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Kamarimusiikkijuhla Velkua Soi palaa koronatauon jälkeen tarjoamaan kevyttä 
ja klassista musiikkia Velkualla kesää viettävien iloksi. Niin yleisö kuin esiinty-
jätkin ovat jo ehtineet odotella oikeaa konserttitunnelmaa. 

Velkua Soi elävää musiikkia 
tyylikkäästi duoina

M    usiikin ystävien kiihkeä odotus palki-
taan 16.–18. heinäkuuta, kun kamarimu-
siikkijuhla Velkua Soi täyttää taas saaret 

kauniilla musiikilla. 
Viralliset konsertit ovat aiemmilta vuosilta tuttuun 

tapaan perjantai-iltana Sinervon talolla ja sunnuntaina 
kirkossa. Niiden ohella esiintyjillä on ollut tapana tehdä 
pieniä iltasoittoja saarten ravintoloissa – tänä vuonna 
lauantaille on suunnitteilla musisointia Café Laiturissa 
Palvassa. Tarkemmat tiedot löytyvät aikanaan Café Lai-
turin Facebook-sivulta.

XV Velkua Soi -tapahtuma toteutuu kahden hyvin 
erilaisen duon voimin eli hiukan aiempaa pienimuo-
toisemmin. Mahdolliset koronarajoitukset aiheuttavat 
edelleen epävarmuutta, joten suurempia kokoonpanoja 
säästellään tuleviin vuosiin.

Harpun ja sellon 
hurmaavaa helinää 
Sunnuntaina Velkuan kirkossa ollaan hyvin kauniissa ja 
kuulaissa tunnelmissa. Kun ääneen pääsevät harppu ja 
sello, tuloksena on väistämättä kiehtovaa musiikkia.

– Yritän aina keksiä ohjelmaan jotain ihan uutta. Tänä  
vuonna se on harppu, jota ei Velkua Soi -musiikki- 

juhlassa ole aiemmin kuultu, juhlan taiteellinen 
johtaja, sellisti Samuli Hyvärinen  sanoo.

– Harppu ja melodinen harppumusiikki myös 
 sopivat hyvin luontevasti kirkkoon.

Kirkkokonsertin ohjelmassa on tyylikästä, 
pääosin ranskalaista harppumusiikkia Faurélta, 
Ravelilta ja Debussylta. Mukaan mahtuu myös 

kotimaisia Sibeliuksen sävellyksiä.
– Tuttuja, kaihoisia ja hurmaavia melodioita, 

Hyvärinen lupaa.

Jatkuu sivulla 2 –> 

Päivi Severeiden harpunsoittoa kuullaan
sunnuntain kirkkokonsertissa.
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Johannes Niskanen esiintyy harmonikkoi-
neen perjantai-illan konsertissa Sinervon 
talolla. Ohjelmassa on kaunista, me-
rellistä musiikkia Myrskyluodon Maijaa 
myöten.

Odottaa sopii taidokasta musisointia. Velkua Soi 
-yleisölle tutun sellisti Samuli Hyvärisen pariksi saapuu 
suoraan Kemiönsaaren Musiikkijuhlilta Päivi Severeide. 
Hän on Turun filharmonisen orkesterin harpun äänenjoh-
taja sekä harpun vastuuopettaja Taideyliopiston Sibeli-
us-Akatemiassa.

Severeide on ollut myös Avanti! -kamariorkesterin har-
pun äänenjohtaja ja soittanut  Radion Sinfoniaorkesterin 
nuorena solistina. Solistitehtävissä ja kamarimuusikkona 
häntä on kuultu useilla festivaaleilla ja konserttisarjoissa.

Hän on työskennellyt orkesterimuusikkona Suomen 
orkestereiden lisäksi Norjan Kansallisoopperassa sekä 
Tukholman ja Oslon filharmonikoissa.

Perjantai-illan 
vauhdikkaita ralleja
Jos kirkossa ollaankin hyvin hempeissä tunnelmissa, 
Sinervon talon perjantai-illan konsertissa meno on 
vauhdikasta. Tarjolla on kevyttä musiikkia, nopeita 
juoksutuksia ja reippaita ralleja sellolla, harmonikalla ja 
laulaen. Samuli Hyvärinen ja harmonikkataiteilja Johan-
nes Niskanen ovat valikoineet ohjelmaan  merellistä 
viihdemusiikkia ja kansanlauluja.

Velkuan Sanomia tehtäessä konsertin ohjelma ei ollut 
vielä aivan lukkoon lyöty, mutta tiedossa on hyvin moni-
puolinen kattaus.

– Olemme haravoineet kaikenlaista merellistä mu-
siikkia. Mukana on ainakin upeasti sovitettuja kansan-
lauluja: löysimme kapellimestari Karl Ekmanin hienoja 
sovituksia, joissa yksikertaisiin melodioihin on istutettu 
moniäänisiä stemmoja ja hienoja kuljetuksia, harmonik-
kataiteilija Johannes Niskanen sanoo.

Ohjelmasta saattaa löytyä myös Jussi Björlingin tutuk-

si tekemää musiikkia ja tietenkin Myrskyluodon Maija 
jälleen yhtenä hienona sovituksena.

Ensimmäinen konsertti 
rajoitusten purkamisen jälkeen
Johannes Niskanen kertoo, että Velkua Soi -konsertti on 
hänelle ensimmäinen koronarajoitusten purkamisen jäl-
keen. Maaliskuusta 2020 lähtien esiintymisten suhteen 
on ollut hiljaista.

– Alkukesästä on jo ollut erilaisia tilaisuuksia, joissa 
olen soittanut: häitä, puutarhajuhlia, saaristolaismusiik-
kia Pentalan saaristomuseossa Espoossa. Kun elävää 
musiikkia ei ole ollut pitkään aikaan tarjolla, ihmiset 
ja organisaatiot ovat aktivoituneet tilaamaan soittajia 
pienempiinkin tapahtumiin ja taustamusiikiksi. Yleisö on 
ollut tosi kiitollista, Niskanen sanoo.

– Varsinaisessa konsertissa soittaminen on kuitenkin 
ihan erilaista. Yleisö kuuntelee keskittyneemmin eikä 
esimerkiksi juttele keskenään, kun musiikki soi.

Jos on yleisö ehtinyt odotella elävän musiikin paluuta, 
kiihkeästi lavalle kaipaavat muusikotkin. Esiintymään 
tottuneelle ammatillaiselle keikkojen puuttuminen on 
tuonut tyhjän olon: itsekseen soittaminen ei todellakaan 
ole sama asia kuin elävälle yleisölle esiintyminen.

– Nyt on taas keikkoja tiedossa ja kiihkeä treenikausi 
meneillään.

Monelle muusikolle tilanne on ollut myös taloudellinen 
katastrofi. Johannes Niskanen on pystynyt korvaamaan 
menetettyjä esiintymistuloja opetustyöllä. Soitonope-
tusta on koko ajan pystytty tarjoamaan etäopetuksena.

Velkua Soi -konsertit toteutetaan mahdolliset korona- 
rajoitukset huomioon ottaen. Seuraa ilmoittelua Pro 
Sinervo ry:n Facebook-sivulla.
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Sinervolla tapahtuu 
Velkua päivä 10. heinäkuuta kello 11. Lapsille erilaisia tehtäviä, markkinatikkaa, kirp-
putori, puffetti, arpajaiset. Kello 12 Jari-Antti Hörkkö tulee kertomaan Naantalin kaupungin 
terveiset ja samalla nostetaan viiri salkoon. Kello 13 valitaan ”Hyvän tuulen saaristolainen” 
eli henkilö, joka saa sinut hyvälle tuulelle olemuksellaan ja käytöksellään: ehdota henkilöä 
6.7. mennessä Sinervon sähköpostiin prosinervo@gmail.com. Kello 13.30 markkinatikan pal-
kintojen jako.Kello 14 maksuton lastenkonsertti, esiintyjänä Loiskis-orkesteri.
Tule myymään Velkua-päivän kirpputorille tuotteitasi, varaa paikkasi prosinervo@gmail.com.

Velkua Soi -tapahtuma 16.–18. heinäkuuta. Samuli Hyvärisen luotsaamat konsertit tu-
levat taas, koronan takia viime vuosi jäi väliin. Perjantaina 16.7. kello 20 konsertti on Siner-
volla Samuli Hyvärinen (sello ja laulu) ja Johannes Niskanen (harmonikka) liput 15 €, sisäl-
tää väliaikahvin.
Sunnuntaina 18.7. Harpun ja sellon siivin -konsertti Velkuan kirkossa kello 18. Päivi Severeid 
harppu ja Samuli Hyvärinen sello,
ohjelmalehtien 10 €
Luovan kirjoittamisen viikonloppu 7.–8. elokuuta Mirkka Mattheiszenin ohjauksessa. Hin-
ta 50€, sis. opetuksen ja ruoan, tiedustelut Kirsti Martikainen 050 3704655.
Makrameekurssi 7.–9. syyskuuta. Ohjaajana toimii Kristiina Peltomäki, kurssin hinta 35 
€, sisältää tarvikkeet ja opetuksen. Mukaan tarvitset sakset ja mittanauhan. Jos haluat voit 
ottaa myös mukaasi keppejä luonnosta, 2 cm halkaisijaltaan ja noin 110 cm pitkiä, eikä tar-
vitse olla suoria. Maksu paikan päällä, mukaan mahtuu 8 ensimmäistä ilmoittautunutta. Il-
moittautumiset s-postilla prosinervo@gmail.com, tiedustelut Pirjo Järvenranta 0405931311.
Naantalin opiston hatha-jooga alkaa 6. syyskuuta kello 19–20.30 jatkuen 29.11 saakka 
hinta 38€. Ilmoittautumiset Naantalin opiston sivuilla 1.8. alkaen.

Pro Sinervo ry

XV Velkua Soi -musiikkijuhla
16.7.-18.7.2021

Perjantaina kello 20 Sinervon talo
”Perjantai-illan 

hurmaa Sinervolla”

Samuli Hyvärinen, sello ja laulu 
Johannes Niskanen, harmonikka

Tunnelmallisia balladeja, kaihoisia 
kansanlauluja ja merellisiä lauluja.

Ohjelma ja väliaikatarjoilu 15€

Sunnuntaina kello 18 
Velkuan Pyhän Henrikin kirkko

”Sellon ja harpun siivin”
Samuli Hyvärinen, sello ja laulu 

Päivi Severeide, harppu

Suomalaista ja ranskalaista 
klassista musiikkia, mm. Sibeliuksen, 

Faurén ja Ravelin sävellyksiä.
Ohjelma 10€



Tuttuja tapaamaan 
ja konserttiin!

Uuvuttavien koronarajoitusten jälkeen 
on mukava päästä taas Velkua-päi-
vään tapaamaan tuttuja, pelailemaan, 
kirpputorille ja kuuntelemaan elävää 
lastenmusiikkia.

Perinteistä Velkua-päivää vietetään tänä vuonna lauan-
taina 10. heinäkuuta. Tapahtuma alkaa kello 11, jolloin 
tehtäväpisteet, markkinatikka, puffetti ja kirpputo-
rimyynti aukavat. Jevi-palvelu tekee sammuttimien 
tarkastusta,

Kello 12 kuullaan kaupunginvaltuutettu Jari-Antti Hör-
kön tuoma Naantalin kaupungin tervehdys ja nostetaan 
Velkua-viiri salkoon.

Kello 13 julkistetaan ”Hyvän tuulen saaristolainen” eli 
henkilö, joka saa kanssaihmiset hyvälle tuulelle ole-
muksellaan ja käytöksellään. Ehdotuksia Hyvän tuulen 
saaristolaiseksi voi tehdä 6.7. asti Sinervon sähköpostiin 
prosinervo@gmail.com. Samassa osoitteessa voi varata 
myyntipaikan kirpputorille.

Kello 13.30 jaetaan markkinatikan palkinnot.
Kello 14 alkaa yksi päivän odotetuimmista ohjelma-

numeroista eli lastenkonsertti. Mikäpä sen sopivampi 
ryhmä olisi meren äärelle soittelemaan kuin lastenmu-
siikkiorkesteri Loiskis, joka saapuu Jyväskylästä asti 
viihdyttämään lapsia ja lapsenmielisiä.

Konsertin otsikko ”Maailman ympäri” lupailee moni-
puolista meininkiä. Loiskis keittääkin musiikillista sop-
paansa peräti 20 eri instrumentilla ja kaiken maailman 
musiikkityyleillä.

Vuonna 2019 Velkua-viirin nostivat salkoon silloinen kau-
punginjohtaja Jouni Mutanen ja Pro Sinervo ry:n rahas-
tonhoitaja Kirsti Martikainen. Tänä vuonna viirin nostaa 
kaupunginvaltuutettu Jari-Antti Hörkkö.



Vuosi on taas vierähtänyt, kun viimeksi testasimme 
palopumppua. Akuuttia tarvetta ei ole onneksi ollut vuo-
den aikana. Hemsaaressa oli viime syksynä palon alku, 
mutta ripeällä toiminnalla saatiin tuli taltutettua tuli eikä 
isoja vahinkoja päässyt syntymään.

Palvassa oleva palopumppu on peräkärryn päällä ja 
samassa kärryssä on letkua 300 metriä. Peräkärryä voi 
hinata myös autolla tai mönkijällä, paino 150 kg. Pa-
lopumppu voidaan myös nostaa veneeseen ja letkut 
mukaan niin päästään saariin.

Peräkärry on sijoitettu koulun lähellä Jukka Pietilän 
varikon pihalla. 

Palotilanteessa tee aina heti ilmoitus numeroon 112. 
Kerro, missä palaa, ja jos sinulla on paikkasi koordinaatit 
tiedossa kerro ne. Hätäkeskuksesta paloviesti tulee Pirjo 

Oma palopumppu saarten turvana 
Järvenrannalle ja Seija Pietilälle, joille voit myös itse 
ilmoittaa palosta 112-puhelun jälkeen.

Jos haluat liittyä sammutusrinkiin, niin ilmoita nume-
rosi Pirjolle, 0405931311, tai Seijalle, 0400747462.

Vielä muistutuksena, että avotulen teko on kielletty 
metsäpalovaroituksen aikana. Avotuleksi pelastuslain 
mukaan katsotaan myös kertakäyttögrillit sekä kaikki 
sellainen tulen käyttö, josta tuli voi päästä irti kipinöin-
nin tai maapohjan kautta.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomis-
tajan lupaa.

Teksti ja kuvat: Pirjo Järvenranta

Saaristossa on oltava omavarainen ja omatoiminen. Sam-
mutustaidot siirtyvät sukupolvelta toiselle.



Uudistettu Sinervon talon viereinen beach volley 
-kenttä vihittiin virallisesti käyttöön leikkimieli-
sessä Naantalin saaristo-osien välisessä tur-

nauksessa lauantaina 12. kesäkuuta. 
Tempaus oli osa Velkuan osallistumista valtakunnalli-

seen Avoimet kylät -päivään.
Vaikka välillä vettä satoi todella rankasti, ei se pelitun-

nelmaa latistanut, vaan pallo pysyi ilmassa myös sateen 
keskellä.

– Idea järjestää tällainen turnaus syttyi eräänä kaunii-
na päivänä RantaKlubin terassilla, ja suunnitelmia muo-
kattiin syksyllä Cafe Laiturissa, kun paikalla oli useampia 
lentopalloilevia ihmisiä, kertoo Pirjo Järvenranta Pro Si-
nervosta.

Turnauksella haluttiin uuden kentän vihkimisen myötä 
kiinnittää huomio lähiliikuntapaikkojen tärkeyteen myös 
saaristoalueilla sekä nostaa esiin hyvinvointia ja yhteisöl-
lisyyttä tuovaa kyläliikuntaa.

– On tärkeää, että kaupunki panostaa myös saariston 
lähiliikuntapaikkoihin, sillä täältä on pitkä matka harras-
tamaan muualle. Nyt keväällä kuntoon laitetun ranta-
lentopallokentän lisäksi kunnostettiin Teersalon uima-
rantaa, Velkua Volleyn aktiivi ja saaristolaisyhdistyksen 

Lentopallotunnelmaa velkualaisittain
puheenjohtaja Johanna Antila kertoi.

– Toivottavasti myös uuden koulun myötä Palvaan ra-
kentuu entistä monimuotoisempaa hyvinvoinnin ja liik-
kumisen ympäristöä ihan kaiken ikäisille kyläläisille.

Turnausta oli järjestämässä yhteistyössä Naantalin 
kaupungin liikuntapalvelut, Pro Sinervo, Velkuan saaris-
tolaisyhdistys, VelkuaVolley ja Velkuan Martat.

Turnauksessa pelasi neljä joukkuetta: Velkuan ja Livon-
saaren harrasteporukka VelkuaVolley, Naantalin kaupun-
gin liikuntatoimi sekä harrasteporukat Merimaskusta ja 
Rymättylästä. Kaikki joukkueet pelasivat toisiaan vas-
taan.

Turnauksen voitti VelkuaVolley (+7 pistettä), jaetulle 
toiselle sijalle tulivat Merimaskun ja Rymättylän jouk-
kueet (+4 pistettä) ja neljänneksi Naantalin joukkue (-15 
pistettä).

Sadesäästä huolimatta turnaus onnistui hyvin ja se on 
tarkoitus järjestää uudelleen ensi vuonna. Toiveissa onkin 
saada turnauksesta uusi hauska liikunnallinen perinne 
Velkualle, jonka oheen voidaan kehittää muutakin liikun-
ta-aiheista ohjelmaa.

Teksti ja kuvat: Johanna Antila

Vesisade ei paljon haitannut, kun Rymättylän harrasteporukka ja Naantalin kaupungin liikuntatoimi ottivat mittaa 
toisistaan.



Lentopallotunnelmaa velkualaisittain

Yllä: Velkua Volleyn voittoisassa joukkueessa pelasivat 
Sari Kolehmainen (vas.), Jyrki Kotilainen, Johanna Antila, 
Janne Antila ja Pekka Lindholm.

Alla: Pro Sinervo ry:n puheenjohtaja Pirjo Järvenranta 
sai kunnian julistaa turnauksen voittajan.

Oikealla: Martat vastasivat tapahtuman puffetista. 
Kuvassa Erja Keskimäki, Elina Henttula ja Anri Lehtimaa.



Nöyrä kiitos saamastani 
luottamuksesta 
kuntavaaleissa!

Yhteistyöterveisin 
Lasse Valtonen

 Café Laituri

Avoinna 
joka päivä 
klo 11–19N: 6714600 E: 206459

Voiponlahti, Palva
P. 044 337 9913

Saaristohotelli Vaihelassa tapahtuu!
1.7. to Saaristolaistanssit: 
Elina Ukkonen ja Mika Suominen
2.7. pe Kari Luoto
3.7. la Kalle Klotz
9.7. pe Pepe Gonzalez
10.7. la Eeli Hallikainen
15.7. to Saaristolaistanssit: 
Elina Ukkonen ja Mika Suominen
16.7. pe Kalle Klotz

Vaihelan ravintola on avoinna:
• juhannusviikolla ke–la klo 12–22 (keittiö klo 19.30), su klo 12–18 (keittiö klo 18.30)

• juhannuksesta eteenpäin ma–la klo 12–22 (keittiö klo 19.30), su klo 12–18 (keittiö klo 17.30)

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Tarkemmat tiedot osoitteesta vaihela.fi sekä Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

Velkuan Sanomat
on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka 

kotiin jaettava paikallislehti.
Julkaisija: Pro Sinervo ry.

Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet 
 lehdet löytyvät netistä osoitteesta 
prosinervo.com/velkuan-sanomat

Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com

17.7. la Okaloma River Bottom Boys
23.7. pe Sofia Autio
24.7. la Severi Pyysalo & amp; Skoogie
Runosaari
29.7. to Saaristolaistanssit: 
Elina Ukkonen ja Mika Suominen
30.7. pe Eeli Hallikainen
31.7. la Kuppilaorkesteri

Ilmoita 
Velkuan Sanomissa:

Pikkuilmoitus 25€
¼-sivu 45€
½-sivu 70€
1 sivu 135€

Joka kolmas ilmoitus ½-hintaan!
Kysy lisää: prosinervo@gmail.com


