
Alfred Kordelinin säätiö on 
myöntänyt Pro Sinervo ry:lle 
apurahan Saariston kulttuuri-
kesä 2015 -tapahtumaan sekä 
musiikkinäytelmä- ja muskari-
projektiin.
Apurahan ansiosta Sinervolla 

voidaan kevään aikana valmis-
taa lasten musiikkinäytelmä. 
Musikaalin ohjaa Malaya Groo-
ve -yhtyeestä tuttu muusikko, 
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Velkuan Teersalon rantaa 
hallitseva Sinervon talo on 
palannut kyläläisten omis-
tukseen. Velkualaisten ky-
läaktiivien muodostama 
Pro Sinervo ry osti talon 
15.12.2014 eli viime viikon 
maanantaina.

Alunperin suojeluskun-
tataloksi rakennettu Siner-
vo palvelee nyt yhteisenä 
harrastus-, kokoontumis- 
ja juhlatalona.

Sinervolle lisää kulttuuria Alfred Kordelinin säätiön tuella

opettaja Silla Sarckin, ja näytte-
lijöiksi ovat tervetulleita kaikki 
Velkuan ja Livonsaaren koului-
käiset lapset.
 Valmis musikaali esitetään 

keväällä julkisesti.
Musiikkinäytelmän lisäksi 

Silla Sarckin ohjaa Sinervolla 
tammikuusta lähtien alle kou-
luikäisille lapsille tarkoitettua 
muskaria. Sekä muskari että 

musiikkinäytelmän harjoituk-
set sijoittuvat maanantaipäi-
vään.

Haluatko oppia 
laulamaan?
Tammikuusta lähtien kuka ta-
hansa voi oppia soittamaan ja 
laulamaan Sinervolla, sillä Silla 
Sarckin on lupautunut myös 
antamaan piano- ja laulutunte-
ja kaikenikäisille.
Soitto- ja laulutunnit järjeste-

tään osana musiikkikerhoa, ja 
Alfred Kordelinin säätiön tuen 
ansiosta opetuksen tuntihinnat 
pysyvät maltillisina.

Sinervon talo palasi kyläläisille

Musiikkiteatteria ja kulttuurikesä
Ensi vuonna Sinervon ta-
lolla soitto soi, laulu raikaa 
ja syntyy runoutta. Kult-
tuuriharrastuksia Sinervol-
la tukee Alfred Kordelinin 
säätiö.

jatkuu -->



Musiikillisten harrastusten li-
säksi säätiö tukee runoutta, 
kun Pro Sinervo ry järjestää 
kesällä Saariston Kulttuurita-
pahtuman, johon kuuluu muun 
muassa luovan kirjoittamisen 
kurssi.
Alfred Kordelinin Yleinen 

Edistys- ja Sivistysrahasto on 
maanviljelysneuvos Alfred 
Kordelinin testamentin perus-
teella muodostettu yksityinen, 
yleishyödyllinen kulttuurialan 
rahasto.
Säätiö jakaa apurahoja tie-

teen, kirjallisuuden, taiteen ja 
kansanvalistuksen edistämi-
seksi.

Pro Sinervo ry:n kuntosali tar-
joaa maksutonta neuvontaa ja 
ohjausta kuntolaitteiden käy-
tössä koko kevätkauden 2015 
kerran viikossa.
Toimintaa ohjaa fysiotera-

peutti Topi Valtanen Nousiais-
ten kuntokamarista.  Kerho 
kokoontuu keskiviikkoisin klo 
13, paitsi ei päällekkäin seura-
kunnan ystäväpiirikeskiviikkoi-
na, joita ovat 14.1., 11.2., 11.3., 
15.4. ja 20.5.
Ikärajoja kuntokerhossa ei 

ole - kaikki omasta hyvinvoin-
nistaan kiinnostuneet naiset ja 
miehet ovat tervetulleita mu-
kaan! Jos salissa tulee ahdasta, 
silloin ikäihmisillä on kerhoon 
etusija. Salitunnin päätteeksi 
kerhossa voi kahvitella ja seu-
rustella muitten kanssa. 
Kerho on maksuton. Marga-

retha-säätiö on Pro Sinervo 
ry:n anomuksesta myöntänyt 
apurahan ikäihmisten kunto-
kerhon kustannuksiin. Pro Si-

Tervetuloa ikäihmisten kun-
tokerhoon keskiviikkoisin

Maksuton 
 kuntokerho
ikäihmisille 

keskiviikkoisin 
 klo 13 

Sinervon talon 
kuntosalissa!

Keskiviikkoisin Sinervon kuntosalilla treenaavat ikäih-
miset. Margaretha-säätiön tuki mahdollistaa maksutto-
man, ohjatun kuntosaliharjoittelun.

nervo ry sai säätiöltä apurahaa 
myös huonokuntoisille sopivan 
jalkaprässin hankkimiseen. 
Opastuksesta vastaa niin ikään 
fysioterapeutti Topi Valtanen. 
Muina – kuntokerhon ulko-

puolisina – aikoina kuntosali 
toimii omatoimiperiaatteella 
niin arkena kuin pyhinäkin.
TERVETULOA  KUNTOILE-

MAAN!  
Lisätietoja antaa Pro Sinervon 

puheenjohtaja Tuulikki Ovaska 
puh 040 358 4667.

Fysioterapeutti Topi Valtanen ohjaa ikäihmisten kuntosaliharjoit-
telua keskiviikkoisin. Kuntopyöräilemässä Eero Leivo.

Olen Kaisa Pirhonen, Pro Si-
nervo ry:n uusi suunnittelija. 
Tehtäväni on suunnitella vies-
tintää ja markkinointia, kehit-
tää yhdistyksen toimintaa sekä 
hakea hankerahoituksia toi-
minnan tukemiseksi.
Koulutukseltani olen tiedotta-

ja ja olen aiemmin työskennel-
lyt erilaisissa viestinnän tehtä-
vissä. 
On ilo päästä työskentele-

mään Sinervon aktiivisten toi-
minnan naisten kanssa. Yhdes-
sä luotsaamme Sinervon taloa 
kaikkia velkualaisia palvele-
vaksi monitoimitaloksi.

Uusi kasvo 
Pro Sinervossa



Puheenjohtajan kynästä

Oma talo täyteen toimintaa!
PRO SINERVO ry osti Sinervon 
talon 15.12.2014. Nyt on oikeas-
ti vain mielikuvitus rajana talon 
käytölle! Ja tietysti raha: yhdis-
tys on anonut ja jo saanutkin 
useita avustuksia, joilla saa-
daan Sinervolle monipuolista 
toimintaa hyvien ja asiantunte-
vien ohjaajien opastuksella.
Jo käynnistynyttä tai tuota pi-

kaa käynnistyvää toimintaa 
ovat ikäihmisten kuntokerho, 
lasten musiikkinäytelmä ja 
musiikkileikkikoulu, kaiken- 
ikäisille opetusta tarjoava mu-
siikkikerho sekä luovan kirjoit-
tamisen kurssi.
Ensi vuonna suunnitelmissa 

on myös lastenkonsertti, jossa 
esiintyisi vaikkapa Fröbelin pa-
likat -yhtye.
4H-yhdistyksen monitoimiker-

ho on kokoontunut Sinervol-
la jo syksystä alkaen, ja iloiset 
maanantai-iltapäivät kokkai-
lun, luovan toiminnan, läksyjen 
teon ja muun mukavan touhun 
merkeissä jatkuvat taas tammi-
kuussa. Kerhossa käy parisen-
kymmentä lasta.
Suunnitelmissa on järjestää 

Sinervolla myös MLL:n perhe-
kahvila. Kesällä avataan taas 
kädentaitajien puoti ja asun-
non puolelle tulee kahvila koh-
tauspaikaksi.
Entisissä postin tiloissa toimii 

jo kuntosali, ja jatkossa entises-
sä kunnanjohtajan huonees-
sa sijaitsee myös paikallisen 
4H-yhdistyksen toimisto.

Apurahat toimintaan
Pro Sinervo on voittoa tavoit-
telematon yhdistys, joten sää-
tiöiltä ja kaupungilta saatavat 
avustukset käytetään täysimää-

räisesti siihen toimintaan, jo-
hon tuki on myönnetty.
Koska yhdistys nyt omistaa Si-

nervon talon ja vastaa sen yllä-
pidosta, käyttökustannuksista 
ja esimerkiksi vakuutuksista, 
yhdistyksen talkoovoimin jär-
jestetämistä koulutuksista ku-
ten kevään betoni- ja pajutyö-
kursseista joudutaan perimään 
pientä maksua.
Juoksevia kuluja ja talon han-

kintakustannuksia katetaan 
myös vuokraamalla salia ko-
kouskäyttöön, juhlatilaksi tai 
tapahtumiin. Asunnon puolta 
vuokrataan yhdeksi tai useam-
maksi yöksi kalastajille sekä 
muille satunnaisille yöpyjille.
Kulujen kattamiseksi Siner-

volla pidetään myös joka kuu-
kausi Paistetut silakat ja muusi 
-pop up -ravintolatapahtuma, 
jonka ensimmäisellä kerralla 
saama suuri suosio yllätti jär-
jestäjät täysin! Paistettuja sila-
koita ja muusia syödään tam-
mikuussa lauantaina 24.1. 

Talkooväelle kiitos!
Maaliskuussa perustettu Pro 
Sinervo on jo nyt saanut paljon 
mahtavia yhteistyökumppnei-
ta: 4H-yhdistys, MLL, Koneen 
Säätiö, Taitokeskus Juselius, 
Martat, Saaristolaisyhdistys, Alf-
red Kordelinin säätiö ja Marga-
retha-säätiö. Hyvää yhteistyötä 
jatketaan tulevana vuonna!
Lämpimin kiitos kuuluu ilman 

muuta talkooväelle, jota ilman 
emme olisi nyt tässä! On mah-
dotonta luetella kaikkia, jotka 
ovat kiitokset ansainneet, mut-
ta todella moni velkualainen 
on auttanut talon ja siellä tarvit-
tavien tavaroiden hankinnassa 

sekäa toiminnan järjestämi-
sessä kukin omalla tavallaan. 
Toimintaan ja tapahtumiin  on  
löytynyt runsaasti osallistujia, 
kiitos  kuuluu myös heille!
Pro Sinervo ry:ssä on nyt ne-

lisenkymmentä jäsentä. Halli-
tukseen kuuluu viisi henkilöä, 
ja hallituksen lisäksi yhdistyk-
sen asioista päätetään yleis-
kokouksissa, joita järjestetään 
vuosikokouksen lisäksi tarpeen 
mukaan.
Tervetuloa ensi vuonnakin 

mukaan toimintaan ja tapah-
tumiin sekä järjestämään juuri 
sellaista toimintaa, mitä täällä 
tarvitaan!

Rauhallista Joulua ja 
Hyvää Uutta Vuotta!

Tuulikki Ovaska 

Pro Sinervoa 
voi tukea:

- liittymällä 
jäseneksi

 
15€ henkilö (yli 80-vuotiaat 
8€) 30€ perhe, 35€ yhteisö, 

50€ kannatusjäsen
Pro Sinervo ry:n tili: 

FI72 5229 0920 0193 24

- raha- ja 
tavaralahjoituksin

- tekemällä 
talkootyötä
- tulemalla 

tapahtumiin



Pro Sinervo ry julkaisee Velkuan ja Livonsaaren alueella koteihin 
jaettavaa tiedotuslehteä. Lehti ilmestyy kuukausittain lomittain 
Naantalin kaupungin Saaristotiedotteen kanssa.
Lehdessä kerrotaan menneestä ja tulevasta toiminnasta, ja tie-

dotuslehdessä voivat myös yritykset, muut yhdistykset ja yhteisöt 
sekä yksityiset julkaista omia ilmoituksiaan edullisesti.
Ensi vuonna Pro Sinervon tiedotuslehti ilmestyy säännöllisesti ja 

siinä julkaistaan kyläläisten, yhdistysten ja yritysten tiedotuksia, 
kirjoituksia kuten vaikkapa Sinervon taloon liittyviä muistelmia, 
runoja yms.
Nyt lehdelle tarvittaisiin nimi. Lähetä oma ehdotuksesi säh-

köpostilla osoitteeseen prosinervo@gmail.com tai vaikka 
postikortilla Sinervon talolle, Sauniementie 5, 21195 Velkua.
Pro Sinervo ry jatkaa tiedottamista myös Kuntatiedotteessa, 

Nastassa ja muissa tiedotusvälineissä. Pro Sinervolle avataan ko-
tisivut ja facebookin käyttö jatkuu.
Lisätietoja p. 0403584 667 Tuulikki Ovaska/Pro SInervo ry.
Lehteen tuleva aineisto tulee sekin toimittaa osoitteeseen 

prosinervo@gmail.com tai kirjeitse Sinervolle, Sauniementie 5, 
21195 Velkua. Tarkemmat ilmestymis- ja aineiston jättöpäivät jul-
kaistaan tammikuun lehdessä, joka ilmestyy viikolla 3.

Nimi Pro Sinervon tiedotuslehdelle

Naantalin seurakunnan 
tilaisuuksia Velkuassa: 
Jouluhartaus Kummelissa keskiviikko 24.12. klo 13.30 
Marja Saantola, Reini Koivusalo
Jouluaaton sanajumalanpalvelus Velkuan kirkossa
keskiviikko 24.12. klo 15 Marja Saantola, Reini Koivusalo

Pro Sinervon julkaisema pai-
kallinen tiedotuslehti ilmestyy 
ensi vuonna noin kerran kuu-
kaudessa.

Pro Sinervo ry 
toivottaa 

Oikein Hyvää ja 
Rauhallista 

Joulua kaikille 
Velkuan ja 
Livonsaaren 
asukkaille!Kuva Saariston Joulu -tapahtumasta.

Pro Sinervo ry:n tiedotuslehteä tekevät Susanna Viljanen, Tuulikki Ovaska ja Kaisa 
Pirhonen. Aineistot sähköpostilla: prosinervo@gmail.com

Pro Sinervon tiedotuslehti 
julkaisee edullisesti paikal-
listen yritysten , yhdistys-
ten ja yksityishenkilöiden 
ilmoituksia.
Kysy lisää Tuulikki Ovas-

kalta, p. 040 3584 667


