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tapahtuu 

Velkuan ja Livonsaaren alueella Naantalissa ilmestyvä paikallinen tiedotuslehti
Nro 12 11.12.2015

Media ja päättäjät vaikuttuivat toiminnasta 
Sinervon talon toiminnan 
aktiivisuus teki vaikutuk-
sen kaupungin päättä-
jiin ja tiedotusvälineiden 
edustajiin.

Sunnuntaina 13.12. kello 10–13 
Sinervon perinteiset joulumyy-
jäiset.
Keskiviikkona 13.1. kello 17–18 
kehonkoostumusmittaus. Mit-
taus maksaa 5 euroa.
Kerhot ja partio ovat jo joulu-
lomalla – viikkotoiminta jatkuu 
tammikuussa. Kaikesta toimin-
nasta voi tiedustella lisää Tuuli-
kilta, p. 040 9645 202.
Pro Sinervo ry:n tilinumero 
kaikille maksuille ja lahjoituksille 
on FI72 5229 0920 0193 24.

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry   prosinervo@gmail.com   facebook.com/sinervontalo

Pro Sinervo ry

Sinervon perinteiset 
joulumyyjäiset

sunnuntaina 13.12. 
kello 10-13

Tule tekemään lahjalöytöjä, 
helpottamaan joulunalus- 
kiireitä ostamalla valmiit 

joululeivonnaiset!
Puffetti ja kalakeitto.

Kädentaitaja ja jauhopeukalo: varaa 
pöytäsi Tuulikilta,

puh. 040 9645 202. 

Tervetuloa!
Järjestää Pro Sinervo ry

Sinervon talo esitteli toimintaansa 
kaupungin päättäjille ja tiedotus-
välineiden edustajille marraskuun 
lopulla. Paikalle olivat tulleet muun 
muassa Naantalin kaupunginjohtaja, 
elinkeinoasiamies, kaupunginsihtee-
ri, kulttuuritoimen johtaja, viestintä- 
ja kehittämispäällikkö, saaristolau-
takunnan jäseniä sekä paikallinen 
valtuutettu Lasse Valtonen.

Pro Sinervo ry:n puheenjohtaja ja 
rahastonhoitaja sekä talossa kokoon-
tuvien musiikikerhon, Terho-kerhon 
ja 4H-yhdistyksen ohjaajat esittelivät 
Sinervon toimintaa.

Talolla järjestettävien harrastusten 
ja tilaisuuksien esittely teki kuulijoihin 

selkeästi vaikutuksen. Naantalin kau-
punginjohtaja Jouni Mutanen kuvasi 
Sinervolla järjestettävien toimintojen 
määrää hengästyttäväksi. Tilaisuus 
noteerattiin myös Vakka-Suomen Sa-

nomissa ja Turun Sanomissa.
Pro Sinervo ry:n rahastonhoitaja 

Kirsi Martikaisen tervetuliaissanoista 
kävi ilmi myös Sinervon talon mer-
kitys velkualaisille sukupolville. Mar-
tikaisen lapsuuden kotitalosta Hent-
tulasta toimitettiin aikoinaan puuta 
talon rakennustalkoisiin. Nyt talossa 
käy harrastamassa ja juhlimassa jo 
neljäs sukupolvi Henttuloita.

Laadukasta toimintaa 
vähällekin väelle
Talon ja sitä ylläpitävän yhdistyksen 
näkökulmasta tilaisuus oli erittäin on-
nistunut. Näin vuoden lopulla ei enää 
ole jaossa suuria toiminta-avustuksia, 
mutta kun taas jatkossa tarvitaan yh-
teistyökumppaneita ja haetaan tukea 
erilaisten harrastusten ja tilaisuuk-
sien järjestämiseen, päättäjilläkin on 
jo hyvä ennakkokäsitys siitä, millai-
sesta toimijasta on kyse.

– Emme tavoita suuria massoja, 
mutta se ei tarkoita sitä, etteikö toi-
minta voisi olla aktiivista ja laadukas-
ta, Pro Sinervo ry:n puheenjohtaja 
Tuulikki Ovaska painotti.

Pro Sinervo ry kiittää lämpimästi 
kaikkia toimintaan osallistuneita ja 
sitä tukeneita!

Sinervon talon esittelytilaisuus noteerattiin muun muassa Vakka-Suomen 
Sanomissa ja Turun Sanomissa.



Joulupuu on rakennettu 
Saariston joulu avattiin lasten ehdoilla

Saaristolaiseen joulukuuseen so-
pivat sekä syötävät että luonnosta 
saatavat koristeet.

Joulun aika Velkualla alkoi jo toisen 
kerran Saariston joulu -tapahtumalla, 
jossa laulettiin, leikittiin ja askarreltiin 
kuusenkoristeita. Ja tietysti koristel-
tiin kuusi Sinervon näyttämölle. Ulko-
kuuseenkin sytytettiin jouluvalot, jot-
ka valaisevat Sinervon seutua ainakin 
loppiaiseen asti.

Lapsiperheiden suosimassa tapah-

Saariston joulu avattiin en-
simmäisen adventin kun-
niaksi perinteisin leikein, 
lauluin ja kuusenkoristein.

Se, joka ensimmäiseksi jouluaamuna ehti kirkosta kotiin, ehti aina joka 
paikkaan ensimmäiseksi.                       Vanha velkualainen uskomus

tumassa joulun lähestymistä juhli ne-
lisenkymmentä velkualaista ja livon-
saarelaista.

Askartelupöydässä syntyi toinen 
toistaan huimempia kuusenkoristei-
ta, joulutortut ja -piparit sekä glögi 
maittoivat ja laulu raikasi, kun mu-
siikkikerhon ja musiikkileikkikoulun 
vetäjät Teemu Mastovaara ja Tanja 
Haapakoski kertasivat vanhoja jou-
lulauluja sekä opettivat uusia kuten 
Joulu tarttuu käpälään ja Voi veljet, 
joulupiparia!

Naantalin kaupunki tuki Saariston 
joulu -tapahtumaa.

Torttua ja tonttuja Saariston joulussa. Teemu Mastovaara ja Tanja Haapakoski leikittivät ja laulattivat.

Juho Aimonen vyötti kuusen. Perinteiset piirileikit pitävät pintansa joulusta toiseen.



Meillä on käytössä oma 
bonusjärjestelmä – 

haethan korttisi kaupalta!

Tilauksesta keräämme ostokset 
valmiiksi ja toimitamme ne 

vaikka kotiin asti. 
Soittele: 044 989 8077.

Kahvilan mikro käytettävissä 
pikkusuolaisten ja einesten 

lämmittämiseen.

Päivän lehdet luettavissa.

Tuoretta kahvileipää tarjolla.

Tervetuloa!

Livonsaaren Kyläkauppa toivottaa 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta 

Vuotta 2016!
Kiitämme asiakkaita ja yhteistyökumppaneita 
kuluneesta ensimmäisestä vuodesta!
Kaupan, kahvilan ja postin palvelut 
käytettävissänne päivittäin läpi vuoden 
maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin 10–17
Keskiviikkoisin 10–14
Perjantaisin 10–18
Lauantaisin 9–14
Sunnuntaisin 11–14

Joulun tienoon poikkeukselliset aukioloajat:
Keskiviikkona 23.12. 10–17
Jouluaattona 24.12. 9–12

Joulu- ja tapaninpäivänä suljettu
Ma–ke 28.12.–30.12. 10–14

Uudenvuodenpäivänä 1.1. suljettu
Loppiaisena 6.1. kello 11–14



Velkuan Marttayhdistys 
toivottaa kaikille Velkuan ja Livonsaaren asukkaille 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
 Samalla haluamme kiittää kaikkia  onnistuneen itsenäisyyspäivä- 

juhlan  järjestelyihin vaikuttaneita: 
Pekka Pihlantoa ajatuksia herättäneestä puheesta, Palvan Mieslau-
lajia koskettavista lauluista, Merja Lindgrenia todella herkullisesta 
ruoasta ja Riitta Aimosta suussa sulavasta täytekakusta. Kiitokset 
myös lipunkantajille, lippuvartiossa olleille partiolaisille ja tietysti 

myös kaikille juhlissa ahkeroineille martoille. 

Ilmoita Velkuan Sanomissa!
Pikkuilmoitus 20 €,1/4-sivu 40€, 1/2 sivua 60 €, 

1 sivu 120 €. 
Kysy lisää: Kirsti Martikainen, p. 050 370 4655 

tai prosinervo@gmail.com

Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella 
joka kotiin jaettava paikallislehti, jota julkaisee Pro 
Sinervo ry. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: 
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 
as 1, 21195 Velkua
Lehden taitto: Viestintäosasto Susanna Viljanen

Wanha Salakuljettaja toivottaa 
Velkuan Sanomien lukijoille

Tunnelmallista Joulua!
Nähdään Old Smugglerissa Liedossa 
tai viimeistään vappuna Salkkarissa!

t. Salakuljettajan väki

 

                                                                     

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2016 

 
Jevi-palvelut 

p. 0505423017 
www.jevi-palvelut.fi 
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K  irkossa
La 31.10. klo 16.30 Pyhäinpäivän hartaus. Ajatuksia surusta  
ja toivosta (Martti Lindqvist). Marja Saantola, Tiina Lustig.  
Ti 24.11. klo 12.30 Velkuan koulun adventtihartaus.  
Jyrki Rautiainen. Tilaisuus on avoin kaikille. 
Su 6.12. klo 11 itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus. 
Pirkko Tavio, Leena Flander, Reini Koivusalo.  
Ke 16.12. klo 18  Kauneimmat joululaulut.  
Tiina Lustig, urut, Irja ja Veikko Aro-Heinilä, puhe. 
To 24.12. klo 15 Jouluaaton sanajumalanpalvelus.  
Tiina Hallikainen, Virpi Vähäpassi.  
 

 Kummelissa
Ehtoollishartaus ke 28.10. , 25.11. ja 23.12. klo 17.   
Ystäväpiiri 4.11. ja 2.12. klo 12.30.  

Syksyn ja adventin ajan toimintaa 

Tervetuloa! 

Velkualla 
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