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Velkua Soi toteutuneita haaveita
Kolmattatoista kertaa järjestettävä Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla hemmottelee kuulijoitaan loistavilla esityksillä, kun klassisen musiikin ammattilaiset toteuttavat haaveitaan.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

M

ozartin baritonit pyöräyttävät
tämän kesän Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlan hilpeästi
käyntiin perjantai-iltana Sinervon talolla. Konsertissa laulaa baritoni Akseli Vanamo.
– Perjantain konsertissa yhdistyvät
aaria-resitaali, jouheva huulenheitto ja asiarikas esitelmä. Teen W.A.
Mozartin oopperoiden baritonihahmojen persoonallisuuksista selkoa
sävelin ja sanoin. Tavoite on tarjota
helposti lähestyttävä ja viihdyttävä,
mutta taiteelliselta anniltaan tinkimätön paketti täyttä oopperaa, Vanamo kertoo Zürichistä, jossa hän on
valmistautumassa Zürich Festspiele
-festivaaliin.
Vanamoa säestää hänen luottopianistinsa Nicholas Pulkkinen.
Akseli Vanamo on kolmannen polven kesävelkualainen. Hänen apteekkari-isoisänsä Pentti Vanamo hankki
60-luvulla perheelleen kesänviettopaikan Hanhensaapas nimisestä saa-

Nyt se sitten onnistuu, hienoa!

Game of Thrones
-teemaa ja aarioita

Baritoni Akseli Vanamo
resta Teersalon eteläpuolella.
– Mökkisaari on minulle toinen koti
ja rauhan tyyssija, jonne mieli halajaa lakkaamatta Euroopan hektisistä
suurkaupungeista, Berliinissä asuva
oopperalaulaja kertoo.
– Velkua soi -festivaali on ollut tuttu
juttu jo ennen kuin oma päätös musiikkiurasta alkoi edes muotoutua.
Laulamiseni alkutaipaleista lähtien
on ollut ajatuksissa päästä pitämään
konsertti Velkualla ja velkualaisille.

Lauantaina Velkua Soi palaa juurilleen. Musiikkijuhla sai alkunsa selloryhmän esiintymisestä, ja nyt Velkuan
kirkossa kuullaan kuuden sellon Velkuasello Ensemble.
Klassista sellomusiikkia konsertissa
edustaa Heitor Villa-Lobosin haikeankaunis Bachianas Brasileiras No.5.
– Olen pitkään haaveillut tämän
kappaleen esittämisestä Velkualla,
ja nyt se toteutuu. Solistiksi lupautui
sopraano Reetta Haavisto, jota muuten voi kuulla tänä kesänä Naantalissa myös Pyhä Birgitta -oopperassa,
Velkua Soi -juhlan taiteellinen johtaja
Samuli Hyvärinen mainostaa.
Klassisten selloteosten ja ooppera-aarioiden lisäksi konsertissa kuullaan elokuvamusiikkia, jota Markus
Pelli on sovittanut selloryhmälle.
Jatkuu sivulla 2 –>

Mukana on esimerkiksi Game of
Thrones -sarjan tunnusmelodia.

Lauantain toivotut
sunnuntaina

Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlan
päättää sunnuntai-illan kevyt kesäkonsertti. Trumpetisti Juhani Listo,
jota säestää pianolla Pilvi Listo, on
koonnut ohjelman sillä ajatuksella,
että jokainen löytää sieltä jotakin tuttua ja mieluisaa.
– Konsertti on sunnuntaina, mutta
sen teema on vähän kuin lauantain
toivotut, Listo toteaa.
Merellisiä ja kesäisiä tunnelmia

luovat muun muassa Gershwinin
Summertime, Mårtenssonin Myrskyluodon Maija sekä Aaltoilan Akselin
ja Elinan häävalssi.
Nuoremmat kuulijat ilahtuvat vaikkapa Pirates of Caribbean -elokuvien
sävelistä.
Vaihtelevan ohjelman ohella myös
soittimet vaihtuvat. Juhani Listo kertoo soittavansa konsertissa erilaisia
trumpetteja luonnontrumpetista kornettiin ja flyygelitorveen.
Turun filharmonisesta orkesterista eläköitynyt Juhani Listo ja hänen
maailmallakin mainetta niittävä cembalistityttärensä Pilvi Listo ovat mo-

nelle velkuanmaalaiselle tuttuja kesävelkualaisia. Pilvi Listo on vihittykin
Velkuan kirkossa.
– Idyllisessä kirkossa on hieno
puutalon akustiikka samoin kuin Sinervon talolla. Molemmissa on hyvä
soittaa. Kirkossa on myös hienot urut,
joiden kunnostaminen olisi kulttuuriteko, Juhani Listo sanoo.
– Velkua on muutenkin mahtava
kesänviettopaikka. Täällä ollaan turvallisesti sisäsaaristossa, mutta veneellä pääsee nopeasti isommallekin
merelle, Juhani Listo kehuu.

Todesta tarinaksi, tarinat talteen
– luovan kirjoittamisen viikonloppu saaristossa
Onko sinulla juuret saaristossa?
Oletko muuttanut saaristoon tai
liittyykö sinulla Velkuaan jokin yksittäinen hetki elämän varrelta?
Millaisia muistoja saaristolaisuus
sinussa herättää?
Luovan kirjoittamisen viikonloppuna herättelemme todellisia
muistoja ja kirjoitamme niiden
pohjalta elämäntarinallisia tekstejä. Niistä työstetään ohjatusti
eteenpäin lyhyitä fiktiivisiä proosatekstejä.
Kurssin jälkeen tarinat kootaan
albumiksi,
uniikkikappaleeksi,
joka matkaa jatkossa erilaisiin
saariston tapahtumiin, kohtaamaan monenlaisia lukijoita! Näin
tarinat tallentuvat ja kenties innostavat yhä uusiin ja uusiin tarinoihin...

Et tarvitse aiempaa kokemusta kirjoittamisesta. Innostunut ja
utelias kesäinen mieli sekä kynä
ja mukava kirjoitusvihko riittävät.
Tervetuloa!
Luovan kirjoittamisen viikonloppu Sinervon talolla lauantaista
sunnuntaihin 14.–15. heinäkuuta
kello 10–16. Kurssimaksu 40 euroa / henkilö, sisältää lounasruokailun ja kahvit molempina kurssipäivinä. Matkat ja mahdolliset
majoituskustannukset osallistujat
maksavat itse.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.
heinäkuuta sähköpostitse mirkka.mattheiszen@outlook.com tai
tekstiviestillä 040 775 2005.
Lisätiedot, Pro Sinervo ry. Tiina
Saaresranta: tiina_lle@yahoo.

com, www.prosinervo.com tai
facebook.com/sinervontalo
Kurssin toteuttaa Pro Sinervo ry.
Siihen on saatu Naantalin kaupungin
saaristolautakunnan
avustusta.

Auta koiranomistajaa
pitämään ympäristö
siistinä

myöskään sovi sellaisenaan lannoitteeksi kasveille.
Auta koiran omistajaa hävittämään
keräämänsä koirankakat ja laita jäteastiaasi koirankakkatarra, niin koiran
ulkoiluttaja tietää, että tähän roskikseen saa laittaa jätökset pussissaan.
Voit tilata maksutta yhden tarran
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä,
www.lsjh.fi.
Tarroja löytyy myös rajoitettu erä
Sinervon talolta, josta voit tiedustella tarroja ja sopia koska tulet noutamaan soittamalla numeroon 040 964
5202.

Järjestyslain mukaan koiran omistajan pitää korjata lemmikkinsä jätökset talteen taajamien hoidetuilla
alueilla. Tällä tarkoitetaan kuntien
ylläpitämiä ja yksityishenkilöiden hoitamia alueita.
Keräämättömät jätökset voivat aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja
myös muille koirille. Koirat saattavat
saada jätöksistä suolinkaisia ja muita
sisäloisia.
Maahan jätetty koiran uloste ei
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Terveisin Sinervon väki

Café Laituri ei kilpaile bilesatamien asiakkaista

Palvakin saa oman kesäkeitaan
Velkuan vesillä lomailevien palvelut täydentyvät kesän mittaan, kun Café Laituri valmistuu
Palvan etelärannalle Jukkonrauman rantaan. Luvassa on kahvilatuotteita, pieni mutta laadukas juomavalikoima, pop up -tapahtumia sekä leppoisaa ja mukavaa meininkiä.

L

uonnonrauhaa, leppoisaa meininkiä, hiljaista musiikkia, mukavia aikuisia asiakkaita ja lapsiperheitä.
Tällaisesta tunnelmasta haaveilevat
Mirka Nisula ja Ville Aimonen, jotka
rakentavat Palvan etelärannalle Voiponlahteen Café Laituria. Uusi rantakahvila on tarkoitus saada valmiiksi
ja avattua tämän kesän aikana.
Yrittäjät toivovat tulevan kahvilansa asiakkaiksi esimerkiksi ihmisiä,
jotka haluavat käydä marjametsällä
Palvassa tai vuokrata pientä venettä
käydäkseen heittelemässä virveliä.
Aikanaan on tarkoitus palvella myös
erilaisia ryhmiä.
– Kahvila on ensimmäinen askel
Saariston Lomapalvelut Oy:n rakentumisessa. Tulevina vuosina sen on
tarkoitus olla tukikohta kaikenlaisil-

Teksti ja kuva: Susanna Viljanen
le aktiviteeteille, joita suuntaamme
etenkin varttuneemmalle väelle, yrittäjät valottavat haaveitaan.
– Kaikki on vielä niin alkutekijöissään, ettei mikään ole vielä varmaa
– paitsi se, että nuoriso saa nyt ja jatkossa bilettää muualla.

Café Laituri muodostuu nimensä
mukaisesti isosta laiturista, jolle paistaa aurinko koko päivän. Sisätiloihin
asiakaspaikkoja tulee vain muutama.
Kauempana rannasta on huoltorakennus, jossa sijaitsee varasto ja vessat, myös invavessa.

Veneellä, autolla,
pyörällä, mönkijällä

Luontoa kunnioittaen
ja kierrättäen

Iso osa Café Laiturin asiakkaista tulee
epäilemättä olemaan Jukkonraumassa kulkevia veneilijöitä. Rannassa on
syväystä pari metriä eli siihen pääsee
reilummankin kokoisella moottoriveneellä. Vain isommat purjeveneet
joutuvat etsimään rantautumispaikkansa muualta.
– Rannassa on myös pysäköintitilaa
eli paikalle pääsee autollakin tai vaikka mönkijällä, Ville Aimonen kertoo.

Café Laiturin vielä varsin keskeneräisiin sisätiloihin kuljetaan seurahuoneen vanhoista pariovista. Ikkunat
on kierrätetty, ja astianpesukonekin
tuli käytettynä. Puutavara on lähimetsistä, ja kaikki mahdollinen on tehty
itse. Jätevedet kerätään tiukasti viemäriverkkoon.
– Saaristossa yrittäjän on toimittava
Itämerta ja saaristoluontoa kunnioittaen, Aimonen ja Nisula toteavat.

Ville Aimonen ja Mirka Nisula
uskovat, että Café Laiturin tunnelmasta ja kahvilatuotteista pääsee
nauttimaan vielä tämän kesän
aikana. Tarkempi ajankohta selviää
aikanaan Facebookista, jonne Café
Laituri ilmestyy pikapuolin.
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Pihan hyödylliset
pikkuasukkaat
Hyönteisbaarin pitäjä saa avukseen ahkeria työläisiä, jotka
huolehtivat kukkien ja hyötykasvien pölyttämisestä ja syövät
tuholaisia.
Teksti ja kuvat: Pirjo Järvenranta

P

ihapiirin perhoset ja kimalaiset
lentelevät kukissa ja siten ilostuttavat meitä pölyttäen samalla niin kukat kuin hyötykasvitkin.
Perhosia on monta lajia ja niiden
tunnistaminen on hauskaa puuhaa
etenkin lasten kanssa. Keväällä päivien lämmettyä voi nähdä talvehtineita neitoperhosia ojentelemassa
siipiään yhdessä sitruuna- ja nokkosperhosten kanssa. Vielä lokakuussa
voi nähdä perhosten lentelevän.
Voit houkutella perhosia pihapiiriin
istuttamalla kukkia. Syreenit, nauhukset, päiväkakkarat, kuusamat,
syysasterit ja kaunokit houkuttelevat
perhosia ja toimivat perhosen touk-

kien ravintona. Syyssyräkki on oikea
perhoshoukutin. Sen talvehtiminen
on mahdollista, mutta varminta on
ottaa juurakko talveksi kellariin.
Voit houkutella pihaan perhosia perustamalla perhosbaarin. Tarvitset jogurtti-, viilipurkin tai lasipurkin, johon
laitat punaviiniä tai punaviinietikkaa
ja liuotat mukaan fariinisokeria. Anna
olla pari päivää huoneenlämmössä,
ja laita purkkiin pesusienen tai vaahtomuovin suikaleita jotka ulottuvat
purkin reunaan asti. Katso että seos
imeytyy sieneen.
Tee purkkiin nestepinnan yläpuolelle reikiä, jotta tuoksu leviää ympäristöön. Laita purkki roikkumaan
pensaaseen.
Voit laittaa purkkiin myös ylikypsää
banaania ja omenaa houkuttimeksi.

Kimalaisjuottola
pihan perälle

Kimalaisia voi auttaa tekemällä niille
kimalaisjuottolan. Kimalaiset kiittävät
pölyttämällä pihakasvit ja puutarhan
hyötykasvit.
Kimalaisjuottola tehdään seuraavasti: ½ dl huoneenlämpöistä vettä ja
½ dl sokeria tai hunajaa sekoitetaan.
Laita matalaan ja laakeaan astiaan
vaahtomuovisieni, joka imee seoksen. Jos astia on liian syvä pörriäiset
hukkuvat.
Tämä juottola houkuttelee myös
ampiaisia, joten se kannattaa viedä
pihapiirin nurkkaan!
Pihapiiriin voi myös jättää ”hoitamattoman” paikan jolloin siihen syntyy keto, jossa kasvaa luonnon kukkia, kimalaisten iloksi.

Hyönteishotelli
houkuttelee apulaisia
Pölyttäjiä voi houkutella pihaansa
ötökkähotellilla. Jos ei erityisesti itse
pidä ötököistä, hotellin voi sijoittaa
kauas asuinrakennuksista.
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Voit rakentaa myös hotellin kimalaisille, petopistiäisille, leppäkertuille
ja perhosille. Pistiäiset ja leppäkertut
syövät kirvoja, joten ne ovat puutarhurin tärkeitä apulaisia.
Käytä hyönteishotellin rakentami-

Hyönteishotellin designissa ja sisustuksessa vain mielikuvitus on rajana.
seen puhdasta puuta, ei maalattua
eikä kestopuuta, sillä hyönteiset ovat
tarkkoja hajujen suhteen. Rakenna
mielikuvitusta käyttäen omannäköisesi asumus, jossa on lokeroita.
Täytä lokerot, yksi kävyillä, yksi
kaarnalla, yksi puunoksilla johon
porattu reikä jne. Luonnosta löytyy
paljon erilaisia materiaaleja joissa
hyönteiset viihtyvät, edellisten lisäksi,
sammalta, jäkälää, kariketta, kuivunutta heinää, lahopuuta, kaislaa.
Sijoita hyönteishotelli aurinkoiseen
paikkaan, jotta se kuivuu nopeasti
sateen jälkeen. Laita eteen tiheäsilmäistä rautalankaverkkoa, jottei
kutsumattomat vieraat pääse popsimaan hyönteisiä hotellista. Muista
taittaa verkon reunat niin etteivät jää
pystyyn törröttämään. Sijoita hotelli
1–2 metrin korkeuteen maasta.
Jätä pieni kasa haravoituja lehtiä
jonnekin tontin nurkkaan, sielläkin
viihtyy moni puutarhan hyötyötökkä.
Yökkösiä lentelee pimeän tultua,
monet niiden toukat asustelavat
maassa ja nousevat öisin syömään
kasvien alkuja, varsikin salaatin-, kaalinalkuja ja viljan oraita. Näitä voi yrittää estää kasvattamalla kasvimaassa
timjamia, meiramia, oreganoa, ruohosipulia, minttua, salviaa ja iisoppia.

Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Uimakoulu Teersalon uimarannalla viikoilla 26 ja 27. Tarkemmat tiedot Pro Sinervon Facebookista tai Tiina Saaresrannalta. Järj. Pro Sinervo ry, Velkuan saaristolaisyhdistys ja Livonsaaren
kyläyhdistys yhteistyössä Wanhan Salakuljettajan kanssa.
Velkua päivät ja Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla perjantaista sunnuntaihin 6–8. heinäkuuta.
Kehonkoostumusmittaus Sinervolla keskiviikkona 11. heinäkuuta kello 16–17.
Tarinat talteen - luovan kirjoittamisen viikonloppu 14-15. heinäkuuta. Ohjaajana Mirkka
Mattheiszen.
Sinervon kahvit 4. elokuuta kello 14. Retki Velkuanmaan luontopolulla

Tervetuloa kuntoilemaan Sinervolle!
Kauan odotettu Sinervon talon
kuntohuone on taas käytössä.

14-vuotiaat eivät saa käyttää kuntohuoneen laitteita edes vanhempien
seurassa.

Päivisin 9–15 välisenä aikana avaimen saa hakea Kummelin toimintapisteestä Sirke Raitiolta. Avain on
pyrittävä palauttamaan hänelle aukioloaikana, mutta jos palautat avaimen klo15 jälkeen, laita avain samaan laatikkoon mihin palautetaan
lainatut kirjat.
Iltakäyttäjiltä peritään avainpanttina 20 euron maksu, jonka saa takaisin, kun palauttaa avaimen ja antaa
pankkitietonsa maksun palauttamista varten.
Myös eläkeläiset, jotka käyttävät
kuntohuonetta iltaisin, maksavat
avainpantin.
Muistathan, että kuntoilet kuntohuoneessa omalla vastuulla! Alle

KÄYTTÖMAKSUT
Kevät
20euroa, opiskelijat ja työttömät 15
euroa, perhemaksu 25 euroa
Kesä
10 euroa, opiskelijat ja työttömät 5
euroa, perhemaksu 10 euroa
Syksy
15 euroa, opiskelijat ja työttömät 10
euroa, perhemaksu 20 euroa
Koko vuosi
35 euroa, opiskelijat ja työttömät 25
euroa, perhemaksu 45 euroa.
Jos kuulut johonkin seuraavista
yhdistyksistä: ProSinervo, Velkuan
kalastajaseura, Velkuan Saaristolaisyhdistys, Velkuan Marttayhdistys tai
Eläkeliiton Lemu-Askainen-Velkuan

yhdistys, saat kevät- ja syksy- sekä
vuosimaksusta alennusta 5 euroa per
maksu.
Eläkeläiset kuntoilevat ilmaiseksi.
Perhemaksussa ei ole rajoitusta
perheen henkilömäärässä.
Kuntohuonemaksut Pro Sinervon
tilille FI72 5229 0920 0193 24. Laita
viestikenttään käyttäjän nimi.

Rasvaa vai lihasta?
Terveydenhoitaja Annu Laavainen
tekee Sinervon talolla maksuttomia
kehonkoostumusmittauksia joka
kuukauden toisena keskiviikkona
kello 16–17.
Loppuvuoden mittauspäivät ovat
11. heinäkuuta, 8. elokuuta, 12.
syyskuuta, 10. lokakuuta ja 14. marraskuuta.

Pro Sinervo ry:n jäsenenä tuet monenlaista toimintaa
Pro Sinervo ry:n jäseneksi voi liittyä
antamalla tietonsa Pro Sinervon
sähköpostiin.
Pro Sinervo ry on vuosikokouksessaan päättänyt vuoden 2018 jäsenmaksut:
henkilöjäsen 		
eläkeläiset		
perhejäsenyys		
yhteisöt		
kannatusjäsen		

15 euroa
10 euroa
25 euroa
35 euroa
50 euroa

Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille
maksuille ja lahjoituksille on FI72
5229 0920 0193 24.
Jäsenmaksunsa maksaneille on
tiedossa alennuksia yhdistyksen tapahtuma- ja harrastusmaksuissa!

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen jäsenrekisteriämme koskeva
rekisteriseloste on nähtävissä yhdistyksemme kotisivulla osoitteessa
prosinervo.com/pro-sinervo/rekisteriseloste
Liity jäseneksi ja tue toimintaamme!

Työtä paikallisten hyvksi

Pro Sinervo ry on vuonna 2014 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on
tuottaa kulttuuri- ja harrastuspalveluja Velkuan ja Livonsaaren alueen
asukkaille sekä kesäasukkaille.
Yhdistys järjestää lasten ja nuorten
musiikki- ja liikuntakerhoja, uimakouluja ja loma-ajan toimintaa koululaisille. Järjestämme Velkua-päi-

viä Velkua Soi -konsertteineen, sekä
muinaistulien yön- ja joulunavaustapahtumat.
Yhdistys kerää ja vaalii paikallista
saaristolaiskulttuuria ja edistää sen
siirtymisetä seuraavillekin sukupolville.
Pro Sinervo ry myös julkaisee Velkuan Sanomia, jossa pääsisältönä
ovat paikalliset tapahtumat ja ihmiset
sekä perinnejutut. Tänä vuonna Velkuan Sanomat ilmestyy kahdeksan
kertaa.
Yhdistys toimii yhteistyössä Naantalin kaupungin, Velkuan koulun ja
muiden paikallisten yhdistysten kanssa alueen asukkaiden hyväksi.
5

Velkua-päivät
ja Velkua Soi
6.7.–8.7.2018

Perjantaina 6.7.
Kello 18 Mozartin baritonit -konsertti
Sinervon talolla

Mozartin oopperoiden baritoneja aarioin ja sanoin
Akseli Vanamo, baritoni, Nicholas Pulkkinen, piano

Lauantaina 7.7.
Kello 11–14 Velkua-päivät
Teersalon rannassa

Myyntipaikkoja paikallisille tuotteiden tai kirpputoritavaralle 5€ / pöytä. Varaukset sähköpostilla
prosinervo@gmail.com tai puhelimitse 040 9645202
Leikkimielinen kisailu 2-4 hengen joukkueille – fiksut
eivät juokse eikä hikoile! Ilmoittautumiset prosinervo@
gmail.com tai viimeistään 11.45 paikalla.
Kahvia ja leivonnaisia, grillistä Kurjen tilan grilli- tai
ryynimakkaraa. Käteismaksu. Arpajaiset.

Kello 18 Velkuasello soi! -konsertti
Velkuan kirkossa

Velkuasello Ensemble, Reetta Haavisto, sopraano
Villa-Lobos, Popper, Bach

Kello 21.15 Velkua Soi -iltasoitto -konsertti
Saaristohotelli Vaihelassa

Velkuasello Ensemble, Reetta Haavisto, sopraano

Sunnuntaina 8.7.
Kello 18 ”Kesäkonsertti”
Sinervon talolla

Juhani Listo, trumpetti, Pilvi Listo, piano
Bach, Händel, Gershwin, Debussy, Mårtensson,
Puurtinen, Kuula, Palmgren, ym.

Konserteissa Sinervolla ja kirkossa käsiohjelma 12 €,
sisältää väliaikatarjoilun

Kesäkuun aukioloajat

Rantapuoti
ma–to klo 10–17,
pe–la 10–18, sunnuntaisin suljettu.
Rantaklubi
ma–to klo 10–18,
pe–la 10–20, sunnuntaisin suljettu.

Tervetuloa!

Pohjanpääntie 90B
Livonsaari
040-5905379

Ajanvarauksella
pääsee hoitoon
koko kesän ajan.

Pop Up paviljongissa
kuppari.fi
folkloretaidetta
– paviljonki on avoinna aina,kun
kuppari on paikalla. Kannattaa
poiketa esim. perjantaisin 10–18.

Kurjen tilan
lihatuotteita
Jauhelihaa,
keittolihaa,
paistia, nakkeja,
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 / Leena Raita

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€ - ¼-sivu 45€ ½-sivu 70€ - 1 sivu 135€
Joka kolmas ilmoitus puoleen hintaan! Kysy
lisää: prosinervo@gmail.com

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: Susanna Viljanen p. 040 531 8427. Ilmoitukset, jutut ja muu materiaali:
prosinervo@gmail.com tai Pro Sinervo, Sauniementie 24, 21195 Velkua
Lehden taitto ja ulkoasu: Viestintäosasto Susanna Viljanen, viestintaosasto.fi
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Vaihelan juhannus 2018
Lipunnosto aattona kello 18.
Lipun jälkeen nousee juhannussalko.
Ravintola avoinna kello 12 ->

Musiikista vastaa Petri Haapasalo!
15.6. alkaen ravintola avoinna joka päivä kello 12-21,
tarvittaessa pidempäänkin. Keittiö palvelee kello 12-20.

Viikonloppuisin live-musiikkia aina elokuun loppuun asti:
Lauantaina 16.6.
Perjantaina 22.6.
Lauantaina 23.6.
Lauantaina 30.6.

Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Petri Haapasalo
Mikko Itäranta
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja

Olette lämpimästi tervetulleita!
Tarkemmat tiedot palveluista ja tapahtumista löytyvät osoitteesta
vaihela.fi sekä
Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

