
Lauantaina 3.10. kello 13–15 Pop Up -ravintola ”Silakat ja muusi”. Tarjolla silakkapihvejä ja currysila-
koita ynnä lisukkeet. Aikuiset 12 euroa, lapset 6euroa.
Tiistaisin, 29.9. alkaen maanantaisin kello 16.30 lasten ja nuorten musiikkikerho.
Keskiviikkoisin kello 10–11.30 Terhokerho.
Keskiviikkoisin kello 13 ikäihmisten kuntokerho. Vetäjänä fysioterapeutti Topi Valtonen.
Keskiviikkoisin kello 13.30–17. 4H-kerho. Vetäjinä 4H-yhdistyksen järjestötyöntekijät Kristiina Merinen 
ja Tiina Lehtonen.
Torstaisin kello 17–18.15 meripartioryhmä Merikotkat (4.–9. -luokkalaiset) ja kello 18–19.15 meripar-
tioryhmä Kissakalat (esikoululaiset–3.-luokkalaiset). Lisätietoja: Sannamari Meronen, p. 050 5177 855. 
Kaikesta toiminnasta voi tiedustella lisää Tuulikilta, p. 040 358 4667.
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

Sinervolla tapahtuu Pro Sinervo ry

Velkuan Sanomat
Julkaisija Pro Sinervo ry:  prosinervo@gmail.com  facebook.com/sinervontalo
Velkuan ja Livonsaaren alueella Naantalissa ilmestyvä paikallinen tiedotuslehti

Nro 9 18.9.2015

Sinervon talo taas täynnä toimintaa
Sinervon talo on siirtynyt 
toiminnantäyteiseen tal-
vikauteen. Viikkotoiminta 
painottuu lasten harrastuk-
siin, mutta myös perheille, 
työikäisille ja ikäihmisille 
riittää harrastuksia.

Viime vuoden tapahtumakalen-
tereista tutut viikoittaiset 4H-ker-
ho, lasten musiikkikerho, kaiken- 
ikäisten terhokerho ja ikäihmis-
ten kuntokerho jatkuvat Sinervon 
talolla tänäkin syksynä.
Uutuutena on meripartio, joka 

kokoontuu torstaisin. Merimas-
kun Reimarit -lippukuntaan kuu-
luvat Merikotkat aloittavat kello 17 
ja Kissakalat kello 18.
Keskiviikkoiltapäivisin koulun 

jälkeen kokoontuva 4H-kerho on 
saanut lisää ohjaajia, joten ker-
holaiset on tänä vuonna jaettu 
kolmeen ryhmään: kokkikerho 
tekee koko poppoolle syötävää, 
luovan toiminnan kerho päästää 
kädentaidot ja mielikuvituksen 
valloilleen, ja lukutoukkakerhossa 
saa omassa rauhassa tehdä läksy-

jä tai lukea.
4H-kerho tarjoaa välipalan.

Musakerholla uusi ope
Aluksi tiistaisin ja syyskuun lo-
pulta alkaen maanantaisin kello 
16.30 kokoontuva lasten ja nuor-
ten (7–18-vuotiaiden) musiikki-
kerho on sekin uudistunut.
Kerhon uusi  ohjaaja on musiik-

kipedagogi Teemu Mastovaara 
turkulaisesta Musiikkikoulu Grazi-
oso -osuuskunnasta.
Musiikkikerho järjestetään Lou-

nais-Suomen Aluehallintovirasto 
tuella, joten kerho on osallistujille 
maksuton. Kerho alkaa aina väli-
palalla.
Yhteistyössä Mannerheimin las-

tensuojeluliiton kanssa järjestet-
tävä kaikenikäisten kohtaamis-
paikka Terhokerho kokoontuu 
keskiviikkoisin kuten viime vuon-
nakin. Tänä vuonna kahvipannu 
on kuumana kello 10–11.30. Ter-
hokerhoa vetää edelleen Hedi 
Haapakoski.
Margaretha-säätiön tukema 

ikäihmisten kuntokerho jatkaa 
tutulla paikallaan keskiviikkoisin 
kello 13.

Pro Sinervo ry järjestää toimintaa 
yhdessä monen muun organisaa-
tion kanssa.



Runous sytytti Velkuan kesässä

Sinervon talolla kahtena kesäisenä 
viikonloppuna pidetty luovan kir-
joittamisen kurssi aloitti velkualai-
sen elämän pukemisen runoiksi. 
Teema jatkui suven yli Elämää Vel-
kualla -runokilpailulla ja huipentui 
Muinaistulien yön runomatineassa, 
jossa julkistettiin kilpailun voittajat.

Elämää Velkualla -runokisan voit-
taja oli nimimerkki Kesä 2015, jon-
ka takaa paljastui Kaarina Peltonen, 
jonka velkualaiset tuntevat parem-
min Henttulan Kaarinana.

Nykyisin Mikkelissä asuva Kaari-
na osallistui luovan kirjoittamisen 

Luovalle kirjoittamiselle luvassa jatkoa

Velkuan kesässä kukki 
luonnonkukkien ohella 
runous. Jatkoa on luvassa 
ensi kesänä.

kurssille, jossa voitokas runo sai al-
kunsa.

Toisen palkinnon kisassa sai tur-
kulainen Tuija Hurme, kolmanneksi 
sijoittui Eliisa Kaurala Raahesta.

Kilpailussa jaettiin myös kunnia-
maininta erityisen velkualaisista 
teksteistä, jotka oli otsikoitu ole-
maan Palvanpoikasen laulukirjas-
ta. Kirjoittajaksi paljastui Velkuan 
koulun rehtori Päivi Soukka, joka 
Vilho-poikansa kanssa esitti laulut 
runomatineassa.

Kilpailuun osallistuneet runot  jul-
kaistaan loppuvuoden Velkuan Sa-
nomissa.

Runo kiinnosti
Luovan kirjoittamisen kurssilla oli 
8 osallistujaa, mikä Velkuan mitta-
kaavassa on iso joukko. Runokil-

I: ELÄMÄÄ VELKUALLA

Vene merellä 
myöhä ilta 
tyyntä 
valkoista sumua.
Missä päin ranta? 
Mistä päin tulin? 
Olenko koskaan nähnyt tällaista maa-
ilmaa?
***
Miltä se näytti,
kirkas merivesi?
Muinaista greippijuomaa
vihreää
vähän poreilevaa.
Pohjassa, kivet,
rakkolevä,
ahvenruoho.
Kuin unta.
***
Katajat koivut lepät
saariston sitkeät männyt
katselevat ihmetellen
lopettaako ihminen koskaan

Kaarina Peltonen

pailuun osallistui kahdeksan runon 
harrastajaa ympäri Suomen, ja kun 
vielä Muinaistulien yön runoma-
tineassa oli mukavasti yleisöä ja 
yllättäviäkin paikallisia runonlau-
sujia, voidaan sanoa, että Velkualla 
vietettiin varsin runollista kesää.

Pro Sinervo ry:n puheenjohtaja 
Tuulikki Ovaska ja luovan kirjoitta-
misen ohjaaja Mirkka Mattheiszen 
lupaavat, että luovan kirjoittamisen 
kurssi ja siihen liittyviä tapahtumia 
järjestetään Sinervolla myös kesällä 
2016.

Runokaan ei elä pelkästä henges-
tä. Pro Sinervo ry sai luovan kirjoit-
tamisen kurssiin ja runokilpailun 
järjestämiseen tukea Alfred Korde-
linin säätiöltä, ja Naantalin kaupun-
ki tuki Muinaistulien yön runomati-
nean järjestämistä.

II: KESÄKURSSILLA SINERVON 
TALOSSA

Tuli seitsemän pyydyksineen.
Mato-ongella istuskellut, verkkoja sou-
dellut, virveliä vääntanyt. 
Omaa otetta oppimaan tultiin! 
Mentiin minuuteiksi laiturille, luonnon 
keskelle. 
Saalista saatiin, sintteja suurin osa! 

Mestari meitä ohjasi: 
- Katso veteen vinosti! 
- Kuuntele tuulta, kokeile vettä! 
- Maista ilmaa, kiikaroi aikaa! 
- Kokeile kaikkea, löydät omasi! 
Kotiläksy annettiin: 
- Harjoittele, ajattele, unelmoi! 

Jo alkoi nousta saalista: 
Simppuja synkistä vesistä, lemmensai-
raita lahnoja, 
piikitteleviä ahvenia, kujeilevia kuhia, 
haavoittuneita haukia. 
Mutta nuorin heista nosti merestä 
valtavan mustekalaa muistuttavan 
olennon, 
jonka lonkerot yltivat ihon alle ja 
maankuoren ytimeen! 

Viimeiseksi opeteltiin vetämään yhdes-
sä nuottaa: 
Valtava saalis Pietarin tyyliin: 
pieniä heliseviä, tuikkivia, lentäviä 

kaloja, 
jotka karkasivat Sinervon talon seinille 
ja katolle 
eika niitä pystytty perkaamaan. 
Niiden taikapiiri katosi vasta, 
kun emäntämme kutsui meitä. 
Han oli paistanut voissa ihan oikeita 
saariston silakoita!

Tuija Hurme

III: SATEEN STACCATO 
sateen staccato 
rantakivien takana 
katson ikkunasta 
kuinka harmaa voikin olla 
syyskuun valo 
keltainen 

LINTUJEN CANTUS ARCTICUS
lokakuun meri 
melankolia 
lintujen cantus arcticus 
syksy ja tsaikovski 
osaanko nähdä harmaan 
keltaisena 
valona 

SYKSYLLÄ SADE LAULAA
syksyllä sade laulaa 
kietoo vesikasveista seppeleen 
morendo 
morendo
hyvästelen jälleennäkemisen toivossa

Eliisa Kaurala



Naantalin seurakunnan syys-
kauden hartaudet pidetään taas 
Kummelissa, jonka remontti on  
valmistunut.  Kesällä hartaudet  
pidettiin Sinervon talossa. 
Kummelin aulan lattian väri on 

remontissa vaihdettu vihreästä 
harmaaseen ja seinät on maalat-
tu kokonaan valkoisiksi.
Kuvassa Reini Koivusalo valmis-

tautuu soittamaan   elokuussa pi-
detyssä ensimmäisessä remontin 
jälkeisessä hartaudessa Kumme-
lissa.

Hartaudet 
jälleen 
Kummelissa 

Velkun vesilinnuista ja luotojen 
kasveista saatiin Muinaistulien 
päivänä Sinervolla kuulla ja nähdä
FT Mikael von Numersin mielen-
kiintoinen esitys.

Oikealla  biologi, dosentti Mikael von Numers ja vasemmalla kalastaja Eino Saaresranta Sinervolla 29.8.2015 
Muinaistulien yön Pop Up -lounaalla Velkuan meripartion hyväksi.

Yleisön toivomuksesta tilaisuu-
dessa sovittiin, että Pro Sinervo 
järjestää  ensi kesänä  lintu-ja kas-
viretken Velkuan ulkosaaristoon 
Mustaluotoon. Se on yksi Velkuan 
vesien erikoisimmista luodoista 
linnustoltaan ja kasvistoltaan sekä 
maaperältään.

Ilmoittautua voi jo nyt
Lintujen pesintää ei voi häiritä ko-
vin suurella joukolla kesän alussa, 

joten vain ensimmäiset kymme-
nen  ilmoittautunutta  pääsevät 
mukaan tälle Mikael von Numer-
sin  opastamalle luontoretkelle.
Suunnitelman toteutuessa lähtö 

Mustaluotoon on veneellä klo 12 
Teersalon rannasta lauantaina ke-
säkuun 4.päivänä 2016.
Ilmoittautumiset prosinervo@

gmail.com.

Ensi kesänä luontoretkelle Mustaluotoon
Syksyn toiminta on vasta 
käynnistynyt, mutta Pro 
Sinervo ry suunnittelee jo 
täysillä ensi kesän ohjel-
maa!



Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti, jota 
julkaisee Pro Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Velkuan Sanomat löytyvät netistä 
osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat 
Tiedustelut: Tuulikki Ovaska p. 040 358 4667. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali: prosinervo@
gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 8 as 1, 21195 Velkua
Lokakuun Velkuan Sanomat ilmestyy 8.10.  ja sen aineistopäivä on 16.10. 
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

































 Viihdemusiikkia haitarilla

Pro Sinervo ry kutsuu väkeä haitarimusiikkituo-
kioon perjantaina 9.10. kello 14 Kummeliin.
Turkulainen Heikki Paloheimo tulee soittele-

maan iloksemme ikivihreitä haitarilla puolisen 
tuntia. Kaikki tervetulleita!

Heikki Paloheimo

Ilmoita Velkuan Sanomissa:

Pikkuilmoitus 20 euroa
1/4-sivu 40 euroa
1/2 sivu 60 euroa
1 sivu 120 euroa.

Kysy lisää Kirsti Martikaiselta,
p. 050 370 4655 tai 

prosinervo@gmail.com
Lokakuun Velkuan Sanomien aineis-
topäivä on torstai 8.10., ja se jaetaan 
perjantaina 16.10.

Meripartiota Velkualla
Teersalossa Sinervon talolla
Seikkailijat ja tarpojat (4lk. - 9lk.) Ryhmä on 
nimeltään Merikotkat.
Kokoontumisaika torstaisin kello 17–18:15.
Sudenpennut (esikoulu-3lk.) Ryhmä on ni-
meltään Kissakalat.
Kokoontumisaika torstaisin kello 18–19:15.
Partioon otamme mukaan mielellämme 
myös peruskoulun päättäneitä nuoria sekä 
aikuisia. Ota reippaasti yhteyttä mikäli par-
tio kiinnostaa sinua. Aiempaa kokemusta ei 
tarvita.

Velkuan partiotoiminnasta vastaa:
Sannamari Meronen
sannamari@mere.fi
0505177855
Merimaskun Reimarit ry

 Naantalin
 seurakunnan 
 tapahtumia
 Velkualla

Hartaudet klo 17 Kummelissa keskiviikkoisin 
23. syyskuuta, 28. lokakuuta, 25. marraskuuta 
ja 23. joulukuuta. Hartaudet pitää pääasiassa 
Veikko Aro-Heinilä.
Ystäväpiirit  klo 12.30 Kummelissa keskiviik-
koisin 7. lokakuuta, 4. marraskuuta ja 2. joulu-
kuuta.
Lisätietoja ystäväpiiristä diakoni Minna Pykälä-
maalta, puh. 040 130 8343.


