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Martti Suosalo viihtyy luonnonkauniissa saaristossa

Mieli lepää Velkuan vesillä
Kun työ on hyvin sosiaalista ja kiireistä, lomalla on mukava
ladata akkuja saaristoluonnon rauhassa.

M

Susanna Viljanen

artti Suosalo on lapsesta asti
lomaillut Turun saaristossa.
Velkuan vedet ovatkin hänelle tuttuja jo 1970-luvulta.
– Perheellämme oli tapana viettää
joka vuosi kaksi viikkoa Turun saaristossa veneillen. Kiersimme saaria
kansanveneellä purjehtien ja yövyimme luonnonsatamissa. Voi olla, että
olen jo silloin käynyt ensimmäisen
kerran nykyisessä mökkisaaressamme – kovin tarkkaan en eri saaria siltä
ajalta muista, vuodesta 2014 lähtien
Velkuan saaristossa mökkeillyt näyttelijä aprikoi.
Kun Suosalo ja hänen vaimonsa dokumenttiohjaaja Virpi Suutari alkoivat
etsiä kesäpaikkaa, sopiva saari löytyi
Velkualta. Saaristoluonnon karuus
käppyrämäntyineen ja kalliorantoineen viehättää kummankin silmää,
ja luonnorauha elvyttää talven töissä
rasittuneen kaupunkilaisen mielen.
Lomalla taiteilijat viihtyvätkin erinomaisen hyvin omissa oloissaan mökillä ja vesillä. Vanhempien kanssa
vielä lomailevan nuorimmaisen lapsen mieliksi välillä käydään Teersalossa pitsalla ja jätskillä, mutta muuten ihmisjoukot eivät houkuttele.
– Teemme kumpikin hyvin sosiaalista työtä, joten lomalla on mukava
vähän erakoitua. En osallistu kesällä
mihinkään rientoihin, joihin liittyy
päivämääriä ja velvollisuuksia. Jos
satumme paistamaan lettuja yli tarpeen, kutsumme toki mielellämme
naapurit jaolle, Martti Suosalo kuvaa
perheen kesänviettoa.
Saaressa viihtyvänä lomalaisena
hän haaveilee palveluista, jotka tulisivat laiturin nokkaan asti. Suosalo
uskoo, että jos joku ajelisi veneellä
saaresta toiseen myymässä kalaa tai

Kesävelkualainen Martti Suosalo on
aina viihtynyt saaristossa ja vesillä.
Purjehtiminen tuo edelleen hymyn
huulille! Kuvat: Martti Suosalo
muita ruokatarpeita, kauppa kyllä kävisi. Mökkilaitureita voisi kiertää vaikka kahvilavene.
– Myönnän, ettei se ehkä olisi hirveän kannattavaa, mutta taatusti
hauska kesätyö jollekin. Täällä Varsinais-Suomessa ollaan kovin varovaisia kokeilemaan mitään uutta, ettei
vain joutuisi naurunalaiseksi. Sen pelkääminen vasta naurettavaa onkin!

Barrikadeille
Itämeren puolesta

Suosalo muistaa, miten kirkkaita saaristomeren vedet olivat vielä 1970-luvulla. Pohja näkyi vaikka kuinka syvältä, ja sukeltaessa näkyvyyttä oli
kymmeniä metrejä. Itämeren rehevöityminen on tapahtunut järkyttävän
nopeasti.
– Viron rannoilla ei ole sinilevää,
koska siellä ei maatiloilla ole ollut
varaa käyttää fosforilannoitteita. On
selvää, että fosfori, joka pellolla kasvattaa viljaa, kasvattaa meressäkin

kasveja ja levää, saariston kesäasukas sanoo.
– Tutkijat ovat jo keksineet keinot,
millä sinileväongelmasta päästäisiin
kymmenessä vuodessa eroon, mutta
poliitikoilla ei ole rohkeutta laatia tarvittavia lakeja.
Ennakkoluulottomana oman tiensä
kulkijana tunnettu Suosalo rohkaisee
saariston vakituisia ja kesäasukkaita
nousemaan barrikadeille Itämeren
puolesta, levittämään tietoa ja osallistumaan kampanjoihin. Jokainen
voi vähintäänkin huolehtia omista
jätevesistään ja lannoitepäästöistään,
käyttää luontoystävällisiä pesuaineita
ja suosia luomu- sekä lähiruokaa.
– John Nurmisen säätiön verkkosivuilta löytyy lisää keinoja, joilla voi
olla mukana vaikuttamassa uima- ja
kalavesiensä tilaan. Ei meidän tarvitse alistua tähän elinympäristömme
saastumiseen vaan voimme vaatia,
että asialle tehdään jotain, Martti
Suosalo rohkaisee.

14. Velkua Soi -kamarimusiikkijuhla 5.–9.7.

Velkua Soi vie 1800-luvun alkuun
Heinäkuun alussa vietettävän Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlan pääkonsertti vie kuulijat
kahdensadan vuoden päähän eli 1800 luvun alkuun – aikaan, jolloin Velkuan kirkko, vasaraklaveeri ja Schubertin liedit olivat kaikki vielä uunituoreita käden- tai hengentuotteita.
Susanna Viljanen

K

aksisataa vuotta sitten Velkuan
Pyhän Henrikin kirkko hohti
vielä uutuuttaan. Samoihin aikoihin Saksassa Franz Schubert sävelsi laulumusiikkia eli liedejä, joista
viimeisen kokoelman nimeksi tuli Die
Winterreise. Tuon aikakauden ”nykymusiikkia” toistamaan oli kehitetty
uudenlainen soitin, fortepiano eli vasaraklaveeri, joka korvasi cembalon.
Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlan pääkonsertissa oopperalaulaja
Jaakko Kortekangas ja pianotaitelija,
professori Tuija Hakkila johdattavat
kuulijat tuohon aikaan. Konsertin
otsikkona on Talvinen matka kesäillassa, ja se koostuu Die Winterreisen

liedeistä.
Konsertti havisee historiaa siinäkin
mielessä, että kun maamme eturivin oopperalaulajiin kuuluva Jaakko
Kortekangas 1980-luvun alussa esiintyi ensimmäisen kerran Velkuan kirkossa, kuulijoiden joukossa oli myös
parivuotias Samuli Hyvärinen, josta
sittemmin kasvoi Velkua Soi -juhlan
taiteellinen johtaja ja primus motor.
– Kortekangas on myös pitkään ollut minun laulunopettajani. Kun kuulin, että hän oli Tuija Hakkilan kanssa
menossa Kuhmon kamarimusiikkijuhlille, kysyin, huvittaisiko heitä tulla
konsertoimaan Velkuallekin. Ilokseni
he vastasivat myönteisesti, Samuli

Kansallisoopperan taiteelliseksi suunnittelupäälliköksi valittu jaakko Kortekangas ja Sibelius-Akatemian pianomusiikin professori Tuija Hakkila hemmottelevat Velkua Soi
-juhlan yleisöä Schubertin liedeillä.

Hyvärinen kertoo.
Kortekankaan ja Hakkilan Die Winterreise -tulkinta on Helsingissä saanut loistavat arvostelut, joten jälleen
kerran velkualaisia musiikin ystäviä
hemmotellaan todella tasokkaalla
konsertilla.
Die Winterreise-konsertti Velkuan
kirkossa sijoittuu poikkeuksellisesti
tiistai-iltaan.

Oopperan Pahat
pojat Sinervolla

Talvisia matkalauluja edeltävänä viikonloppuna Sinervon talolla kuullaan
dramaattisempaa laulua, kun Saksassa uraa tekevä baritoni Akseli Vanamo

esittelee pianisti Nicholas Pulkkisen
säestyksellä Puccinin ja Wagnerin
oopperoiden pahoja poikia.
Konsertti on jatkumoa Vanamon ja
Pulkkisen viimevuotiselle esitykselle,
jossa he tekivät tutuiksi Mozartin baritoniteoksia.
Tämänvuotinen Velkua Soi -tapahtuma on laulumusiikin juhlaa. Upeiden ammattilaulajien lisäksi yleisökin pääsee nauttimaan sävelien
tuottamisesta: sunnuntain ohjelmaan
kuuluu yhteislaulutilaisuus Velkuan
kirkossa. Tuttuja, rakkaita kesälauluja
lauletaan kanttori Miika Hartikaisen
johdolla. Mukana ovat myös pappi
Rauno Vesti sekä laulava sellisti Samuli Hyvärinen.
Laulumusiikkia täydentää perjantai-illan sello- ja pianokonsertti Sinervon talolla. Konsertissa kuullaan
ainakin Astor Piazzollan argentiinalaisia tangorytmejä sekä Jacques Offenbachin ja Matti Raution romanttisia
selloteoksia.
Samuli Hyvärisen sello ja Mikael Ingmanin piano hehkuvat myös Saaristohotelli Vaihelan kesäillan musiikillisella iltapalalla lauantai-iltana. Kesän
mittaan ohjelma täydentyy vielä yhdellä, toistaiseksi yllätyksenä pidettävällä musiikkituokiolla.

Baritoni Akseli Vanamo esiintyy toista
kertaa Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlassa. Saksassa uraa tekevä oopperalaulaja lomailee kesät Velkualla.

Kamarimusiikkijuhlan konsertteihin Velkuan kirkossa ja Sinervon talolla on 15 euron ohjelmamaksu, joka
sisältää väliaikatarjoilut. Vaihelan iltasoitto ja yhteislaulutilaisuus ovat pääsymaksuttomia.
Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlan
järjestää Pro Sinervo ry. Naantalin
seurakunta on mukana kirkkokonserteissa, ja Naantalin kaupunki tukee
tapahtumaa.

Velkuan Pyhän Henrikin kirkko
toimii jälleen Velkua Soi -kamarimusiikkijuhlan pääkonsertin
näyttämönä.

Rysän päällä starttasi tapahtumakauden

L

auantaina 25.5. silakkaruuan ystävät hakivat Teersalon rannasta
tuttuun tapaan tuoretta rysäsilakkaa suoraan veneestä.
Sateinen keli saattoi painostaa osaa
pysymään kotioloissa, mutta tästä
huolimatta silakkaa haavittiin ämpäreihin noin 700 kiloa. Länsi-Rannikon
Kala Oy tarjosi kaloille tarvittavat jäät
ja Esa Pursimo ne silakkaveneellä ystävällisesti kuljetti Teersaloon.
Sinervolla sateensuojassa oli tapahtumavieraille tarjolla Pro Sinervon silakkakeittoa ja Martat pitivät kahvittelupistettä.
Kurjen tilan makkarat ja muut autosta myydyt lihaherkut tekivät hyvin
kauppansa.
Jevi-palvelut tarkastivat tuttuun tapaan sammuttimia säästäen täten
monelta paikalliselta paljon aikaa ja
vaivaa vuotuisen leimanhankkimisessa, ja saipa siinä samalla maistuvia muurinpohjalettujakin. Soikun
puoti myi tuotteitaan.
Tapahtumassa oli myös mahdollisuus tutustua alueen yhdistysten

Teksti ja kuva: Janne Antila

Silakkaa jonotettiin tuttuun tapaan Kummelin asiointilaiturilla.
toimintaan Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Velkuan kalastajaseuran
infopöydän kautta.

Kiitos kaikille mukana olleille ja
käytännön toimissa auttaneille!
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Keppariheppoja, frisbeegolfia,
musiikkia ja hapatusopetusta
Velkuan ja Livonsaaren alueella saattaa olla vähänlaisesti vakituisia asukkaita, mutta etenkin kesäaikaan kylillä vietetään todella aktiivista elämää. Harrastus- ja tapahtumakirjosta
löytyy taatusti jokaiselle jotakin, jos laiturin nokassa löhöily tai rikkaruohojen kitkeminen
alkaa jossain vaiheessa kyllästyttää.

N

aantalin luoteisten saaristokylien suuret tapahtumat eli Livonsaari-päivä 15.6. ja Velkua
Soi -musiikkijuhla 5.–9.7. keräävät satoja kävijöitä. Niiden ohessa kylillä on
kymmeniä pienempiä tapahtumia ja
aktiviteetteja kaikenikäisille ja jokaiseen makuun – ja kesäasukkaat ovat
niihin oikein tervetulleita!
Koska lapsilla on muita pidempi
kesäloma ja eniten energiaa, heille on syytä olla tekemistä. Pienempien lasten kesän päätapahtuma on
lastenkonsertti Sinervon talolla 14.
heinäkuuta. Konsertissa lapsia ja
lapsenmielisiä viihdyttää Rokki-Kokki-orkesteri.
Sinervon talon ympäristöstä löytyy
myös frisbeegolf-rata ja mainiot keppariheppamaastot: keppihevoset mittelevät taitojaan sekä Livonsaari- että
Velkua-päivillä.
Lasten taideleirille ja uimakouluun
vaaditaan ilmoittautumiset ennak-

koon, mutta jos tilaa vielä on, mukaan kyllä pääsee.

Löhöilyn
lomaan liikuntaa

Kun kroppa alkaa kaivata löhöilyn lomaan liikuntaa, suunta on jälleen Sinervolle. Torstaisin talolla voimaillaan
kahvakuulan kera, keskiviikkoisin ja
sunnuntaisin venytään lentopalloillen. Velkuan Saaristolaisyhdistyksen
koordinoimaan höntsylentopalloon
ovat tervetulleita kaikki, joilla on lajista vähän kokemusta ja pärjäävät
aikuisten pelaajien joukossa.
Sinervon talolla on myös kuntohuone, jonka avaintilannetta voi kysellä Pirjo Järvenrannalta, puhelin 040
5931311.
Puutarhan- ja kodinhoidon sekä
ruoanlaiton ystäviä ilahduttavat Saariston Savotan Mökki + Puutarha =
Totta? -työpajat, joissa opiskellaan
muun muassa minitalon rakentamis-

Kesälentistä pelataan Sinervon kentällä keskiviikkoisin ja
sunnuntaisin. Kuva: Pekka Lindholm

ta, luomupuutarhan hoitoa ja sadon
säilöntää vaikkapa hapattamalla.
Mielenkiintoinen tapahtuma on
myös Livonsaaren yhteisökylään tutustumispäivä 15.6.
Lauantaisin juhannuksesta alkaen
– poikkeuksena juhannus, jolloin kesätori on auki perjantaina – Livonsaaressa on toripäivä. Lauantaisin kylällä pääsee myös kampaajalle. Hairby
Matilda laittaa meriveden ja auringon
piinaamat kuontalot kuntoon Livonsaaren osuuskaupalla.
Kesän juhlinta huipentuu muinaistulien yöhön elokuun lopulla. Silloin
juhlitaan paitsi rannoilla ja ravintoloissa myös ainakin Sinervon talolla.
Lisätietoa kesän tapahtumista löydät netistä ja Facebookista Pro Sinervo ry:n, Livonsaaren kyläyhdistyksen
ja yhteisökylän sekä Saariston Savotan sivuilta.

Muinaistulien yötä juhlitaan kaikkialla saaristossa.
Sinervolla juhlinta aloitetaan jo päivällä lastentapahtumalla.

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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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Kesäkuu
Kahvakuulaa torstaisin alkaen 6.6. klo 18.00, maksu 2 euroa / kerta. Omat kuulat
mielellään mukaan, jokunen varakuula löytyy Sinervolta. Kuulailua jatketaan 8.8. saakka.
Lasten taideleiri 17.6.–19.6. Kysy vapaita paikkoja Tiina Saaresrannalta: tiina_lle@yahoo.com
Heinäkuu
Uimakoulut alkavat 1. heinäkuuta. Kysy vapaita paikkoja Tiina Saaresrannalta.
Velkua Soi tapahtuma: 5.7 Sinervolla baritoni Samuli Hyvärinen sello ja
Mikael Ingman piano klo 20.00, Sinervolla 6.7 klo 18.30 ”Pahoja poikia kesäillassa” baritoni
Akseli Vanamo ja 9.7. konsertti kirkossa klo 18.00 Die Winterreise – talvinen matka kesäillassa,
baritoni Jaakko Kortekangas ja Tuija Hakkila fortepiano. Ohjelmalehtinen 15 euroa / konsertti,
sisältää väliaikakahvin. Kolmen konsertin lippu 40 euroa – varaa paikkasi etukäteen Kirsti Martikaiselta: p. 050 370 4655 tai kirsti.martikainen@gmail.com.
Velkua päivä 13.7. kepparikisa, leikkejä, etsi kätköjä kisa lapsille, tikkakisat hinta
2 euroa / heitto, 5 euroa / 3 heittoa, kolme parasta palkitaan, arpajaiset, buffetti, kirppari: kysele
myyntipaikkoja prosinervo@gmail.com.
Lastenkonsertti 14.7. Rokki-Kokki orkesteri esiintyy
Elokuu
Muinaistulet-tapahtuma 31.8.
Syksyllä Hathajooga sunnuntaisin 8.9, 6.10, 10.11 ja 8.12 ja aikuinen-lapsi taidekurssi lauantaisin
7.9, 5.10, 9.11 ja 7.12. Ilmoittautumiset Naantalin opistolle elokuun alussa.
Digitaidot tarjottimelle -koulutusta lauantaisin 21.9, 12.10, 26.10 ja 9.11. Ilmoittautumiset Naantalin opistolle.

Pro Sinervo ry:n
jäseneksi
Pro Sinervo ry:n jäseneksi voi liittyä
lähettämällä yhteystietonsa Pro
Sinervon sähköpostiin:
prosinervo@gmail.com
Yhdistys on vuosikokouksessaan
päättänyt vuoden 2019 jäsenmaksut:
henkilöjäsen 		
15 euroa
eläkeläiset		
10 euroa
perhejäsenyys		
25 euroa
yhteisöt		
35 euroa
kannatusjäsen		
50 euroa
Pro Sinervo ry:n tilinumero kaikille
maksuille ja lahjoituksille on FI72
5229 0920 0193 24.
Liity jäseneksi ja tue toimintaamme!

Ilmoita Velkuan
Sanomissa:
Pikkuilmoitus 25€
¼-sivu 45€
½-sivu 70€
1 sivu 135€
Joka 3. ilmoitus ½-hintaan!
Kysy lisää:
prosinervo@gmail.com

Digitaidot
tarjottimelle
Digitaaliset palvelut kehittyvät nopeasti ja mukana pysyminen on
välillä vaikeaa.
Pitäisi osata käyttää pankkien, verohallinnon, Kelan, TEtoimiston ja muiden viranomaisten verkkopalveluita. Olisi hyvä
oppia varaamaan aika lääkärille tai laboratorioon. Miten sujuu
äänikirjojen kuuntelu, ohjelmien katselu, valokuvien jakaminen tai
elokuvalippujen ostaminen? Entä mitä tarkoitetaan, kun puhutaan
pilvestä? Missä se kaikki tieto on? Tarvitaan monenlaisia uusia
taitoja, taitoja asioida verkossa ja taitoja käyttää älylaitetta.
Tarvitaan rohkeutta, mutta myös kykyä toimia turvallisesti.
Tähän tarpeeseen vastaa Digitaidot tarjottimelle -hanke: Alueen
kansalaisopistot järjestävät yhteistyönä monipuolista digitaitoopetusta yli 16-vuotiaille, aikuisille ja senioreille älylaiteohjauksesta
työnhaun tarpeisiin syksystä 2019 syksyyn 2020. Hanketta rahoittaa
Opetushallitus, ja osallistuminen on maksutonta!
Tutustu koko alueelliseen tarjontaan osoitteessa digitaitotarjotin.fi
tai oman opistosi järjestämään opetukseen. Ota yhteyttä
lähiopistoosi, kysy neuvoa! Etsitään yhdessä tarpeisiisi sopivaa
ohjausta ja opetusta Digitaitotarjottimelta.

digitaitotarjotin.fi
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Velkua Soi kamarimusiikkijuhla
5.7.–9.7.2019

Perjantaina 5.7.
Kello 20 Sellohuumaa kesäillassa
-konsertti Sinervon talolla

Samuli Hyvärinen, sello, Mikael Ingman, piano.
Ohjelma 15 euroa, sisältää väliaikatarjoilun.
Järjestäjä Pro Sinervo ry.

Lauantaina 6.7.
Kello 18.30 Pahoja poikia kesäillassa
-konsertti Sinervon talolla

Puccinin ja Wagnerin oopperoiden pahikset
musiikillisessa esittelyssä. Akseli Vanamo, baritoni,
Nicholas Pulkkinen, piano.
Ohjelma 15 euroa, sisältää väliaikatarjoilun.
Järjestäjä Pro Sinervo ry.

Noin kello 21 Musiikillinen iltapala
Saaristohotelli Vaihelassa

Samuli Hyvärinen, sello, Mikael Ingman, piano.

Tiistaina 9.7.
Kello 18 Talvinen matka kesäillassa
-konsertti Velkuan kirkossa

F. Schubert: Die Winterreise
Jaakko Kortekangas, baritoni,
Tuija Hakkila, fortepiano.
Ohjelma 15 euroa, sisältää väliaikatarjoilun.
Järjestäjät Pro Sinervo ry ja Naantalin seurakunta.

Rantaklubi
ma–la klo 10–20,
su klo 12-18

Rantapuoti
ma–su klo 10–18

Tervetuloa!
Katso lisää: facebook.com/rantaklubi

Kuppari-Hanna
on matkoilla
15.6.-7.7.
Muutoin ajanva- Pohjanpääntie 90B
Livonsaari
raus puhelimit040-5905379
se 040-5905379
kuppari.fi
tai sähköisestä
kalenteristani: kuppari.fi
Leppeää kesää!

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

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 / Leena Raita

Sunnuntaina 7.7.
Kello 16.30 Yhteislaulutilaisuus
Velkuan kirkossa

Tule mukaan laulamaan suvilinnun lauluja!
Rakkaita kesälauluja laulattamassa kanttori Miika
Hartikainen. Mukana myös pappi Rauno Vesti ja
Samuli Hyvärinen, sello ja laulu.
Järjestäjä: Naantalin seurakunta.
Toivastenrantatie 33, 21180 Livonsaari
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Vaihelan juhannus 2019
Lipunnosto aattona kello 18.
Lipun jälkeen nousee juhannussalko.
Ravintola avoinna kello 12 ->

Musiikista vastaa Minna Ranta!
14.6. alkaen ravintola avoinna joka päivä kello 12-21,
tarvittaessa pidempäänkin. Keittiö palvelee kello 12-20.

Viikonloppuisin live-musiikkia aina elokuun loppuun asti:
Perjantaina 21.6.
Lauantaina 22.6.
Lauantaina 29.6.
Perjantaina 5.7.
Lauantaina 6.7.
Lauantaina 6.7.
				

Minna Ranta
Petri Haapasalo
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja
Pasi Kaukonen
Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja kello 13 alkaen
noin kello 21 Velkua Soi -iltasoitto: Mikael
Ingman, piano, ja Samuli Hyvärinen, laulu.
Olette lämpimästi tervetulleita!

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

