Heinilä, Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan jäsen
Marja Anttila, Varsinais-Suomen ELY-keskus, hanke-esittelijä
Sami Heinonen, I samma båt - samassa veneessä rf ry:n toiminnanjohtaja, 16.9.2013 saakka
Emil Oljemark, I samma båt - samassa veneessä rf ry:n vt. toiminnanjohtaja, 16.9.2013 lähtien
Pia Poikonen, Varsin Hyvä ry:n toiminnanjohtaja, 22.5.2013 lähtien
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5.2.5. Raportointi ja seuranta
Kyläsihteeri Ulla Piippo raportoi kerran kuukaudessa hankkeen kuulumiset ja tehdyt toimenpiteet
paikallisille rahoittajille eli Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallitukselle ja Livonsaaren kyläyhdistyksen
johtokunnalle sähköpostikirjeellä.
Viikoittain ja päivittäin käytiin lisäksi sähköpostikirjeenvaihtoa eri tahojen, asiantuntijoiden, aktiivisten
kyläläisten jne. kanssa, ja ratkottiin ilmenneitä ongelmia ja linjattiin hankkeen etenemista.
Ohjausryhmä puolestaan seurasi hankkeen kulkua annetun tehtävänsä mukaisesti ja sai kokouksiinsa
yhteenvedot hankkeen tehdyistä ja tulevista toimenpiteistä, talous- ja talkootuntitilanteesta sekä
mahdollisesti muutoshakemuksen aiheuttavista seikoista, ongelmista tms.
Rahoittajille tuotettiin normaaliin hanketapaan vuosi- ja loppuraportit sekä maksatushakemusten
yhteydessä väliraportit.
Paikallisten yhdistysten kanssa pohdittiin loppuvuoden 2014 aikana, kuinka mm. hankkeen ylläpitämien
tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston kanssa käy. Löytyykö työhön vapaaehtoisia, talkoolaisia,
jokainen yhdistys vuorotellen, vai kehitetäänkö muunlaisia ratkaisuja, esim. uusi hanke? Joka tapauksessa
yhteistyömuotojen konkretisoiminen oli syksyn 2014 asialistalla hyvin vahvasti.
5.2.6. Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen perimmäisenä tavoitteena kaikkien osatavoitteiden takana oli se, että yhteistyö Velkuan ja
Livonsaaren välillä lisääntyy pysyvästi sekä hankkeen aikana että myös hankkeen päättymisen jälkeen.
Toteutusoletus oli, että hankkeen loputtua yhteistyö nähdään oleellisena osana paikallistoimintaa ja että
arjen ja juhlan asioissa koetaan luonnolliseksi yhdistää paikalliset voimat ja resurssit.
On ollut osin haasteellista saada alueen ihmiset saman pöydän ääreen. Ihmiset ovat aktiivisia, työssäkäyviä,
perheellisiä, ja heidän on välillä vaikea löytää aikaa hankkeelle. Ihmisten ajankäyttöä sanelevat
ammatinharjoittaminen, työmatkojen pituus, perhe, harrastukset ja niihin kuljettaminen, rakentaminen,
puutarhan/maanviljely jne. Tämä on reunaehto, jonka kanssa työskennellään jatkossakin: sovitellaan ja
sumplitaan kokoontumisaikoja, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan.
Tosiasiaksi muodostui myös se, että hankkeen talkootyöt kerääntyivät yksien ja samojen ihmisten
tehtäväksi. Oli oltava tarkkana, että nämä ihmiset eivät alkaneet kokea hanketta rasitteena, negatiivisena
asiana.
Haasteellista on ollut ja tulee olemaan jatkossakin esimerkiksi Velkuan saarilla asuvien ihmisten saaminen
mukaan toimintaan, erityisesti yhteysalusliikenteen päässä asuvien. Aluksen harvat liikennöintiaikataulut
sopivat harvoin ”pääsaarella” järjestettyihin tapahtumiin ja kokouksiin. Ko. saarilla asuvien mahdollisuutta
päästä mukaan tapahtumiin on pyritty ja pyritään edesauttamaan järjestämällä tapahtumia ja kokouksia
esim. lauantaisin klo 10, yhteysalus Kivimon aikataulujen mukaan.
5.3. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Livonsaaren kyläyhdistys, Velkuan saaristolaisyhdistys, alueen muut
yhdistykset sekä alueen asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat.
Alueen muista yhdistyksistä mainittakoon yhteistyökumppaneina Velkuan Martat ja Velkuan vapaaehtoinen
pelastuspalvelu VeVaPe samaten kuin syksyllä 2014 perustettu Pro Sinervo (edeltäjänään Livonsaaren ja
Velkuan kädentaitajat).
5.4. Vielä tuloksista ja vaikutuksista
Tähän lukuun on kirjoitettu mukaan myös hankkeen väliarvioinnit:
Tuloksia ja vaikutuksia on Velkuan ja Livonsaaren yhteistyön luomiseen ja kehittämiseen tähtäävässä
yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa vielä vaikea arvioida. Hankkeen aloittamisesta on nyt kulunut
kahdeksan kuukautta ja jäljellä on 12 kuukautta.
Tähän mennessä toteutetut toimenpiteet ovat olleet perusteltuja ja hyödyt osin välittömiä. Yhteinen
tapahtumakalenteri ja palveluhakemisto ovat hyödyttäneet niin vakituisia asukkaita kuin vapaa-ajan
asukkaita matkailijoista puhumattakaan. Infopiste on saanut kiitosta, samaten hankkeen järjestämät
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tapahtumat, jotka toimivat foorumeina yhteistyölle ja sen kehittymiselle.
Hankkeen tuottamissa tapahtumissa talkoolaisina ovat yhdessä sekä velkualaiset että
livonsaarelaiset. Tätä kautta ihmiset oppivat tuntemaan toisensa ja tiiviimpi kanssakäyminen sekä yhteistyö
alkavat näyttäytyä hyödyllisinä ja kannattatettavina vaihtoehtoina.
Velkuan ja Livonsaaren asukkaiden ja yhdistysten yhteistyön ja keskinäisen kanssakäymisen lisäämisen
kannalta tehdyt toimenpiteet ovat olleet tärkeitä ja tietoisuus molemmin puolin aluetta ”toisen
olemassaolosta” on huomattavasti lisääntynyt.
Toista maksatushakemusta kirjoitettaessa maaliskuussa 2014 hanke on puolivälissä. Mielikuva on selkeästi
positiivinen, tavoitteita on saavutettu ja saavutetaan koko ajan. Livonsaaren ja Velkuan asukkaat ja
yhdistykset tietävät ja tuntevat yhteistyöhankkeen olemassaolon. Odotukset ovat kasvaneet, jopa niin, että
puolipäiväiseksi palkattu kyläsihteeri ei voi niihin vastata. Ehdotuksia tapahtumien järjestämisestä satelee
enemmän kuin hankkeessa pystytään toteuttamaan. Tässä kohdin kannattaa olla tarkkana, ettei
hankkeesta tule pelkästään tapahtumien tuottaja.
Tietysti asukkaista on positiivista, että tapahtumia ja kokouksia on ollut hankkeen aikana ja järjestämänä
enemmän kuin normaalisti. Tavoitteena on kuitenkin, että hankkeen päätyttyä yhteistyö ja samaan hiileen
puhaltamisen henki näkyvät myös lisääntyneenä toimeliaisuutena, tapahtumina, talkoina jne. ilman
erikseen palkatun kyläsihteerin myötävaikutusta.
Kolmatta maksatushakemusta kirjoitettessa elokuussa 2014 hanke on kääntymässä kohti loppusuoraa.
Jäljellä on 4 kuukautta, hanke päättyy viimeistään 31.12.2014.
Talkootyötä on tehty kiitettävästi, näin jälkikäteen katsottuna erityisesti talven aikana 2013-2014 saatiin
paljon aikaan. Huhtikuussa 2014, kun ihmiset keskittyivät ulkotöihin, pidettiin talkoissa ansaittua taukoa.
Aikaisempi huoli siitä, että talkootyön tekeminen kaatuisi muutaman harteille, on ollut osin turha;
talkoolaisia on saatu mukaan aika laajalla rintamalla. Tosin talkootuntilistoista nousee muutaman aktiivisen
ihmisen nimi esille, ylitse muiden. Heille ja kaikille muillekin kuuluu suuri kiitos hankkeen eteenpäin
viemisessä.
Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja laajat. Jokainen tavoite sinänsä koostuu useasta
osatavoitteesta, ja niiden täyttämisessä on osa-aikaisella kyläsihteerillä ollut työntäyteiset päivät.
Jossitteluna kirjattakoon ylös ajatus, jossa hankkeelle olisikin palkattu kaksi osa-aikaista kyläsihteeriä,
samalla budjetilla mutta lyhyemmällä toteutusajalla. Tuolloin ainakin jatkuva ideointi, sparraaminen ja
keskusteluyhteys olisivat tulleet ikään kuin omasta takaa. Nyt kyläsihteerin työ on välillä ollut yksinäistä ja
päätöksenteko pelkästään kyläsihteerin oman ajatustyön varassa.
Velkualaisten ja livonsaarelaisten kanssa työskentely on ollut ja on edelleen hyvin palkitsevaa. On ollut ilo
havaita, kuinka erilaiset ihmiset ovat tutustuneet hankkeen tapahtumien, talkoiden, palaverien tms.
yhteydessä. Jopa niin, että yhteydenpitoa on jatkettu yksityisellä puolella. Hankkeen tavoitteita luettaessa
onkin tärkeä huomata, että vaikka yhdistysrintamalla hanke ei suuria uusia yhteistyökuvioita saisikaan
aikaan, on asukkaiden suorien kontaktien määrä kasvanut.
Hankkeen neljänteen ja viimeiseen maksatushakemukseen valmistauduttaessa ja tätä loppuraporttia
kirjoitettaessa yhteistyöhanke on käytännössä päättynyt. Loppuraportti esitetään hyväksyttäväksi
maanantaina 8.12.2014 viimeisen kokouksensa pitävälle ohjausryhmälle. Sen jälkeen kyläsihteeri jää
pitämään lomavapaitaan, ja virallisesti hanke päättyy 31.12.2014. Hankkeen viimeinen maksatushakemus
postitetaan kirjanpidon valmistuttua 12.1.2015.
Hankkeen päättymistä ja päättämistä on valmisteltu useassa hanketyöryhmän kokouksessa.
Hankepalavereissa 5.6. 2014 ja 17.9.2014 käytiin tehdyt työt, hankkeen tavoitteet ja niiden toteutuminen
yksitellen läpi. Samaten ne toimenpiteet, jotka ovat vielä tekemättä tai kesken hankkeen tavoitteiden
toteuttamisessa. Näistä palavereista on ollut sekin hyöty, että on jouduttu pohtimaan hankkeen
päättymisen jälkeistä yhteistyötä, asiat ovat ikäänkuin jääneet muhimaan pitemmäksi aikaa.
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Viimeisessä hanketyöryhmän kokouksessa 1.12.2014 keskityttiin arvioimaan hankkeen tuomia
immateriaalisia hyötyjä ja sitä, mitä yhteistyön suhteen saavutettiin:
Hankkeessa oli kyse ihmisten asenteista ja niiden muokkaamisesta. Hanke nosti yhteistyön tarpeen ja edut
asukkaiden tietoisuuteen, laajentaen näkökulmaa yhden kylän/saaren tasolta koko aluetta koskevaksi.
Ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan ja uudet kontaktit lisääntyivät. Samalla myös keskinäinen arvostus
lisääntyi. Hanke osoitti myös sen, että erilaiset mielipiteet tai vanhat kaunat eivät ole este yhteistyön
tekemiselle, eivätkä ne poista yhteistyön tarvetta.
Erityisesti aktiivisten asukkaiden kohdalla yhteistyö lisääntyi selvästi mm. hankkeen viestinnän,
tapahtumien ja kokousten myötä. Yhdistykset ovat istuneet useita kertoja saman pöydän äärellä,
aikaisemmin ei ollenkaan, ja yhdistysten yhteistyö jatkuu.
Yhteinen tekeminen ja talkoot toimivat merkittävänä yhdistävänä tekijänä. Järjestettiin niin monia erilaisia
tapahtumia ja kokouksia, mahdollisuuksia kohdata, kaiken kaikkiaan yhteensä reilut 110 kpl, että yhteinen
agenda väistämättä iskostui mieliin.
Yhteisen kyläsuunnitelman tuottaminen onnistui hankkeen päätteeksi erinomaisesti, sillä osin hankkeen
ansiosta ihmisille on kirkastunut, että yhteistä puolustettavaa löytyy ja etuja on valvottava itse.
Hanke osoitti käytännössä yhteistyön merkityksen ja kaikki nämä heijastuvat jatkossa alueen vahvuudessa.
Myös julkisuudessa oltiin kiitettävästi .
Vielä käytännön esimerkki toimivasta kylien välisestä yhteistyöstä: Livonsaaren kyläyhdistyksen omistamat
kuntosalilaitteet siirrettiin syksyllä 2014 yhteistuumin Teersaloon, Sinervon talolle perustettuun kuntosaliin,
kaikkien käytettäväksi. Yhdessä löydettiin kaikille osapuolille sopiva sijoituspaikka ja hyvästä ratkaisusta
hyötyvät kaikki.
Hankepalaverissa 1.12. todettiin myös lyhyesti, mitä olisi pitänyt tehdä toisin:
Hankkeen tavoitteet olivat keväältä 2011, tuolloin toteutetun esiselvitystyön jäljiltä. Tavoitteet olisi voinut
pohtia uudelleen ja päivittää ennen hankkeen käynnistämistä. Samaten hankkeen budjetti olisi aikanaan
pitänyt rakentaa paremmin. Nyt kustannusarviossa ei ollut euroakaan työntekijän työvälineisiin (tietokone,
kotitulostin, tulostinmuste, puhelinlaite, laitteiden korjaaminen) tai tapahtumien järjestämiseen.
6. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen viimeisessä yhteisessä hankepalaverissa
1.12.2014 suunnattiin huomio tulevaisuuteen: Mitä hankkeen jälkeen? Mitkä ovat keskinäistä yhteistyötä
lisäävät toimet:
Pysytään aktiivisina yhteistyörintamalla ja ylläpidetään yhteyksiä.
Puheenjohtajien ”kuuma linja” avattiin hankkeen myötä, jatketaan samaan malliin.
Pidetään jatkossakin laajempi näkökulma mielessä, että ei palattaisi vanhaan malliin, jossa jokainen
yhdistys tms. ajattelee asioita vain oman toiminnan ja toimintapiirinsä kannalta.
Todettiin, että yhdistysten kokousten asialistoille lisätään vakiopykäläksi Yhteistyöasiat.
Esitettiin myös puheenjohtajien kiertoa ja yhteistyöasioista vastaavien nimeämistä yhdistyksiin.
Jatketaan tapahtumien ja talkoiden koordinointia ja yhteistuotantoja.
Käsitellään yhteisiä asioita kaksi kertaa vuodessa kokoontuvassa kyläfoorumissa, jonne kutsutaan kaikki
alueen asukkaat.
Toteutetaan kyläsuunnitelmaa ja päivitetään sitä tarvittaessa.
Pidetään silmät auki uusille hankkeille. Tarvetta olisi jatkuvasti osa-aikaiselle kyläsihteerille.

Livonsaarella 3.12.2014

Ulla Piippo
kyläsihteeri, raportin kirjoittaja
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Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n (hankehallinnoija) puolesta
Turussa 8.12.2014

Jouni Riekki
puheenjohtaja

Maarit Viitala
rahastonhoitaja

Hankkeen ohjausryhmän hyväksyntä
Turussa 8.12.2014
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Liite: Hankkeen järjestämät tapahtumat, talkoot, kokoukset ja palaverit
2013
Hankkeen ohjausryhmän ensimmäinen kokous ke 22.5. klo 18-19.30 Kummelissa
Lentopallokentän kunnostustalkoot ma 10.6. klo 18-21 Sinervolla
Kesälentis ma 17.6. klo 18-20 Sinervolla
Kentänkunnostustalkoot jatkuivat
Kesälentis ma 24.6. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 1.7. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 8.7. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 15.7. klo 18-20 Sinervolla
Keskustelutilaisuus Sinervon tulevaisuudesta ke 17.7. klo 18-20 Sinervolla
Hanketyöryhmän palaveri (talkoolaisten hankinta) pe 19.7. klo 18-20 Kummelissa
Kesälentis ma 22.7. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 29.7. klo 18-20 Sinervolla
Palveluhakemistopalaveri ke 31.7. klo 15-16 Outi Tikkasen luona
Kesälentis ma 5.8. klo 18-20 Sinervolla
Kesälentis ma 12.8. klo 18-20 Sinervolla
Palveluhakemistopalaveri ke 14.8. klo 18-20 Outi Tikkasen luona
Li-Ve Pop –järjestelypalaveri la 17.8. klo 10-12
Kesälentis ma 19.8. klo 18-20 Sinervolla
Facebook-kehityspalaveri ti 20.8. klo 10-12 Jaana Rantaruikan luona
Li-Ve Pop –tapahtumajärjestelyt to 22.8. klo 16-20 Seurantalolla
Li-Ve Pop –takahuoneen järjestelytalkoot pe 23.8. klo 17-20 Seurantalolla
Li-Ve Pop la 24.8. klo 17-20 Seurantalolla
Kesälentis ma 26.8. klo 18-20 Sinervolla
Hanketyöryhmän palaveri (tulevat tapahtumat) pe 13.9. klo 16-18 Teersalossa
Ohjausryhmän kokous ma 16.9. klo 18-19.20 Livonsaaren Seurantalolla
Patikkaretki Salavaisiin su 29.9. klo 14-17
Maksatushakemuspalaveri kirjanpitäjä Leinon kanssa ke 9.10. klo 14-15 Leinolla (kyläsihteeri)
Hanketyöryhmän kokous: Alueen edunvalvonta su 13.10. klo 13-15 Teersalossa
Maksatushakemuspalaveri pj. Jouni Riekin kanssa pe 25.10. klo 10.30-11.30 Turussa (kyläsihteeri)
Tutustumisretki Livonsaaren yhteisökylään su 3.11. klo 13-15
Hanketyöryhmän kokous: Livonsaaren ja Velkuan alueella toimivien yhdistysten keskinäisen yhteistyön
kehittäminen ke 6.11. klo 18 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 7.11. klo 17-19 Seurantalolla
Hanketyöryhmän kokous: Livonsaaren ja Velkuan ensimmäisen yhteisen kyläsuunnitelman pohjustaminen
la 9.11. klo 17-19 Pohjanpääntie 180, Livonsaari
Lautapeli-ilta to 14.11. klo 17-19 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 21.11. klo 17-19 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 28.11. klo 17-19 Seurantalolla
Kirppis la 30.11. klo 10-13 Seurantalolla
Konsultointi/sparrauspalaveri Johanna Antila to 12.12. klo 12.30-14.30 Sauniementie 25, Teersalo
(kyläsihteeri)
2014
Somekonsultointipalaveri la 4.1. klo 11-14 Outi Tikkanen, Meriharakantie 1, Teersalo (kyläsihteeri)
Lautapeli-ilta to 9.1. klo 17-19 Seurantalo
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Lautapeli-ilta to 16.1. klo 17-19 Seurantalo
Ohjausryhmän kokous ti 21.1. klo 17-18.30 Seurantalolla
Matkailuyrittäjien ringin kokoontumisen suunnittelu ke 22.1. klo 18-20 Meriharakantie 1, Teersalo
Lautapeli-ilta to 23.1. klo 17-19 Seurantalo
Lautapeli-ilta to 30.1. klo 17-19 Seurantalo
Hanketyöryhmän kokous: Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen keskinäisen
yhteistyön kehittäminen ke 5.2. klo 18-20 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 6.2. klo 17-19 Seurantalo
Matkailuyrittäjien ringin kokoontumisen käytännön järjestelyt pe 7.2. klo 9-11 Sinervolla
Velkuan ja Livonsaaren matkailutoimijoiden kokoontuminen la 8.2. klo 10-14.30 Sinervolla
Lautapeli-ilta to 13.2. klo 17-19 Seurantalo
Koululaisten talvilomatoimintaa: Liikunnallisia pihaleikkejä ma 17.2. klo 12-14 Seurantalolla
Koululaisten talvilomatoimintaa: Muotoillaan savesta ti 18.2. klo 13-15 Sinervolla
Lautapeli-ilta to 20.2. klo 17-19 Seurantalo
Koululaisten talvilomatoimintaa: Leivotaan pullaa pe 21.2. klo 12-15 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 27.2. klo 17-19 Seurantalo
Kyläsuunnitelmapalaveri pe 28.2. klo 10-11 Tauno Linkoranta, Varsinais-Suomen kylät, Artturinkatu 2, Turku
(kyläsihteeri)
Lukupiiri pe 28.2. klo 18-21 Meriharakantie 1, Teersalo
Laskiaistapahtuma su 2.3. klo 12-14 Livonsaaren Seurantalolla, Velkuantie 987, Livonsaari
Kyläsuunnitelmailta ti 4.3. klo 18 Sinervolla, Sauniementie 5, Teersalo, Velkua
Maksatushakemuspalaveri to 6.3. klo 13-14 kirjanpitäjä Leinon kanssa, Varttivuorentie 51, Livonsaari
Lautapeli-ilta to 6.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Velkuan kyläfoorumi la 8.3. klo 10 Sinervolla
Maksatushakemuspalaveri ma 10.3. klo 9-10 kirjanpitäjä Leinon kanssa
Kyläsuunnitelmailta ti 11.3. klo 18 Seurantalolla
Lautapeli-ilta to 13.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Linnunpönttötalkoot la 15.3. klo 10-12, Pohjanpääntie 67, Livonsaari
Lautapeli-ilta to 20.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Lasten liikuntakerhon ideointipalaveri ti 25.3. klo 18 Sinervon talolla
Lautapeli-ilta to 27.3. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Lukupiiri pe 28.3. klo 18-20 (Karin Ehrnrooth, Vinoon kasvanut tyttö), Pohjanpääntie 49, Livonsaari
Tutustuminen siivoustalkoissa siivottaviin alueisiin ke 2.4. klo 13-14.30 Teersalon rannalla
Lautapeli-ilta to 3.4. klo 17-19 Livonsaaren Seurantalolla
Tutustuminen Henttulan luontopolkuun ja tilaan su 6.4. klo 13-15
Lukupiiri pe 25.4. klo 18-20 (Toni Morrisson, Koti), Sauniementie 25, Teersalo
Velkuan ja Livonsaaren yhdistysten viestintävastaavien palaveri to 15.5. klo 18-20 Teersalossa
Siivoustalkoot la 17.5. klo 10-13 Teersalon uimarannan ja Livonsaaren keskustan ympäristössä
Lukupiiri pe 30.5. klo 18-20 (Chimamanda Ngozi Adichie, Puolikas keltaista aurinkoa), Jussilantie 29,
Teersalo
Kesälentistä aikuisille ma 2.6. klo 18.15-20 Sinervon kentällä
Hankepalaveri to 5.6. klo 18-20 Meriharakantie 1, Teersalo
Kesälentistä aikuisille ma 9.6. klo 18.15-20 Sinervon kentällä
Lasten hevosleirin piknikvierailu ke 11.6. klo 12-13.30 kyläsihteerin kotona
Askarrellaan betonista ti-ke 17.-18.6. klo 12-16 Sinervon talolla
Kesälentistä aikuisille su 22.6. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
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Lastentapahtuman (13.7.) tuotantopalaveri ke 25.6. klo 18.30-20.30 Sinervolla
Lukupiiri pe 27.6. klo 18-20 (Tove Jansson, Kesäkirja), Meriharakantie 1, Teersalo
Kesälentistä aikuisille su 29.6. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Keppihevosten valmistuskurssi ti 1.7. klo 12-16 Sinervon talolla
Kesälentistä aikuisille su 6.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Koko perheen pikniktapahtuma su 13.7. klo 13-16 Sinervon talon pihalla
Kesälentistä aikuisille su 13.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Kesälentistä aikuisille su 20.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Kesälentistä aikuisille su 27.7. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Lukupiiri pe 1.8. klo 18-20 (Jhumpa Lahiri, Tuore maa), Sinervon talo, Teersalo
Kesälentistä aikuisille su 3.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Kesälentistä aikuisille su 10.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Maksatushakemuspalaveri to 14.8. klo 11-12 kirjanpitäjä Leinon kanssa
Maksatushakemuspalaveri ma 18.8. klo 10-11 kirjanpitäjä Leinon kanssa
Kesälentistä aikuisille su 17.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Retki Haukan tilalle su 24.8. klo 13-15 Salavaisten saari, Velkua
Kesälentistä aikuisille su 24.8. klo 18.30-20.30 Sinervon kentällä
Lukupiiri pe 29.8. klo 18.15-21 (Taiye Selasi, Ghana ikuisesti), Palvankylätie 59, Palvan saari, Velkua
Hankepalaveri ke 17.9. klo 18-20 Seurantalolla
Lukupiiri pe 26.9. klo 18-20 (Gabriel Garcia Marquez, Sadan vuoden yksinäisyys), Pohjanpääntie 49,
Livonsaari
Kyläsuunnitelmatilaisuuden (6.10.) suunnittelu su 5.10. klo 15-16.30 Huhtakarintie 40, Livonsaari
Kyläsuunnitelmatilaisuus (osa 1.) ma 6.10. klo 18-20.30 Seurantalolla
Lukupiiri pe 24.10. klo 18-20 (Pauliina Rauhala, Taivaslaulu), Askaistentie 986, Askainen
Palaveri (hankkeen päättämiseen liittyvät asiat) ma 10.11. klo 13-14, ohjausryhmän pj Jouni Riekki
Kyläsuunnitelmatilaisuus (osa 2.) to 13.11. klo 18-21 Sinervolla
Lukupiiri pe 28.11. klo 18-20 (Antoine de Saint-Exupèry, Pikku Prinssi), Pohjanpääntie 180, Livonsaari
Viimeinen hankepalaveri ma 1.12. klo 18-20 Livonsaaren Seurantalo
Ohjausryhmän viimeinen kokous ma 8.12. klo 14 Turussa
Maksatushakemuspalaveri ti 9.12. klo 10-11 kirjanpitäjä Leinon kanssa
2015
Viimeinen kirjanpito- ja maksatushakemuspalaveri ma 12.1. kirjanpitäjä Leinon kanssa
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Liite: Hankkeen osallistuminen muiden (yhdistykset jne.) järjestämiin tapahtumiin, kokouksiin
2013
Kummeli ry:n vuosikokous ma 20.5. klo 17 Sinervolla (kyläsihteeri Ulla Piippo paikalla)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ti 21.5. klo 18.30-21 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Yhteisötaiteen työpaja saarella (19.-30.8.), suunnittelupalaveri ke 22.5. klo 13.30 Yhteisökylässä
(kyläsihteeri)
Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtuma la 25.5. klo 10-13 Teersalon rannassa (infopiste)
Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n vuosikokous to 6.6. klo 18 Sinervolla (kyläsihteeri)
Velkua-päivän (13.7.) suunnittelukokous ti 11.6. klo 18-19.30 Salakuljettajassa (kyläsihteeri)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 12.6. klo 19-20.30 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaari-päivä la 15.6. klo 10-14 Livonsaaren Seurantalolla (infopiste paikalla)
Livonsaaren kesätori pe 21.6. klo 9-12 (infopiste)
Koko perheen juhannusjuhla pe 21.6. klo 20 Palvan lossirannassa (lelunvaihtopiste paikalla)
Varsinais-Suomen kylätoimintapäivän (24.8.) suunnittelupalaveri ti 25.6. klo 16 Livonsaaren Seurantalolla
(kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätori la 29.6. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 6.7. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 13.7. klo 9-12 (infopiste)
Velkua-päivä la 13.7. klo 9-14 (infopiste)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ma 15.7. klo 18.30-21 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätori la 20.7. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 27.7. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 3.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 10.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 17.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 24.8. klo 9-12 (infopiste)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 28.8. klo 18.30-20 Kummelin kirjastossa (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätorin päättäjäiset la 31.8. klo 9-12 (infopiste)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ma 23.9. klo 18-20.30 Seurantalolla (kyläsihteeri)
VeVaPen kuukausikokous su 6.10. klo 12-13.30 Kummelissa (kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistys ry:n johtokunnan kokous ma 4.11. klo 18-20.30 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Sinervon joulumyyjäiset la 16.11. klo 10-13 (infopiste)
Naantalin kaupungin saaristo-ohjelman työpaja ti 19.11. klo 18-20 Seurantalolla (mm. Livonsaaren kyläyhd.
ja Velkuan saar.yhd. hallituksen jäseniä paikalla)
Jouluateria Livonsaaren Seurantalolla la 23.11. klo 17-20 (hankemateriaalia esillä)
Naantalin kaupungin saaristo-ohjelman työpaja ti 26.11. klo 13-15 Naantalin kaupungintalolla (kyläsihteeri)
Velkuan itsenäisyyspäivän juhla pe 6.12. klo 11-14 Palvassa (infopiste)
Joulujuhla su 15.12. klo 13-15 Seurantalolla (hankemateriaalia esillä)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous to 19.12. klo 18-20.30 Kummelissa (kyläsihteeri)
2014
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 14.1. klo 18-20.30 Seurantalo (kyläsihteeri)
Kuntosalin suunnittelupalaveri to 23.1. klo 19-20 Seurantalo (kyläsihteeri)
Suomen saaristopolitiikkaseminaari pe 31.1. klo 9-16 Tehtaankatu 2, Åbo Akademi, Turku (kyläsihteeri)
Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n kokous su 2.2. klo 13-14.30 Kummeli (kyläsihteeri)
Ryhmä liettualaisia Leader-vierailijoita ke 5.3. klo 12-14 Livonsaarella (kyläsihteeri)
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Livonsaaren, Velkuan ja Lempisaaren vanha rakennuskanta –teoksen julkaisutilaisuus to 6.3. klo 14-15
Palvelukeskus Kummelissa (kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous to 6.3. klo 19-21 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 26.3. klo 18-20 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 1.4. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ke 16.4. klo 18-19 Palvelukeskus
Kummelissa (kyläsihteeri)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ti 22.4. klo 13-14 Palvelukeskus Kummelissa
(kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 29.4. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous ke 7.5. klo 19-21 Sinervolla (kyläsihteeri)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ti 13.5. klo 11-12 Sinervolla (kyläsihteeri)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ti 20.5. klo 10-11 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ti 20.5. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Rysän päällä Velkuassa –silakkatapahtuma la 24.5. klo 10-13 Teersalon rannassa (infopiste)
Mettälän kotimuseoon tutustuminen ke 4.6. klo 10-12 Livonsaarella (kyläsihteeri)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa to 12.6. klo 10-11 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaari-päivä la 14.6. klo 10-14 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori pe 20.6. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 28.6. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 5.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 12.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 19.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 26.7. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 2.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa to 7.8. klo 9-10.30 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätori la 9.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 16.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ma 18.8. klo 18-20 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kesätori la 23.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kesätori la 30.8. klo 9-12 Seurantalolla (infopiste)
Livonsaaren kaupan tulevaisuus –palaveri la 30.8. klo 16-18 yhteisökylässä (kyläsihteeri)
Velkuan saaristolaisyhdistyksen hallituksen kokous to 25.9. klo 18-19.30 Teersalossa (kyläsihteeri)
Yhteistyöpalaveri Velkuan ja Livonsaaren kädentaitajien kanssa ke 1.10. klo 11.30-13 Sinervolla
(kyläsihteeri)
Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n kokous su 5.10. klo 13-14.30 Sinervolla (kyläsihteeri)
Livonsaaren kyläyhdistyksen johtokunnan kokous ma 20.10. klo 18-20.30 Seurantalolla (kyläsihteeri)
Velkuan Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu ry:n kokous su 16.11. klo 15.30-17 Sinervolla (kyläsihteeri)
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