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Irakilainen ruoka hurmasi
Velkualaiset osoittivat ennakkoluulottomuutensa saapumalla sankoin joukoin Sinervon 
irakilaiseen iltapäivään syömään ja hiustenleikkuuseen.

Lauantaina 14.5. klo 12-14 perennojen vaihtopäivä Sinervon pihassa.
Lauantaina 14.5. klo 14.00 kauneus- ja terveyspäivässä aloe vera  -tuotteita, käsi- ja jalkahoitoja, tuotemaistiaisia. 
Kahvitarjoilu!  Lisätietoja Kirstiltä, p. 050-3704655.
Lauantaina 21.5. klo 10-13 Velkuan Kalastajaseuran Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtumassa Sinervolla Kä-
dentaitajien puodin avajaiset. Linnunpelättikilpailun näyttely ja voittajan valinta. Pop Up -lounas Sinervolla: kalasop-
paa, saaristolaisleipää. Aikuiset 10 euroa, lapset 5 euroa.
Keskiviikkona 25.5. klo 17–18 Sinervon kahvit.
KESÄKUUSSA Sinervon Kädentaitajien puoti auki avoinna 8.6. lähtien keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-16. 
Kädentaitajien töitä, kahvia, mehua ja pullaa myytävänä.
Lauantai 11.6. Avoimet kylät –tapahtuma (Järjestäjinä Pro Sinervo ry ja Velkuan Saaristolaisyhdistys)
Klo 10-12 (Sauva)kävelyretki metsäpolkuja pitkin, alkaen Sinervon talon edestä, paluu Teersaloon.
Matka n. 6 km. Pieni kahvihetki sisältyy retkeen, maksuton. Klo 10-18 Vanhojen valokuvien näyttely: Saariston työ ja 
elinkeinot. Klo 12-14 Pop up –lounas Sinervon talolla: kalasoppaa, lisukkeet ja kaffet.
Klo 16-18 Hyvän fiiliksen ulkolentopalloa aikuisille Sinervon ulkokentällä. Säävaraus. Klo 18-20 Muisteluiltamat Siner-
von talolla: Aiheena rysäkalastus keskustelua ja kahvit.
Lasten kerhot, Terhokerho ja muskari päättyvät viikolla 20. Lasten ja nuorten musiikkikerhon leiri 27.–28.5.
Tostaisin kello 17–18.15 meripartioryhmä Kissakalat ja kello 18–19.15 Merikotkat. Sannamari p. 050 5177 855.
Perjantaisin (parittomat viikot) ja lauantaisin (parilliset viikot) nuorten ilta kello 17.30–20.30.
Sunnuntaisin kello 18.30–19.25 lihaskuntojumppaa itse valitsemillasi painoilla. Mari-Milla Aura.
Kaikesta toiminnasta voi tiedustella lisää Tuulikilta, p. 040 3584 667. Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille 
ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

Irakilaispäivää seuraava Pop Up -ravintola oli vappubrunssi, joka sekin keräsi kiitettävän määrän ruokailijoita.

Lähi-idän ruoka osoittautui erinomai-
sen sopivaksi myös Suomen saaris-
tolaisille makunystyröille. Sinervolla 
pidettyyn irakilaiseen iltapäivään Pop 
Up -ravintoloineen ja hiustenleikkui-
neen saapui peräti viitisenkymmentä 
ruokailijaa.

Irakilaispäivän mukavaa tunnel-
maa ei haitannut sekään, että pai-
kalle ei odotettu ihan niin suurta 
yleisömäärää ja ruokaa jouduttiin 
vähän odottamaankin – maut korva-
sivat odotuksen. Erityisesti ihastutti 
naan-tyyppinen tuore leipä, jota ira-

Pro Sinervo ry

kilaiskokit ovat luvanneet valmistaa 
jatkossakin. Leipää saadaan mahdol-
lisesti myös myyntiin joko Sinervolla 
tai Teersalon lossirannan torilla. 

Irakilaisen aterian valmistamisesta 
vastasivat turvapaikanhakijat Yousuf 
Khalil Ibrahim ja Ihab Al Dolaimi.



Sinervon kesässä tapahtuu:
9.–10. heinäkuuta Velkuapäivät
27. elokuuta Muinaistulien yö

Onko sinulla vanhoja valokuvia?

Silakkatapahtuma avaa taas Velkuan kesän

Pro Sinervo ry:n Saaristotalo -hankkeen yhtenä 
tarkoituksena on tallentaa paikallista perinnetie-
toa. Avoimet kylät -päivänä 11.6. Sinervon talolla 
avataan valokuvanäyttely, jossa on esillä vanhoja 
valokuvia. Valokuvanäyttelyn aiheena on saaristo-
laisten elinkeinot.
Olisiko sinulla yksi tai useampia valokuvia men-

neiltä vuosikymmeniltä, jotka liittyisivät kalastuk-
seen, maanviljelyyn, karjatalouteen, metsätöihin, 
tai muihin saariston elinkeinoihin ja töihin?
Lainaisimme ja kopioisimme paikallisia valoku-

via, jotka saisivat olla kesän ajan näytteillä kaik-
kien iloksi!
Ota yhteys Tiinaan: prosinervo@gmail.com, 

p. 040 9645 202.

Tuttuun tapaan Rysän päällä Velkuassa -tapahtuman  
pääosassa on kotimainen lähikala eli paikallinen rysä-
tuore silakka, jota myydään edullisesti ämpäreittäin – ota 
oma ämpäri mukaan! Silakkaämpärillisen hinta on edel-
leen viisi euroa. Silakkavene saapuu ensimmäisen kerran 
rantaan noin kello 10.

Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle sekä mark-
kinatunnelmaa: myyntipisteistä löytyy ainakin paistettuja 
silakoita (Velkuan kalastajaseura), kahvia ja pullaa (Vel-
kuan Martat), grafiikkaa ja tekstiilejä (Soikun puoti) ja 
karjalanpiirakoita sekä muurinpohjalettuja (Liisa Ruotsa-
lainen). Rannan myyntipaikat ovat maksuttomia, ja paik-
koja on vielä vapaana paikallisille tai tapahtuman aihee-
seen muuten sopiville tuotteille. Myyntipaikan voi varata 
Velkuan Kalastajaseuran puheenjohtaja Janne Antilalta.

Uutta silakkatapahtumassa on peräkontti- tai vilttikirp-

Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtuma avaa taas Velkuan kesän lauantaina 
21. toukokuuta. Uutta ohjelmassa on tänä vuonna kirppisalue.

Sinervon puodin avajaiset 
perinteiseen tapaan silakkatapahtumapäivänä eli 
21. toukokuuta kello 10–13.
Kesä-heinäkuussa 8.6. lähtien puoti auki avoin-
na keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-16. 
Paikallisia käsitöitä, kahvia, mehua ja pullaa.
Kädentaitaja tai muu paikallinen tuottaja: va-
raa oma myyntipaikkasi Sinervon numerosta 
040-9645 202.

pis. Kirpputoripaikat ovat myös maksuttomia, mutta toi-
votaan, että myyjät varaisivat paikkansa etukäteen.

Silakkatapahtumapäivänä Sinervolla vietetään kädentai-
tajien puodin juhlallisia avajaisia. Varsinaisesti puoti alkaa 
toimia kesäkuun 8. päivä, ja se on koko kesän avoinna 
keskiviikkoisin ja torstaisin kello 11–16.

Rysän päällä -päivänä Sinervolla valitaan myös saariston 
karmein ja tehokkain linnunpelätti. Kisaan voi osallistua 
tuomalla oman pelättinsä paikalle tapahtumapäivänä 
kello 10. Kun kilpailu on ratkennut, ainakin osa peläteistä 
huutokaupataan.

Linnunpelättikisan voittaja saa palkinnoksi lahjakortin 
Sinervolle. Lahjakortin voi käyttää kuntohuonemaksuihin 
tai Pop Up -ravintoloissa.

Silakkatapahtumapäivänä Sinervon Pop Up -ravintolassa 
tarjotaan kalasoppaa saaristolaisleivän kera.

SAARISTON SANOIN
Luovan kirjoittamisen kurssi 
Sinervon talolla 
2.–3.7.2016 la-su klo 10–15
ks. mirkkamattheiszen.wordpress.com





Jauhelihaa, keittolihaa, 
 paistia ym. 

Nakkeja, 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 

Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

Seikkailuleiri Nauvossa 25-28.7 (11-13 vuotiaille) 
Saaristoleiri Rymättylässä 9-11.8 (7-10 vuotiaille) 

Läger på två språk – leiri kahdella kielellä 
 
Nyt on aika ilmoittatua! Nu är det dags att anmäla sig! 

Ilmoittautumiset 
okiva.foss.fi 

Järjestäjä Finlands öar rf 
–Suomen saaret ry (FÖSS) 

Aitoja, tuoreita
karjalanpiirakoita ja
muurinpohjalettuja

Silakkatapahtumassa
21.5.2016 klo 10-13 

Ennakkotilaustarjous 70 senttiä/
kappale - ei pakastettuja.
Leipurina Liisa Ruotsalainen, 
p. 0400 975574

Käsisammuttimien 
tarkastusta 
ja myyntiä                                                    

Silakkatapahtumassa 
21.5.2016 klo 10-13

www.jevi-palvelut.fi
p. 050 5423 017                                                   

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
Myös kesäasukkaille jaettava tuhdimpi kesäkuun Velkuan Sanomat 
ilmestyy 17.6.  ja sen aineistopäivä on torstaina 9.6. 
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen 
viestintaosasto.fi

Ilmoita Velkuan
Sanomissa:

Pikkuilmoitus 20 €, 
1/4-sivu 40€,

1/2 sivua 60 €, 
1 sivu 120 €.
Kysy lisää: 

Kirsti Martikainen,
p. 050 370 4655 

prosinervo@gmail.com

Aloe Vera
-hyvinvointitapahtuma
Sinervolla la 14.5. klo 14.00

Esitellään aloe vera  -tuotteita, ker-
rotaan käyttökokemuksista,  teh-
dään muutama käsi- ja jalkahoito.
Ohjelmassa myös tuotemaisti-
aisia (smoothiet, ym. välipalat). 
Kahvitarjoilu!

Lisätietoja Kirstiltä, p. 050-3704655.


