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Kaunista klassista saariston kesään
Kahden koronakesän jälkeen saaristo pursuaa erilaisia pieniä ja suuria tapahtumia.
Kulttuurintäyteisen heinäkuun aloittaa XVI
Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla.

V

elkuassa ja Livonsaarella lomalaisille on tarjolla
monipuolinen kattaus kulttuuria. Osansa saavat
niin klassisen ja jazz-musiikin kuin runoudenkin
ystävät.
Heinäkuun kulttuurinautinnot aloittaa perinteinen
Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla 15.–17. heinäkuuta. Taiteellisen johtajan mukaan kyseessä on ”noin 16.” kerta,
kun Velkua Soi tuo saaristoon kaunista klassista musiikkia ammattimuusikoiden soittamana.
Tänä vuonna Sinervon talolla, Velkuan kirkossa ja
vähän Café Laiturissakin kuullaan muun muassa romanttisia italialaisia lauluja, tunteellisen kaihoisaa runoilijarakkautta sekä Sibeliuksen, Schubertin, Debussyn ja
Rachmaninovin musiikkia.
– Ohjelmassa on myös upeaa itäeurooppalaista musiikkia. Sen tarkoitus on tuoda esiin kulttuurin ja musiikin kauneutta ja voimaa näinä aikoina, jolloin ihmiset
tarvitsevat iloa ja lohtua, Velkua Soi -juhlan taiteellinen
johtaja Samuli Hyvärinen sanoo.

Isä ja tytär, Mart ja
Amanda Ernesaks
ovat Velkua Soi -juhlan ensikertalaisia.

Kamarimusiikki kajahtaa
myös Velkuan Kirkossa.
Kuva on vuodelta 2017.
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Klarinetisti-saksofonisti Antti Sarpila on
Suomen tunnetuimpia
jazz-ammattilaisia.
Velkualla hän esiintyy
kahdeksanjäsenisen
orkesterin kanssa. Kuva:
Harri Virta

Jazzilla hyvää mieltä itselle ja lapsille
Heinäkuun viimeisen lauantain hyväntekeväisyyskonsertissa voi tukea TYKSin lasten
syöpäosastoa samalla, kun nauttii itse hyvästä musiikista.

H

einäkuun viimeisenä lauantaina kello 14 kuullaan laadukasta jazzia Velkualla Palvan uudessa
hirsikoulussa. 8-henkinen ammattilaisista koostuva orkesteri soittaa swing-tyyppistä jazzia.
Pääesiintyjä Antti Sarpilan (klarinetti) kanssa soittavat
Pekka Välimäki (saksofoni), Timo Mansikka-aho (trumpetti), Mikael Långbacka (pasuuna), Iiro Salmi (piano),
Ilpo Murtojärvi (kitara), Pasi Lyysaari (basso) ja Oskar
Suksi (rummut).
Jazz-musiikki syntyi Amerikassa New Orleansissa
1900-luvun alussa. Tämän musiikkigenren loivat etupäässä mustat muusikot. Varhaisesta jazzista kehittyi
vuosien varrella erilaisia jazz-tyylejä. Swing kehittyi

1930-1940-luvuilla ja sen suosio oli huipussaan 1941, kun
USA liittyi sotaan. Swing-musiikilla pyrittiinkin nostattamaan ihmisten mielialoja.
Sodan päätyttyä swingin suosio laski ja uudet instrumentit ja äänitystekniikat tasoittivat tietä uudelle tyylille, Rock ́n Rollille. Kuitenkin monet 1920-1940-vuosikymmenien jazzsävellykset ovat säilyttäneet paikkansa
ja suosionsa jazzin ystävien keskuudessa.
Konsertin järjestää Pro Sinervo ry ja sen tuotto menee
TYKSin lasten syöpäosaston hyväksi.
Lippuja voi ostaa ennakkoon sähköpostitse prosinervo
@gmail.com, yhdistyksen toimihenkilöiltä tai suoraan
ovelta. Konsertin kesto on noin 2,5 tuntia väliaikoineen.
Paikalla on buffetti, josta saa ostaa mm. kahvia ja
leivonnaisia.
Ennen konserttia on mahdollisuus tutustua Velkuan
uuteen kouluun, jossa avoimet ovet klo 14–17.30.
Teksti: Eero Pohjola

Eläviä runoja ja musiikkia kolmella saarella

L
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ivonsaaren, Palvan ja Velkuanmaan saarissa nautitaan poikkitaiteellisesta Runosaari-festivaalista
20.–23.7. Runosaari yhdistää sanataiteen ja elävän
musiikin erilaisiin taiteellisiin työpajoihin.
Toista kertaa järjestettävä festivaali kutsuu Naantalin
saaristoon joukon valovoimaisia ja monialaisia taiteen
tekijöitä.
”Lumi ja jää vähenee, vedenpinta nousee ja pandemian aallot viistävät meidänkin rantojamme. Peurojen
kurittaman monimuotoisuuden keskelle nousee Runosaari ihmettelemään ihmisen ja muun luonnon olemista taiteen ja ilmaisun keinoin”, järjestäjät runoilevat.
Ajanmukaiseksi päivitettävä tieto tapahtumasta löytyy osoitteesta runosaari.net

Asuntoja tarvitseville
Toukokuun lopulla koululaisilla oli erilainen
koulupäivä.

M

etsästysseura Saukon miehet, Esa, Janne,
Jesse ja Kari olivat sahanneet valmiiksi yli 70
linnunpöntön aihiota. Urheilukentällä ei sinä
aamuna pelattu jalkapalloa, vaan keskityttiin porakoneeseen ja ruuveihin.
Ensin miehet näyttivät, miten pönttö kootaan ja oppilaat kuuntelivat jonossa, sitten oli aika ruveta hommiin.
Isommat osasivat itse koota pöntön, mitä joskus vähän
neuvoa kaivattiin. Pienempiä autettiin pitämällä aihioista kiinni, jotta ruuvit saatiin paikoilleen.
Tytöt olivat aktiivisia tekemään pönttöjä. Aamupäivän
aikana valmistui noin 60 pönttöä. Oppilaat saivat viedä
tekemänsä pöntöt kotiin.
Vielä on pönttöjä jäljellä 7 kappaletta ja ne myydään
Velkua päivässä 9.7. Myyntituotto ohjataan oppilaiden
virkistyskäyttöön vanhempainyhdistyksen kautta.
Teksti Pirjo Järvenranta
Kuvat Päivi Soukka

Oikealla: Martta Henttula, Elli Aro-Heinilä ja Hermanni Lipasti nikkaroivat linnunpönttöjä, Esa Lindgren ihaili nuorten näppäryyttä.
Alla: Koululaiset nikkaroivat päivän aikana noin 60
uutta kotia linnuille.
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Moni velkualainen tavattiin
”rysän päältä”
Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtuma pidettiin lauantaina 28.5., jolloin Teersalon rannasta sai taas tuttuun
tapaan potkivan tuoretta rysäsilakkaa suoraan veneestä.
Pienen koronatauon jälkeen oli jännittävää nähdä,
saapuuko tuoreen silakan arvostajia. Jännitys osoittautui
turhaksi, sillä ihmiset hakivat kalaa ämpäreihinsä peräti
900 kiloa! Silakat haavittiin näköetäisyydellä olevasta
Esa Pursimon rysästä ja kaloille tarvittavat jäät tarjosi
Lohikunta Oy.
Muutenkin meno oli mainio ja vilskettä riitti. Saaristolaisyhdistyksen onnenpyörä pyöri, Jevi-palvelut tarkasti
sammuttimia, tapahtumakävijät herkuttelivat letuilla,
partiolaisten nuotiomunkeilla ja makkaralla, Marttojen
kahvipöydän antimilla ja Pro Sinervon silakkakeitolla.
Tarjolla oli myös Hunajakeijun hunaja- ja mehiläisvahatuotteita, Jamina designin asusteita, tietoa alueen
yhdistystoiminnasta ja mahdollisuus rakentaa oma
silakkalitka osaavalla opastuksella.
Puolilta päivin startattiin myös Naantalin saaristoosien välinen biitsiturnaus, jonka voitti menestyksekkäästi viime vuoden voittoa puolustaen VelkuaVolley.
Toiseksi tuli Naantalin kaupungin liikuntapalveluiden
joukkue, kolmanneksi Rymättylän ja neljänneksi Merimaskun joukkue.
Kiitos kaikille mukana olleille ja käytännön toimissa
auttaneille! Nähdään taas Rysän päällä ensi vuonna,
lauantaina 27.5.2023. Toivomme jälleen tapahtumaan
monipuolisesti mukaan alueen yhdistyksiä, yrityksiä ja
palveluntarjoajia tukemaan omalla toiminnallaan tapahtumaa ja alueeseemme oleellisesti kuuluvaa rysäsilakkaperinnettä.
Teksti ja kuvat: Janne ja Johanna Antila
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Yllä: Raimo Lehtimaa ja Eino Aura jakoivat silakat ja
lahnat halukkaille.
Alhaalla vasemmalla: Harvoin on tilaisuus ostaa
ämpärikaupalla taatusti tuoretta kalaa.
Alhaalla oikealla: Marttojen kahvipisteellä kävi tasainen kuhina. Kaffe- ja piirakkavastaavina hääräsivät
Mari-Milla Aura, Seija Pietilä ja Elina Henttula.

Velkua Volley oli tänäkin vuonna säälimätön isäntä Naantalin saaristo-osien beach volley -turnauksessa. Voittoisassa joukkueessa pelasivat Pekka Lindholm (vas.), Jyrki Kotilainen, Esa Aro-Heinilä, Janne
Alifrosti, Johanna Antila ja Sari Kolehmainen.

Virtaa taiteesta -kurssi
– Taidetta aikuisille
13.–14.8. klo 10–15

Taidekurssilla lähestymme taiteen tekemistä luovista ja helpoista lähtökohdista:
viivasta, pinnasta, muodoista ja väreistä.
Työskentelemme piirtäen ja maalaten
kynillä, hiilellä, liiduilla, vesi- ja peiteväreillä, vapaasti ilman suorituspaineita
kokeillen ja nauttien. Kurssin kesto on
yhteensä 10 tuntia.
Aikaisempaa osaamista tai harrastuneisuutta ei tarvita, mutta haittaakaan siitä
ei toki ole. Tarvikkeet sisältyvät kurssin
hintaan, halutessasi voit silti käyttää

myös omia lempimateriaalejasi vesiliukoisin värein.
Kurssin järjestää Pro Sinervo ry ja sen
vetäjä on kuvataiteilija/kuvataiteen opettaja Seija Honkanen.
Kurssi pidetään Sinervon talolla Velkualla, kurssin hinta 80 € sisältää opetuksen,
tarvikkeet ja aamupäiväkahvin sämpylän
kanssa.
Ilmoittautumiset osoitteeseen prosinervo
@gmail.com 27.7. mennessä.
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Velkua päivä 9.7. klo 11.–14. Kirppismyyntiä, lasten ohjelmaa, kilpailuja, sammutinten tarkistusta, valokuvanäyttely, buffetti, arpajaiset jne.
Lastenkonsertti 9.7. klo 14. Orkesterina Orffit. Järjestää Pro Sinervo ry ja Velkuan
Saaristolaisyhdistys.
Velkua Soi-kamarimusiikkitapahtuma 15–17.7. Perjantaina klo 20 Sinervon talolla,
lauantaina ja sunnuntaina kello 18 Velkuan kirkossa.
Vesisade ei paljon haitannut, kun Rymättylän harrasteporukkaAntti
ja Naantalin
kaupungin
liikuntatoimi
ottivat
Jazz-tapahtuma 30.7. klo 14 Velkuan koululla.
Sarpila
ja 8-henkinen
orkesteri
mittaa
toisistaan.
soittaa. Ennakkovarauksia otetaan 20.7. asti vastaan s-postilla prosinervo@gmail.com.
Ennakkoliput maksetaan viimeistään 21.7. Pro Sinervon tilille FI72 5229 0920 0193 24,
käytä viitettä 11099. Ennakkoon ostetut ja maksetut liput saa nimellä ulko-ovelta.

Virtaa taiteesta -kurssi 13.–14.8. klo 10–15. Taidetta aikuisille. Ilmoittautumiset
osoitteeseen prosinervo@gmail.com 27.7. mennessä.

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

XVI Velkua Soi 2022
15.7-17.7.2022
Pe 15.7 klo 20 Sinervon talo

”Romantic evening with
Summer baritones of Velkua –
Velkuan kesäbaritonit romanttisina”
Akseli Vanamo, laulu
Samuli Hyvärinen, laulu ja sello
Nicholas Pulkkinen, piano
mm. Tosti, Bellini

La 16.7.2022 klo 18 Velkuan kirkko

”Fantastista runoilijarakkautta saariston illassa”
Robert Schumann: Dichterliebe Op. 48
Fantasiestücke Op.73
Akseli Vanamo, laulu
Samuli Hyvärinen, sello
Nicholas Pulkkinen, piano

Su 17.7.2022 klo 18 Velkuan kirkko
”Eleginen iltasoitto”
Trio élégiaque

Amanda Ernesaks, viulu
Sami Mäkelä, sello
Mart Ernesaks, piano
Sibelius, Rachmaninov
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VELKUA-päivä

lauantaina 9.7. kello 11–15
Sinervolla (Sauniementie 5)
• klo 11 kirppismyynti alkaa. Varaa kirpputoripaikka: prosinervo@gmail.com
• klo 11.30 Velkua-viirin nosto: Lasse Valtonen tuo Naantalin kaupungin terveiset.
• klo 12.30 julkistetaan ”Hyvän tuulen saaristolainen”. Henkilöitä voi ehdottaa 5.7.
mennessä prosinervo@gmail.com
• Lapsille onnenpyörän pyöritystä klo 13 alkaen – jokainen pyöräytys voittaa!
Leikkimielisiä liikuntatehtäviä.
• Jevi-palvelut tarkastaa sammuttimia
klo 11 eteenpäin
• Erilaisia kilpailuja, joiden
palkintojenjako klo 13.30

• klo 14 Orffit-lastenmusiikkiorkesterin konsertti

piknik-tyyliin Sinervon pihalla.
Sateen sattuessa sisällä. Ilmainen.
• Marttojen valokuvanäyttely ja vanhojen
esineiden tunnistamiskilpailu Sinervon
talossa koko tapahtuman ajan
• Buffetti, arpajaiset ym.

TERVETULOA!
prosinervo.com, velkua.fi

facebook.com/
rantaklubi
p. 02 2525 927

Rantaklubi avoinna
ma-to klo 10-18
pe-la 10-20 tai tarpeen mukaan
Rantapuoti ma-la klo 10-18
Seuraathan meitä Facebookissa!

Café Laituri
Avoinna
keskiviikosta
sunnuntaihin
kello 11-19

P. 044 337 9913
Voiponlahti, Palva
N: 6714600 E: 206459
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Saaristohotelli Vaihelan kesässä tapahtuu!
Ravintola on avoinna joka päivä klo 12–22
Keittiö klo 20 asti, tilaukset klo 19.30 mennessä
Esiintyjät:
HEINÄKUU
Perjantaina 1.7. Pepe Gonzales
Lauantaina 2.7. Tuomas Lehto
Perjantaina 8.7. Esa Nummela
Lauantaina 9.7. Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Sunnuntaina 10.7. ”Puhu hiljaa rakkaudesta” -konsertti Sami Nieminen
Perjantaina 15.7. Okaloma River Boys
Lauantaina 16.7. Lauantaitanssit: Elina Ukkonen ja Mika Suominen
Perjantaina 22.7. Eeli Hallikainen
Lauantaina 23.7. Runosaari-festivaali kello 13-17
Lauantaina 23.7. Severi Pyysalo ja Skoogie kello 17 ->
Perjantaina 29.7. Pepe Gonzales
Lauantaina 30.7. Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Sunnuntaina 31.7. ”Puhu hiljaa rakkaudesta” -konsertti Sami Nieminen
ELOKUU
Lauantaina 6.8. Jazz-ilta Saana ja Ilpo Murtojärvi
Lauantaina 13.8. Eeli Hallikainen
Lauantaina 20.8. Jusba Humaljoki
Lauantaina 27.8. Tino Ahlgren Duo

Tervetuloa!

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tarkemmat tiedot: vaihela.fi tai
Saaristohotelli Vaihela Oy:n
Facebook-sivut

