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VELKUAN JA LIVONSAAREN YHTEISTYÖN TULOKSIA:  

ALUEIDEN ENSIMMÄINEN YHTEINEN KYLÄSUUNNITELMA VALMISTUI 
 
Livonsaaren ja Velkuan alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma on valmis. Suunnitelmaan on 
listattu Velkuan ja Livonsaaren asukkaiden, yhdistysten jne. näkemys siitä, mihin asioihin yhteisvoimin 
on panostettava lähivuosina. Kyläsuunnitelmaan on kirjattu myös toimenpiteitä, joilla yhteisiin 
tavoitteisiin päästään. 
 
Kyläsuunnitelman painopistealueita ovat: 

 Kylien ja saarten erityispiirteiden ja saaristokulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen 

 Palveluiden säilyttäminen ja kehittäminen  

 Yhdistysten resursseista ja toimintakyvystä huolehtiminen 

 Livonsaaren ja Velkuan yhteistyön jatkaminen 

 Yhteisen tapahtumakalenterin ja palveluhakemiston päivittäminen velkua.fi:ssä ja 
livonsaari.fi:ssä 

 Kylätalojen ylläpito ja toiminnan kehittäminen  

 Paikallisen tapahtumatuotannon ympärivuotisuus 

 Paikallisten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja ulkoilupaikkojen ylläpito  

 Ympäristönhoito yhteisten siivouspäivien muodossa 
 
Kyläsuunnitelma on konkreettinen toiminta- ja kehittämissuunnitelma muutamaksi vuodeksi 
eteenpäin. Se on myös yhteistyötä ja ennakointia helpottava työkalu. Suunnitelman toteutumista 
seurataan mm. kaksi kertaa vuodessa kokoontuvissa kyläfoorumeissa.   
 
Velkuan ja Livonsaaren alueiden yhteistä kyläsuunnitelmaa ryhdyttiin laatimaan kaikille avoimissa 
kyläilloissa maaliskuussa 2014. Tilaisuuksissa mm. listattiin asukkaiden näkemyksiä niistä asioista, jotka 
kuuluvat yhteiseen kyläsuunnitelmaan. Kyläillat veti Varsinais-Suomen kyläasiamies Tauno Linkoranta.  
 
Syksyllä 2014 järjestettiin kaksi kaikille avointa, kyläsuunnitelmaan keskittyvää kyläfoorumia. 
Ensimmäisessä laadittiin kyläsuunnitelmaluonnos, saatujen esitysten pohjalta. Luonnos toimitettiin 
lausuntokierrokselle alueen asukkaille, yhdistyksille jne. Lopullinen kyläsuunnitelma tuotettiin 
13.11.2014 kokoontuneessa kyläfoorumissa. Tilaisuudet veti MMM, agronomi Esa Aro-Heinilä. 
 
Kyläsuunnitelman ja siihen liittyvät tilaisuudet tuotti Etupäässä erinomaista, yhteistyöhanke Livonsaari 
& Velkua, jonka tavoitteisiin yhteisen kyläsuunnitelman toteuttaminen kuului. 
 
Lisätiedot:  
Kyläsihteeri Ulla Piippo, 040 548 3591, ulla.piippo@gmail.com  
Puheenjohtaja Jouni Riekki, Velkuan saaristolaisyhdistys, 0500 828 304   
Puheenjohtaja Matti Nieminen, Livonsaaren kyläyhdistys, 0400 782 2592 
 
Etupäässä erinomaista, yhteistyöhanke Livonsaari & Velkua 
velkua.fi/erinomaista, livonsaari.fi/hankkeet, facebook: http://on.fb.me/K0XmFX   
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Velkuan ja Livonsaaren alueiden ensimmäinen yhteinen kyläsuunnitelma 2015-2017 
 

kategoria asia/kohde/tavoite keinot, toimenpiteet käynnistäjä/ 
toteutus 

aikataulu 

Omaleimaisuus Velkuan ja Livonsaaren alueiden 
olemassaolevien kylien ja saarten 
omaleimaisuuden, erityis-
piirteiden ja saaristokulttuurin 
säilyttäminen ja kehittäminen 

-moninaisuuden arvostus 
-toisten kunnioitus 
-yhteisöllisyyden ja  
  tietoisuuden  lisääminen 
-edunvalvonta 

kaikki koko ajan 

Palvelut  Alueen palveluiden (kunta, valtio,   
srk, yrittäjät, yhdistykset jne.) 
säilyttäminen ja kehittäminen 

-palveluiden käyttäminen 
-kehittäminen yhteistyössä 
-edunvalvonta, markkinointi 

kaikki koko ajan 

Yhdistykset Livonsaaren ja Velkuan alueiden 
toimivien yhdistysten resursseista 
ja toimintakyvystä huolehtiminen 

-viestintä 
-jäsenhankinta, talkoolaiset 
-toiminta, tapahtumat 
-avustukset 

yhdistykset 
omilla 
alueillaan, 
asukkaat 

koko ajan 

Yhteistyö Livonsaaren ja Velkuan  
yhteistyön kehittäminen ja 
kyläfoorumin vakiinnuttaminen 
 

-keskinäinen yhteydenpito  
-yhteinen tekeminen, talkoot 
-toiminnan koordinointi 
-ajankohtaisiin asioihin  
  reagointi,  edunvalvonta 
-kyläsuunnitelman seuranta 
  ja päivitys  

yhdistykset, 
asukkaat 
 

koko ajan, 
tapaamiset 
helmikuussa 
(Velkua) ja 
lokakuussa 
(Livonsaari) 

 Yhteisen tapahtumakalenterin 
ja palveluhakemiston 
päivittäminen velkua.fi:ssä ja 
livonsaari.fi:ssä 

-päivityssalasanan jakaminen 
-palveluiden tuottajat jne. 
  välittävät  tietonsa  
  hakemiston  päivittäjille   

tapahtumien  
järjestäjät, 
ko. nettisivujen 
päivittäjät 

koko ajan 

Kylätalot Seurantalon (Livonsaari)  ylläpito 
ja toiminnan kehittäminen 

-markkinointi 
-asukkaiden osallistuminen  
-varainhankinta, avustukset  
-varausjärj.  kehittäminen  

LKY, 
asukkaat 

koko ajan  

 Sinervon (Velkua) ylläpito ja 
toiminnan kehittäminen 

-markkinointi 
-asukkaiden osallistuminen  
-varainhankinta, avustukset 

PS, 
asukkaat 

koko ajan 

Vapaa-aika Paikallisen tapahtumatuotannon 
ylläpito ja kehittäminen 

-talkoot 
-markkinointi jne. 

kaikki 
 

ympäri  
vuoden 

 Paikallisten harrastus-
mahdollisuuksien ja -paikkojen 
ylläpito ja kehittäminen, mm: 

-talkoot 
-markkinointi, avustukset  
-yhteistyö jne. 

kaikki ympäri 
vuoden 

 - Yleisen uimarannan ja ulkowc:n 
(Velkua) kunnossapito 

-talkoot 
-yhteistyö kaupungin kanssa 

VSY, 
asukkaat 

kevät, kesä, 
syksy 

 - Samppavuoren näkötornin 
(Livonsaari) kunnostus ja ylläpito 

-talkoot 
-avustukset 

LKY, 
asukkaat 

v. 2015,  
koko ajan 

 -Luontopolkujen (Velkua) käyttö 
ja ylläpito 

-talkoot 
-markkinointi  

VSY,  
asukkaat 

kevät, kesä, 
syksy 

 -Luistinkentän (Livonsaari, 
Seurantalo) jäädytys ja ylläpito 

 -talkoot  LKY,  
 asukkaat 

 talvi 

 -Ulkolentopallokentän (Velkua)  
kunnostus ja   ylläpito 

-talkoot pelaajat kevät, kesä  

 Ympäristönhoito: Julkisten / 
yleisessä käytössä olevien 
alueiden ja ympäristön siistiminen  

-yhteiset siivouspäivät ja 
  talkoot sekä Velkuassa  
  että  Livonsaarella  

yhdistykset, 
asukkaat  

kevät, 
tarpeen 
mukaan 

 

LKY = Livonsaaren kyläyhdistys /Livonsaari,  PS = Pro Sinervo /Velkua,  VSY = Velkuan saaristolaisyhdistys 

/Velkua  


