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Menoa ja meininkiä Velkua-päivillä

Velkua-päivien lasten sunnuntaissa nautittiin Kengurumeiningistä ja liikunnallisista leikeistä. Lotta Lindholmin heittosuoritusta kannustamassa Paul Metz. Kuva: Ihab Al Dolimi

Velkua-päivät onnistuivat yli odotusten. Väki
viihtyi eri tapahtumissa
jokaisena kolmena päivänä kiitettävästi, ja tunnelma oli mitä leppoisin.

Heinäkuun toisena viikonloppuna Sinervolla järjestetyt Velkua-päivät onnistuivat loistavasti niin väkimäärän,
sään kuin tunnelmankin puolesta.
Perjantai-illan Velkua Soi -konsertissa Samuli Hyvärinen ja Johannes Niskanen tarjoilivat merellisiä ikivihreitä
lähes täydelle salille.
Lauantaina nautittiin kirpputoritun-

Sinervolla tapahtuu

nelmasta sekä Pop Up -ravintolassa
lähivesien kuhafileet ja muusi.
Lasten päivänä sunnuntaina Sinervon pihapiiri täyttyi lapsiperheiden
iloisesta vilinästä ensin Saaristolaisyhdistyksen Koko perheen piknik -tapahtuman merkeissä ja sen jälkeen
Kengurumeininki-duon
tahdissa
pomppien ja tanssien.

Pro Sinervo ry

Sinervon puoti avoinna keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11-16. Paikallisia käsitöitä, kahvia, mehua ja pullaa.
Anna nuorille työtä ja tule pesettämään mattosi! Pesun hinta 4 euroa metri. Tiedustelut: 040-9645202
Keskiviikkoisin kello 13–15 Sinervon rannan sauna lämpimänä ja paikallisten sekä kesäasukkaiden käytössä! Vapaaehtoinen saunamaksu. Tervetuloa saunaan ja uimaan!
Torstaina 4.8. kello 16–17 kaikille avoimet Sinervon kahvit. Aiheena tämän päivän saaristolaisuus – tervetuloa sekä
ikänsä saaristossa asuneet että tuoreet saaristolaiset!
Lauantaina 27.8. Muinaistulien yö Sinervolla: elävää kansanperinnettä tarjoilevat pelimanniyhtye Syd-West ja kansantanssiryhmä Parahultaset. Lyhtyjen yö Sinervon koivikossa.
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille maksuille ja lahjoituksille on FI72 5229 0920 0193 24.

Perinteisessä Velkua Soi
-konsertissa koettiin jälleen
upeita musiikillisia elämyksiä, kun Samuli Hyvärinen
(vas.) ja Johannes Niskanen esittivät kattavan valikoiman ikivihreitä iskelmiä
1900-luvun alkupuoliskolta
asti.
Monipuolisessa ohjelmassa kuultiin niin Mikki Hiiri
merihädässä kuin Myrskyluodon Maija, joka esitys
lähetettiin videoterveisinä
Kirsti Herralalle.
Velkua Soi -konsertti oli
nyt ensimmäistä kertaa Sinervon talolla.
Kuva: Ihab Al Dolimi

Uusi elämä tekstiilijätteelle Tue leirikoulua
Lauantaina 13.8. voit tuoda poistotekstiilisi Livonsaaren
Seurantalolle klo 9-12. Poistotekstiilipäivässä kierrätetään ja hyödynnetään tekstiilijätettä ja innovoidaan uusia
käyttötarkoituksia. Tapahtumassa voit myös tutustua eri
tapoihin hyödyntää poistotekstiilejä ja noutaa materiaalia
omaan käyttöösi.
Moni paikallinen yritys ja yhteisö käyttää poistotekstiilejä. Paikalliset koirahoitolat ovat ilmoittaneet tarvitsevansa
käytettyjä pyyhkeitä, huopia, fleeceä, täkkejä, vilttejä ja
räsymattoja. Kudontatupa kaipaa matonkuteiksi sopivia
puuvillalakanoita ja Sukkamatamit tähteeksi jääneitä Nalle ja 7 Veljestä -lankoja. Perlan telakka hyödyntää poistotekstiilejä öljyrätteinä ja permakulttuurinen puutarha
kaipaa räsymattoja ja juuttisäkkejä.
llmoita omasta materiaalin tarpeestasi Heidi Tolvaselle,
tolheidi@gmail.com, 040 840 9658. Tapahtuman järjestävät Saariston savotta ry ja Tekstiili 2.0 -pilottihanke.

Velkuan koulun 3–6-luokkalaiset matkaavat syyskuussa Inariin. He tutustuvat paikalliseen alakouluun, jossa
opetus tapahtuu suomeksi, pohjois- ja inarinsaameksi.
Leirikoulun aikana yövytään tunturissa ja opitaan paikallisista elinkeinoista ja kulttuurista.
Kulujen kattamiseksi koululaiset tekevät töitä. Paikalliset yhdistykset ja yritykset voivat lahjoittaa rahaa
retkikassaan. Vastineeksi koululaisporukka on jakanut
mainoksia, kerännyt ja palauttanut tölkkejä ja siivonnut
rantaa. Leirikoulua ovat tukeneet Velkuan Kalastajaseura, Livonsaaren kyläyhdistys, Pro Sinervo ry, Vanha Salakuljettaja, Pursihuvilat ja Livonsaari Caravan.
Yksityinen, yritys tai yhdistys: osallistu koululaisten
retkikampanjaan lahjoittamalla rahaa, ja vastineeksi
saat apua pyytämääsi työhön! Yhteydenotot: Maiju Sula
(Velkuan koulun 3-6 -luokkien opettaja) maiju.sula@
naantali.fi, 0447330025

Pikkuluokka teki hurjimman linnunpelättimen!
Hurjin linnunpelätti -kisan voittaja valittiin Sinervon puodin
avajaisten yhteydessa. Ylivoimainen voittaja oli Velkuan koulun
eskari, ykkös-ja kakkosluokkalaisten tekemä pelätti. Pelätin
materiaalit ovat mitä karmaisevampaa laatua, kuten opetusluurankoa, katiskanverkkoa, kulkusia ja käpyjä ja oli valmistettu

huolella ja mielikuvitusrikkaasti. Voittajat palkittiin kunniakirjalla ja jätskiannostarjoilulla. Pelättiin saa tutustua Sinervolla ja
sen voi vaikka ostaa omaksi ja näin tukea pienten koululaisten
pihalelukassaa.

Osallistu kisaan kirjoittaen tai kertoen

Mistä on
saaristolaisuus tehty?
Saaristotalo Sinervo -hanke julistaa vapaamuotoisen kilpailun, jonka aiheena on saaristolaisuus ennen tai nyt.
Voit vapaamuotoisesti kirjoittamalla kertoa tai muistella,
kirjoittaa runon, tai pukea sanomasi mihin tahansa muuhun kirjallisen ilmaisun muotoon. Voit kirjoittaa murteella
tai kirjakielellä – tietokoneella tai käsin, mikä vain sinulle
ominaisempaa on.
Jos kynään tarttuminen ei sinulle ole luontevaa, voit
myös tulla ja kertoa ajatuksesi tai tarinasi suullisesti ja
omin sanoin. Ota tällöin yhteyttä Tiina Saaresrantaan
(puh: 040-9645202, sähköposti: prosinervo@gmail.com)
ja sovimme ajankohdan ja paikan kertomallesi.
Kilpailun tarkoituksena on keräta alueen asukkaiden
tai kesävieraiden näkemyksiä, kokemuksia, ajatuksia, ja
ehkä haaveitakin siitä, mitä saaristolaisuus on, mitä saaristolaisuudesta haluaisit tulevillekin sukupolville jäävän,
mitä erityistä tämän alueen ihmisissä, perinteissä tai kulttuurissa on; miten ajat ovat muuttuneet, mikä oli ennen
tai nyt oleellista saaristolaisuudessa, mitä iloja tai suruja
saaristoalueella asumisessa on, miksi asut täällä, tai miksi olet tänne muuttanut? Ajallisesti kertomasi voi ajoittua
tähän päivään tai menneisyyteen.
Kilpailun voittaja palkitaan saaristoaiheisella kirjalla ja
kahden hengen Sinervon pop up –lounas lahjakortilla. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan saaristoaiheisia kirjoja.
Vastaukset ja kyselyt
voi lähettää osoitteeseen:
Sauniementie 8
21195 VELKUA
tai prosinervo@gmail.com
tai tuoda suoraan Sinervon talolle

Alakouluikäisten lasten saariretki

Salavaisten salat
perjantaina 5.8.2016

Koko iltapäivän kestävä retki, jolloin ulkoilemme, ratkomme tehtäviä, leikimme, tutustumme tarinoimalla
saaren historiaan, sekä evästämme nuotion ääressä.
Retkelle mahtuu mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä
ja viimeistään 3.8. mennessä. Ilmoittaudu sähköpostiin prosinervo@gmail.com tai 040-9645202 (Tiina).
Osallistumismaksu 5 euroa sisältää retkieväät.
Toivomme retkelle myös vapaaehtoisia aikuisia, jotka
avustaisivat lasten ohjaamisessa.

Rantapuoti avoinna heinä-elokuussa
Ma–la klo 10–18.
Sunnuntaisin klo 12–18

Rantaklubi

Ma–to klo 10–18
Pe–la klo 10–20
Sunnuntaisin klo 12–18
Keittiö auki klo 11 alkaen, sunnuntaisin klo 12.
Keittiö suljetaan ½ h ennen ravintolan sulkemista.
p. 02 2525 927, facebook.com/rantaklubi

MARTTOJEN HUUTOKAUPPAMYYJÄISET
22.7. KLO 17.30

Velkuan Marttojen perinteiset huutokauppamyyjäiset Palvan koululla perjantaina 22.7.
alkaen klo 17.30. Huom. muuttunut alkamisaika: ellei kuitenkaan pääse paikalle puoli kuudeksi, niin vielä kuudeltakin ehtii hyville ostoksille.
Myytävänä leivonnaisia, muita ruokia, puutarhatuotteita, käsitöitä ym. Meklarina Ville Kuusinen. Tarjolla kahvia ja vohveleita. Arpajaiset!
Tervetuloa huutamaan ja nauttimaan tarjoilusta ja hyvästä tunnelmasta!
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Tiedustelut: Tuulikki Ovaska p. 040 358
4667. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali:
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo,
Sauniementie 8 as 1, 21195 Velkua
Elokuun Velkuan Sanomat ilmestyy 19.8.
ja sen aineistopäivä on torstaina 11.8.
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi

