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Koululaisten unelmat saivat siivet
Velkuan koululaisten unelmat on noteerattu YLE:n pääuutisia myöten. Ilmapalloihin 
kirjatut unelmat saivat navakan tuulen siipiensä alle, kun ne vapautettiin lossilta. 

Velkuan koulussa on tänä vuon-
na unelmoitu Suomi 100 Yhdes-
sä -projektin nimissä. Viimeisel-
lä kouluviikolla jokainen kirjoitti 
oman unelmansa isoon ilmapal-
loon, jotka vapautettiin lossilta 
merituulen vietäväksi.

Isot, värikkäät ja nopeasti maa-
tuvasta materiaalista valmistetut 
ilmapallot sekä niihin kirjoitetut 
unelmat herättivät valtakunnal-
listakin huomiota päätyessään 
YLE:n uutisiin.

Aiemmin talvella unelmia valet-
tiin betoniin.

– Taideteosten tarkoitus on teh-
dä unelmista näkyviä ja konk-
reettisia. Samalla rohkaisemme 
oppilaita pitämään unelmiaan ak-
tiivisesti mielessä ja kulkemaan 
niitä kohti, jolloin ne alkavat to-
teutua. Siksi kannattaa vaalia 
hyviä unelmia huonojen sijaan, 
Velkuan koulun taidekummi Kris-
tiina Turtonen toteaa.

Koululaisten unelmat liittyvät 
hyvin usein tulevaisuuden am-
mattiin. Moni haluaisi asua aikui-
senakin saaristossa, sillä haaveis-
sa oli muun muassa lehmätila 
Velkualla ja maatila Salavaisissa. 
Hiukan isommat oppilaat haavei-
livat voivansa asua meren lähellä 
mutta kuitenkin kaupungissa.

Suomi 100 Yhdessä -projektin 
rahoittavat Saaristolaisyhdistys 
ja Naantalin kaupunki. Pro Si-
nervo ry:n Saaristotalohanke on 
ollut mukana taideprojektin jär-
jestelyissä, ja toteutuksesta ovat 
vastanneet Velkuan koulun tai-
dekummit Paul Bruck ja Kristiina 
Turtonen.
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Pro Sinervo ry:n Saaristotalohanke al-
koi maaliskuussa 2016.

Vuoden kuluessa hanke on järjes-
tänyt säännöllisiä tapaamisia kuten 
Sinervon kahvien nimellä kulkeneita 
keskustelutilaisuuksia. Keskustelu-
tilaisuuksien vetäjinä ovat olleet Li-
vonsaaren ja Velkuan omat ihmiset, 
jotka ovat jakaneet omaa asiantun-
temustaan ja elämänkokemustaan. 
Tilaisuuksissa on käsitelty mm. saa-
ristomme kulkureittejä, paikallisia 
jouluperinteitä ja elämää sotien aika-
na, ja niissä on kuultu kuppauksesta, 
puutarhanhoidosta, sienituntemuk-
sesta, alueen nuorten vapaa-ajan toi-
veista ja suhteesta kotiseutuunsa.

Hanke on myös aloittanut lukupii-
ritoiminnan ja järjestänyt useita ta-
pahtumia, mm. lokakuisen saaristo-
päivän johon saimme vieraaksemme 
käsityöläisiä Korppoosta, rysäkalas-
tusteemalliset iltamat ja villivihannes-
kurssin.

Ensimmäinen Kuvan Juhlaa taide-
retki järjestettiin keväällä Palvassa 
ja toinen toteutetaan elokuun alussa 
Teersalossa.

Saaristokasvatusyhteistyö Velkuan 
koulun kanssa on ollut tärkeä osa 
hanketta. Saaristotalohanke toi Vel-
kualle koulullisen lapsia Houtskarista 
(Träskin alakoulu) ja järjesti Suomen 
Saaret ry:n kanssa toiminnallista kak-
sikielistä ohjelmaa. Hanke on osal-
listunut koulun Saaristotaitopäivien 
ideointiin ja toteutukseen. Näiden 
päivien aikana koulun lapset ja nuo-
ret ovat mm. käyneet silakkarysällä 
ja verkostamassa, hoitaneet lampaita 
ja vasikoita sekä soutaneet Teersa-
losta koululle. Hanke on myös tuonut 
koululle iäkkäämmän polven puhujia 
kertomaan erilaista paikallishisto-
riaan liittyvistä asioista. 

Osana Velkuan koulun kanssa tehtävää saaristokasvatusyhteistyötä eri-ikäiset koululaiset ovat mm. käy-
neet verkkokalastamassa Talosmeressä Raimo Lehtimaan kanssa ja seuranneet rysäkalastusta Esa ja 
Eero Pursimon silakkarysällä. Koko koulu teki myös matkan soutaen Teersalosta Palvan kirkkorantaan tai 
toiseen suuntaan. Koululaiset ovat innostuneena ottaneet osaa näihin saaristotaitopäiviin.
Lämmin kiitos kaikille velkualaisille jotka talkootyöllään ovat mahdollistaneet päivien toteutuksen!

Vuoden kuluessa on haastateltu 
useita alueen ikäihmisiä. Haastatte-
lut ja muut hankkeen aikana tuotetut 
sisällöt laitetaan nettiin kaikkien saa-
taville.

Hankkeen järjestämät toiminnot 
ovat saaneet avoimen ja lämpimän 
vastaanoton paikallisten yhdistysten 
ja asukkaiden parissa. Myös lehdistö 
on kiinnostuneena tiedottanut hank-
keen tapahtumista.

Hankkeesta on vastuussa osa-aikai-
nen hankevetäjä, mutta tapahtumat 
yms on järjestetty vapaaehtoisvoi-
min, kyläläiset ovat tähän asti teh-
neet jo noin 450 tuntia talkootyötä eri 
tapahtumien ja tilaisuuksien järjestä-
misessä ja niissä asiantuntijoina toi-
mimisessa. Siitä erityisen suuri kiitos 
kaikille heille!

Saaristotalohanke jatkuu tämän 
vuoden loppuun asti. Vielä paljon on 
tehtävää. Kesällä hanke osallistuu 
omalla ohjelmalla Velkua Päiviin, or-
ganisoi alueen yhdistysten tukeman 
uimakoulun, järjestää vierailun koti-
museoon Velkuanmaassa yms. Syk-

sylle on suunniteltu mm. paikallisten 
yhdistysten yhteistyön jatkamista Ky-
läfoorumin muodossa, Saaristolais-
viikkoa Velkuan koululla, sieniretkeä 
Salavaisilla, kuukausittaisia Sinervon 
kahveja, Kuvan Juhlaa taideretkien 
päätöstapahtumaa Livonsaarella, 
saaristokasvatusmateriaalien teke-
mistä ja nettiin tallentamista, perin-
nehaastattelujen puhtaaksikirjoitta-
mista – ja paljon muuta.

Jos sinulla on ideoita hankkeen jär-
jestämien toimintojen suhteen, ole 
hyvä ja ota yhteyttä hankevetäjä Tiina 
Saaresrantaan.

Perinteistä ammentaen, 
nykypäivän saaristolaisuutta rikastaen

Kuvan koululaisten kalastus-
retkeltä otti Tommi Taipale.
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Pro Sinervo ry:n Saaristotalo-hanke 
järjestää yhdessä naantalilaisten ru-
noilijoiden Mia Röngän ja Mirkka Mat-
theiszenin kanssa kaksi Kuvan juhlaa 
-retkeä valokuvaajille, kirjoittajille ja 
piirtäjille – tai näitä ilmaisumuotoja 
kokeilemaan innostuville.

Ensimmäinen retki tehtiin 12.5. 
Palvan saareen. Retkelle osallistui 
järjestäjien lisäksi 16 aikuista ja yli 
40 koululaista. Retkellä tallennettiin 
ohjatusti erilaisten teematehtävien 
avulla saaren juhlia sanoin, piirroksin 
ja valokuvin.

Toinen matalan kynnyksen retki jär-
jestetään Teersalon rannassa 7.8. klo 
9-12. Helppokulkuisella reitillä tutki-
taan yhdessä, miten saaristoon katso-
va kylä juhlii luonnossa, rakennuksis-
sa, väreissä ja ihmisten toimissa.

– Esteetön osuus räätälöidään il-
moittautujien mukaan, joten liikunta-
rajoitteisten ja seniorien on mahdol-

Tule 
tallentamaan 
saariston 
tunnelmia!

lista lähteä mukaan, Mia kertoo.
Halutessaan retkellä voi hakeutua 

myös pitemmälle luonnon helmaan 
rannalle, metsään ja kallioille.

– Toivottavasti saamme mukaan 
mahdollisimman monen ikäisiä ja 
taustaisia ihmisiä, jotka kenties us-
kaltautuisivat kokeilemaan ihan jo-
tain uutta välinettäkin, Mia ja Mirkka 
tuumivat.

Juhla Naantalin 
Taidehuoneella
Retkelle osallistutaan omin kame-
roin, kynin ja lehtiöin ja sään mukai-
sin ulkoiluvarustein. Halukkaat voivat 
jäädä yhdessä ruokailemaan vaikka 
paikalliseen ravintolaan ja vaihta-
maan ajatuksia.

Retkellä syntyneistä kuvista ja teks-
teistä kootaan monitaiteellinen esitys 
lokakuussa Livonsaaren seurantalol-
la pidettävään yhteiseen juhlaan per-

jantaina 20.10. Teos esitetään myös 
Naantalin Taidehuoneella 30.10. osa-
na Lux Gratiae -tapahtumaa. 

– Olemme saaneet jo valtavan mää-
rän hienoja kuvia ja piirroksia, joista 
on hyvä lähteä koostamaan teosesi-
tystä Teersalon retken annin jälkeen, 
Mirkka iloitsee.

– Runojakin toivomme osallistuji-
en rohkeasti kirjoittavan, sillä niistä 
muodostetaan kokonaisuus kuvien 
kanssa ja ne lausutaan esityksessä.

Kuvan juhlaa – Juhlan kuvia on 
saanut Naantalin kaupungin Suo-
mi100-avustusta sekä kulttuurilauta-
kunnan kohdeavustuksen.

Lisätietoja antaa retken koordinaat-
tori Mirkka Mattheiszen.

Retkelle voi ilmoittautua 1.8. 
asti sähköpostilla osoitteeseen 
mirkka.m@gmail.com, tai puhelimit-
se numeroon 040 775 2005.

Jarmo Minkkisen ottama kuva 
ensimmäiseltä Kuvan juhlaa 
-retkeltä

Suomen satavuotisjuhlan teema kutsuu luomaan, 
kokemaan ja juhlimaan yhdessä. Saaristo innoittaa 
vaikka yhdistämään kuvaa ja sanaa.

Saaristotalohankkeesta 
sanottua:

”Saaristotalohanke on tuonut juuri 
sellaista yhteistyötä, joka tuo saaris-
totaitokasvatukseen konkreettisia, 
todellisia asioita. On löytynyt uusia 
sisältöjä, palattu vanhoihinkin ver-

kostoihin, on vahvistunut se, mitä 
kannattaa pitää tulevinakin vuosina 
saaristotaitoasioina.”

Päivi Soukka 
koulunjohtaja, Velkuan koulu.

”Tienvarsien siivouspäivä oli mahta-
va: Livonsaarelaiset ja velkualaiset 
siivosivat yhdessä 22 km tienvarsia. 

Puolivälissä tavattiin ja juotiin kahvit. 
Olisi hienoa saada kaikki yhdistykset
mukaan. Myös Kyläfoorumi, Velkuan 
ja Livonsaaren yhdistysten yhteiset ta-
paamiset, on ollut tärkeä. Olisi hyvä, 
että foorumin toiminta jatkuisi.”

 Heidi Tolvanen 
Saariston Savotta ry:n ja 

Livonsaaren kyläyhdistyksen aktiivi
3



Ei ole sanoja, on vain mieletön 
tyhjyys – ja suuri ikävä.  Elämän 
arvonnassa ei ollut tässä pelissä 
voittajia eikä oikeudenmukaisuu-
den häivääkään.  Voimme tässä 
tilanteessa tukeutua vain muistoi-
hin ja ajatella niitä hyviä hetkiä, 
jotka saimme viettää Kirstin kans-
sa.

Kirsti nautti siitä, että sai olla ja 
asua Velkualla. Hän ei koskaan oi-
kein halunnut asua muualla ja hä-
nelle oli varmaan iso helpotus löy-
tää itselleen mukava ja sopiva työ 
sieltä. Äidin hoivaaminen asettui 
Kirstin rooliksi äidin viimeisinä 
vuosina ja se oli meille muille val-
tava helpotus. Samalla se varmisti 
Kirstille sen, että hän sai pitää toi-
mipaikkansa Velkualla. En kuiten-
kaan koskaan ajatellut sen olevan 
rasite hänelle – päinvastoin.

Hänen päiviensä rutiinit asettui-
vat työn ja äidin ympärille urhei-
lua unohtamatta. Vaikka yritimme 
houkutella häntä joskus mukaan 
muualle, niin hän halusi aina vii-
meistään illaksi kotiin. Hän ha-
lusi rakentaa ja rakensi itselleen 
oman talon ja piti sillä itsenäisyy-
tensä.  Yhdessä äidin kanssa he 
matkustelivat vaikka missä.

Kirsti urheili ja piti kunnostaan 
huolta, viimeiseen asti.  Ei sellais-
ta päivää, ettei hän olisi hiihtä-
nyt, kävellyt, soutanut tai muuten 
vaan reippaillut.  Ja hän teki sen 
vielä siksi, että hän halusi tehdä 
niin.  Kukaan ei edes usko niitä ki-
lometrimääriä, joita hän lenkkeili 
Lailuodossa, souteli Palvan ympä-
ri tai kierteli Velkuanmaan teitä. 

Vielä mukavammaksi nämä 
hetket teitte te, ystävät sieltä pol-
kujen varrelta. Hän jaksoi aina 
kertoa, miten oli piipahtanut kah-
ville, vesilasilliselle, postia vieden 
tai muuten vain pysähtynyt soutu-
matkallaan juttelemaan.  Jossain 
vaiheessa äidin jälkeen meillä 
oli pelko siitä, että miten Kirsti 
jaksaa. Hän käänsikin tuon asian 
vahvuudekseen ja pysähtyi entis-
tä enemmän juttelemaan muiden 
kanssa ilman omia kiireitään.

Kirsti oli yksin ja nautti siitä.  Hä-

Muistoissamme 
Kirsti Herrala 
27.6.1955 - 29.4.2017

nellä ei ollut onnea löytää itsel-
leen omaa perhettä, vaikka sekin 
oli varmaan hänen ajatuksissaan. 
Mutta hän ei ollut yksinäinen. Olen 
iloinnut vuosien varrella siitä, että 
olen saanut piipahtaa mökkireis-
suilla hänen luonaan, kahvia juo-
den ja jutustellen. Hän jaksoi aina 
kysellä lasten kuulumisia, odotti 
tietoa siitä, että olemme päässeet 
perille matkoiltamme, muisti kor-
tilla merkkipäivinä. Voi sanoa, että 
hän oli ihminen, joka suuresti vä-
litti meistä, isolla sydämellä.

Työ ja sen tekeminen hyvin oli 
ominaista Kirstille. Hänestä oli 
jopa kummallista joskus, että täy-
tyy olla lomalla. Hän on varmaan 
ainoa henkilö, joka on soittanut 
työnantajalleen pyytääkseen lisää 
töitä. Hänelle oli suuri merkitys 
oikealla ja väärällä. Jos hänellä 
oli vastuullaan tehdä jotain, se oli 
tehtävä oikein ja ajallaan.

Työn ja muun aktiivisuuden ja 
osallistumisen kautta Kirsti on jät-
tänyt vahvan jälkensä yhteisöön, 
jonka isona osana hän on ollut. 
Hän tunsi olevansa vastuussa hei-
kommistaan ja halusi aina auttaa 
kaikin tavoin. Kirstillä oli hyvin so-
siaalinen sydän. Hän arvosti luon-
toa ja eläimiä ja oli murheissaan 
sinilevistä.  Hän odotti keväisin ve-
silintujen saapumista, haahkojen 

potpotusta, meriharakan huutoa, 
pääskysten ylilentoja ja merihan-
hien iltapuuhasteluja. Hän tuki 
luonnonsuojelua ja murehti me-
rimetsojen valloitustoimia. Kirstil-
le luonto ja sen olosuhteet olivat 
vain itsestäänselvyys, josta selviy-
tyi oikealla pukeutumisella.

Kirstillä oli uskossa oma turvan-
sa.  Hänelle oli itsestään selvää 
järjestää konsertti kirkossa juh-
liakseen syntymäpäiviään.  Yhtä 
itsestään selvää on ollut osallistua 
jumalanpalveluksiin tai viimeisinä 
aikoina kuunnella ja katsella niitä 
kotonaan.

Kirstissä oli vain hyvää. Hän 
kunnioitti viimeiseen asti van-
hoja ihmisiä ja yritti saada mei-
tä muitakin käyttäytymään siinä 
suhteessa paremmin. Hän hoiti 
esimerkillisesti äitiä siinä vaihees-
sa, kun äiti tarvitsi sitä. Ei koskaan 
harmistuneena tai että siitä olisi 
vaivaa vaan arvostavasti ja kun-
nioittavasti, pyytämättä siitä mi-
tään itselleen. 

Hän oli omaan tapaansa suo-
ra ja välitön. Kun hän oli joskus 
hermostunut johonkin henkilöön, 
niin hän ei saanut oltua sen jäl-
keen ennen kuin asia oli taas sel-
vitetty. Hän ei koskaan puhunut 
pahaa selän takana ja ihmetteli 
niitä, jotka kiertelevät kertomas-
sa juttuja muista. Kirsti ihan yk-
sinkertaisesti oli aina vaan Kirsti. 
Oma itsensä.

Haluan kiittää kaikkia teitä, jotka 
olette kulkeneet tätä matkaa Kirs-
tin kanssa. Olette olleet olemassa 
hänelle, se on ollut tärkeää. Ar-
vostan suuresti sitä, että Kirsti on 
saanut olla osa tätä suurta yhtei-
söä, loppuun asti.

Kirstiä ei ole piirretty isoilla pak-
suilla viivoilla.  Hän on mieles-
sämme ja sydämissämme herkil-
lä moniulotteisilla viivoilla, hyvillä 
kauniilla ajatuksilla, toisille paras-
ta ajatellen.

Kirstin muistotilaisuudessa 
25.5.2017

Pirjo Oksanen
Puheen kirjoittaja on Kirstin sisko
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– Olkka varovaissi ettet tramppa näit röhki, niist kasva kans punane kau-
nis mansikka.

– Nyy ku niim pal sata ruppe likaruaho – ohjaskässi, vikruutti, saviruaho ja ku-
konkuuse kasvama.

– Älä syä liikka mansikoi, ettei maha men vatrikol.
– Lait ny toisenlaine munterinki ku olet juhannustanseihi menos.
– Menkkä ny töllinkäissi kokkoma, et saara vähä valkkia pessä.

Murr
e- 

nur
kka

Kauhia hiano Velkua kiält

trampata = astua, polkea
röhkä = raakile
likaruaho = rikkaruho
ohjaskäsi = pelto-ohdake

vikruutti = juolavehnä
saviruaho = jauhosavikka
kukonkuusi = peltokorte
vatrikko = ripuli

munterinki = asu, puku
töllinkäinen = männynkäpy
valkkia = tuli

Velkuanmaalaisen Tarja Majasuon kertomana 5.6.2017

Saaristossa tapahtuu Pro Sinervo ry

Sinervon kahvit lauantaina 1.7. kello 13. Tutustuminen Hilkka ja Lauri Valtosen kokoamaan kotimu-
seoon.  Lasse Valtonen kertoo kotimuseon esineistöstä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Paikka: Lepola, 
Lepolantie, Velkuanmaa.
Saaristolaisyhdistyksen kesäteatteriretki lauantaina 1.7. Turun Kesäteatterissa Vartiovuorella Röl-
li-näytelmä. Bussi Teersalosta 12.45, pysähtyy tarvittaessa matkan varrella. Kyyditys on maksuton. 
Liput 20 euroa. Ilmoittautumiset Outille 040 7420473 tai outi.tikkanen@velkua.fi.
Lukupiiri kokoontuu maanantaina 3.7. kl 16.30 Tiina Saaresrannan luona Velkuanmaalla. Tervetu-
loa!
Velkua-päivät ja Velkua Soi perjantaista sunnuntaihin 7.7.–9.7. Katso ohjelma seuraavalta sivul-
ta!
Saaristolaisyhdistyksen kesäteatteriretki lauantaina 22.7. Meriteatterin ”Maailman Meri” Röölässä. 
Bussi Teersalosta lähtee klo 17.50, pysähtyy tarvittaessa matkan varrella.  Hinta 25 euroa / henkilö, 
sisältää bussikuljetuksen. Ilmoittaudu Johannalle, 050 573 9332 tai johanna.antila@velkua.fi.
Tapahtumat pysyvät parhaiten ajan tasalla Sinervon Facebook-sivulla

Unelmia ja toiveita saaristolaisuudesta
Ruusun päivän toukokuisten Sinervon kahvien satoa 

Unelmia ja toiveita:
– Toivon että myös tulevat suku-
polvet saisivat nauttia Saariston 
rauhasta, merestä, linnuista, 
kaloista, kallioista...
– Että myös saarista pääsisi jou-
luaattona kirkkoon.
– Että saaristo säilyy ja kehittyy.
– Turvallisuus ja aidot asiat.
– Toivon että saaristolaisuus säi-
lyy tuleville sukupolville ja että 
lastenlapseni ja heidän lapsen-
sa kokevat sen.
– Että saarissa ja saaristossa 

elämä jatkuu.
– Että ihmiset löytäisivät täältä 
elinkeinon, hyvän paikan asua, 
elää yhdessä luonnon kanssa.
– Että sen tunteen säilyttäisi, 
kuinka turvallista on tuulen sy-
liin heittäytyä; kuinka reipaskin 
tuuli on toveri.

Lapsuuden toiveita:
–Että lentokone putoaisi Vel-
kuanmaalle ja se kone olisi 
täynnä karkkeja!
–Että saaresta olisi silta Teer-

saloon ja että omistaisin pol-
kupyörän jolla pääsisin Teersa-
loon.
–Että pääsisin Helsinkiin töihin 
Hotelli ”Palaceen”.

Mitä saaristolaisuus 
merkitsee?
– Hiljaisuus, luonto.
– Unelma turvallisuudesta.
– Lossilla voin jättää kaiken 
taakse. Etäisyys satamaan 
kasvaa, sydän rauhoittuu, mieli 
lepää. Pystyn hengittämään.
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Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikal-
lislehti, jota julkaisee Pro Sinervo ry. Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet Vel-
kuan 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

Ilmoita Velkuan Sanomissa:
Pikkuilmoitus 20 € 

 1/4-sivu 40€ 
1/2 sivua 60 € 
  1 sivu 120 €

Kysy lisää: Susanna Viljanen 
p. 040 531 8427 tai prosinervo@gmail.com

Kesä-heinäkuussa
Rantapuoti ma–la klo 10–18 

Sunnuntaisin klo 12–18
Rantaklubi ma–la klo 10–20,

Sunnuntaisin klo 12–18
Kauppa palvelee myös ravintolan aukioloaikoina

Karaoke 17.6. klo 19–24

Tervetuloa!

Jauhelihaa, keittolihaa, paistia 
ym. 

Nakkeja ja 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan:
p. 040 531 8122 Leena Raita

Kurjen tilan 
lihatuotteita

Pro Sinervo ry:n 
jäsenmaksut 2017
Pro Sinervo ry on vuosikokouksessaan 
päättänyt vuoden 2017 jäsenmaksut:

henkilöjäsen 15€, eläkeläiset 8€
perhejäsen  30€
yhteisö  35€
kannatusjäsen  50€

Pro Sinervo ry:n tilinumero 
kaikille maksuille ja lahjoituksille on 
FI72 5229 0920 0193 24.

Jäsenmaksunsa maksaneille on tiedossa 
alennuksia yhdistyksen tapahtuma- ja 
harrastusmaksuissa!

Pro Sinervo ry myy 
tarjousten perusteella
– mankeli
– pyykinpesukone
– mikroaaltouuni
– kahvinkeittimiä ym. taloustavaraa
– käyttämätön puinen kerrossänky

Ota yhteyttä Kirstiin, p. 050 370 4655

Velkua-päivät ja Velkua Soi
7.7.–9.7.2017

Perjantaina 7.7.
kello 18.30 Kesäillan idylli -konsertti Velkuan kirkossa

Elli Vallinoja, mezzosopraano
Timo Latonen, piano

Okko Kivikataja, klarinetti
- Chopin, Debussy, Saint-Säens-

Lauantaina 8.7.
kello 12–15 kaikenikäisten liikunnallinen ulkoilu- ja 

grillauspäivä Kummelin rannassa: golfmölkkyä, frisbee-
golfia, puujalkakävelyä, tikanheittoa, arpajaiset jne.

Parhaat palkitaan!
Tuo omat grillattavat tai osta evästä paikan päältä.

Sunnuntaina 9.7.
Lastenkonsertti Siina ja Taikaradio -trio 
(aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin)

kello 16.30 ”Minä tahdon veisata ja soittaa!” 
-konsertti Velkuan kirkossa

Samuli Hyvärinen, sello ja laulu
Elisa Murtoperä piano ja urut

-Sonninen, Maasalo, Merikanto-
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Vaihelan juhannus 2017
Lipun nosto aattona kello 18

Lipun jälkeen nousee juhannussalko.

Mukavaa musiikkia ja yhteislaulua
Ravintola avoinna kello 12 ->

23.6. alkaen auki joka päivä

Viikonloppuisin live-musiikkia aina elokuun loppuun asti.

Olette lämpimästi tervetulleita!

Tarkemmat tiedot palveluista ja tapahtumista löytyvät osoitteesta 
vaihela.fi sekä

Saaristohotelli Vaihela Oy:n facebook-sivuilta

Saaristohotelli Vaihelassa


