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Sirkushuveja ja yhteislaulua

Muinaistulien yön päi-
vätapahtumassa lau-
antaina 25. elokuuta 

Sinervon talolla nautitaan 
Turun Sirkuksen taiteilijoi-
den huikeista tempuista ja 
opetellaan tekemään niitä 
itse esityksen jälkeen työpa-
jassa. Esitys alkaa kello 14.
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Muinaistulien yön päivätapahtumassa Sinervolla yleisöä lau-
lattaa lasten musiikkikerhon ohjaaja Jemima Issa-Anttila.

”Olen 28-vuotias paljasjalkainen 
turkulainen laulaja ja musiikkipe-
dagogi. Äitini on suomalainen ja 

isän puolelta juureni ovat Israelissa. 
Aviomieheni Ville ja minä olemme 
olleet yhdessä jo melkein 10 vuotta.

Musiikkiurani alkoi jo muskarista, 
ja lapsena harrastin monipuolises-
ti musiikkia. Hakeuduin ylä-asteella 
musiikkiluokalle Puolalanmäen kou-
luun ja siitä musiikkilukioon. Minulle 
oli selvää, että haluan tehdä töitä mu-
siikin ja laulamisen parissa.

Pääsin Turun konservatorioon opis-
kelemaan klassista laulua, ja siitä jat-
koin Turun Ammattikorkeakouluun 
musiikkipedagogi-linjalle. Valmistuin 
vuonna 2016 musiikkipedagogiksi 
pääaineena laulu.

Työni on hyvin monipuolista ja in-
nostavaa. Viime kesät olen laulanut 
Savonlinnan oopperajuhlakuorossa, 
ja tulevana syksynä menemme kuo-
ron kanssa Venäjälle Bolshoi-teatte-
riin esittämään Verdin Otelloa. Viime 
syksyn ja kevään kiersin Mustalais-
ruhtinatar-operetin kanssa ympäri 
Suomea.

Keikkailen myös bändin kanssa 
häissä ja muissa yksityistilaisuuksis-
sa.

Viikolla teen opetustyötä. Opetan 
laulua Musiikkikoulu Graziosossa ja 
vedän muskareita, kuoroa ja musiik-
kikerhoja. Seurakunnassa musisointi 
on minulle tärkeää, ja siellä olen saa-
nut olla hienoissa jutuissa mukana.

Musiikki  on minulle intohimo ja 
olen onnellinen, että saan tehdä sitä 
työkseni. Laulaminen erityisesti on 
lähellä sydäntäni. Se on niin hieno 
keino  ilmaista itseään!

Haaveeni on, että tulevaisuudes-
sa voin vielä syventää lisää musiikin 
opintojani. 

On etuoikeus työskennellä lasten 
ja nuorten musiikkikerhon ohjaajana 
Velkuan kauniissa saaristossa. Pidän 
todella paljon ryhmistäni, ja on mah-
tavaa huomata, miten musiikin ja 
laulun ilo on tarttuvaa!

Musiikki tarjoaa lukumattomia elä-
myksiä ja toivon, että Velkuan lapset 
ja nuoret saavat  paljon hienoja koke-
muksia ja oppivat uusia taitoja musii-
kin parissa.”

Jemima laulattaa Sinervon Muinaistulien 
yön tapahtumassa ja musiikkikerhossa 

Kello 16.30 ohjelma jatkuu 
musiikilla ja yhteislaululla. 
Jemima Issa-Anttila laulattaa. 
Laulutoiveita voi laittaa Siner-
von sähköpostiin 21.8. asti 
(prosinervo@gmail.com). 
Sirkushuvien ja musiikin vä-
lillä maistuvat grillimakkarat 
ja muurinpohjaletut sekä 

kahvi ja pulla. Ohjelmallisen 
iltapäivän jälkeen yhdessä-
olo jatkuu vapaamuotoisena 
ja Sinervon grilli on vapaassa 
käytössä kello 20 asti.

Tapahtumaan on vapaa 
pääsy. Yhteislaulutilaisuu-
dessa kerätään pieni monis-
temaksu.



Sinervolla tapahtuu 
Muinaistulien yö Sinervolla lauantaina 25.8. kello 14 alkaen: 14 lasten sirkustapahtuma. 16.30 yh-
teislaulua: Jemima Issa-Anttila laulattaa. Voit esittää yhteislaulutoiveita lähettämällä sähköpostia 22. 
elokuuta mennessä prosinervo@gmail.com. Myynnissä makkaraa, lettuja, kahvia ja leivonnaisia kello 
15.30 alkaen. Kello 18–20 grilli vapaasti käytössä omaan grillaukseen.
Kehonkoostumusmittaukset (kello 16–17) ja lihaskuntojumppa (kello 17) keskiviikkoisin 12.9. ja 
10.10.
Koululaisten liikuntakerhot koululla maanantaisin kello 13 (4–9-luokkalaiset, 27.8. alkaen) ja tiistaisin 
kello 13 (esi–3-luokkalaiset 28.8. alkaen). Ilmoittautua voi paikan päällä. Myös iltapäiväkerholaisille!
Virelavis maanantaisin kello 17.30. Järjestäjänä Naantalin Opisto. 24.9. alkaen. Huom! Naantalin 
opiston kursseille ilmoittautumiset netissä tai puhelimitse!
Dance-mix 7–12-vuotiaille parittomilla viikoilla tiistaisin kello 17.30–18.30. Järjestäjänä Naantalin Opis-
to. 11.9. alkaen.
Joogaa jokaiselle keholle parittomilla viikoilla tiistaisin kello 18.30. Järjestäjänä Naantalin Opisto. 
11.9. alkaen.
Kuntopiiri parillisten viikkojen tiistaina kello 18. 4.9. alkaen. Ohjaajana Pirjo Järvenranta / Pro Sinervo ry.
Lihaskuntojumppa torstaisin kello 13. 6.9. alkaen. Ohjaajana Pirjo Järvenranta / Pro Sinervo ry.
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Jo perjantai-illan Mozartin barito-
nit -konsertti osoitti, että teimme 
hyvän valinnan. Sinervon sali oli 

täynnä, aurinko paistoi ja meri kim-
melsi. Akseli Vanamo lauloi puhtaas-
ti ja vaivattomasti. Hän myös kertoi 
kiinnostavasti laulujen taustoista.

Lauantai-illan kirkkokonsertti oli 
yleisömenestys. Ei kirkko aivan tu-
paten täynnä ollut, muttei paljoa va-
jaakaan. Velkuasello Ensemble osasi 
asiansa ja solisti Reetta Haavisto oli 
hyvin taidokas.

Pienen ongelman aiheutti sellistien 
soittaminen keskellä yleisöä. Kuulu-
vuus ei ainakaan kaikkiin kohtiin ollut 
paras mahdollinen ja jotakin esityk-
sen hienoudesta menetettiin.

Olisiko ollut viisainta järjestää tä-
mäkin konsertti Sinervolla, jossa on 
riittävän iso näyttämö ja selkeät puu-
seinät? Kirkon akustiikassa ei sinän-
sä ole moittimista, mutta hyvä kuu-
luvuus edellyttää soittamista alttarin 
edestä, jonne tämä upea sellistijouk-
ko ei mahtunut.

Sunnuntai-illan kesäkonsertti tar-
josi edelleen vahvaa osaamista. Esi-
merkiksi Bachin C-duuri preludin 
Pilvi Listo sai sähköpianolla soimaan 
niin hyvin, että voi vain ihmetellä, mi-
hin hän olisi yltänyt cembalolla.

Juhani Listo taas osoitti mestarinky-
kynsä taituroimalla päätösnumerok-
seen vaativat muunnelmat Venetsi-

Velkua Soi veti pidemmän korren
Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna olisi parin kilometrin päässä kotoamme soitta-
nut Mariinski-teatterin orkesteri Mikkelin musiikkijuhlilla. Valitsimme kuitenkin Velkua Soi 
-tapahtuman.

an karnevaaleista ilman, että sormet 
menivät solmuun.

Velkua Soi -tapahtumasta jäi hyvä 
mieli. Tapahtuma oli kuin pienimuo-
toinen Kuhmon kamarimusiikkifes-
tivaali: korkeatasoista kamarimus-
iikkia, luonnonläheinen ympäristö, 
rento tunnelma, muusikot tulivat lä-
helle yleisöä.

Kannattaa tulla kauempaakin!

Kaarina Peltonen
Keijo Myöhänen

Pro Sinervo ry

Yllätys Velkualla
Sisä-Suomen poika päätti keskeyt-
tää heinähommat ja matkustaa 
viikonlopuksi Velkualle tapaamaan
tuttaviaan ja merta sekä syömään 
Salakuljettajan ja Rantaklubin herk-
kuruokia, mutta ennen kaikkea
kuulemaan Velkua Soi -musiikkita-
pahtumaa.
Hän palasi heinäpellolle keuhkot 
täynnä meri-ilmaa, olemus
ruuasta pulskistuneena ja iloisena 
kuulemistaan musiikkiesityksistä 
Sinervolla ja Velkuan kirkossa. Hän
totesi heinäpeltopollelleen tämän 
korvaan: ”Taisi saada Kuhmon ka-
marimusiikki kilpailijan Velkua Soi -
tapahtumasta!

Nimimerkki Sisä-Suomen Poika

Velkua Soi -tapahtumassa 
kuultiin kolme konserttia ja 
lisäksi iltasoitto Saaristohotelli 
Vaihelassa. Kuvassa sopraano 
Reetta Haavisto ja Velkuasello 
Ensemble
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Muinaistulien yönä 25.8. Arin karaoke, 
Rantaklubi avoinna kello 24 asti.

Tervetuloa!

Kurjen tilan
lihatuotteita

Jauhelihaa, 
keittolihaa, 

paistia, nakkeja, 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan: 
p. 040 531 8122 / Leena Raita

Sinervon saliin kannettiin heinä-
kuun puolivälin viikonloppuna 
pitkä pöytä, jonka ympärille me 

kaksitoista kynäilijää ja ohjaajamme 
Mirkka Mattheiszen asetuimme.

 Olimme kaikki sitä ikäluokkaa, että 
kynällä kirjoittaminen oli tuttua eikä 
luova kirjoittaminenkaan vallan vie-
rasta ollut. Saaristolaiseksi ei meistä 
itseään tunnistanut kukaan eikä vel-
kualaiseksikaan, kun mökkiläisiä tai 
vuosikymmeniä sitten muualle muut-
taneita ei laskettu. Mutta meri oli tär-
keä jokaiselle, joko tämä saaristome-
ri tai vähän avoimempi.

Olimme tulleet Naantalista, Turusta 
tai niiden liepeiltä, yksi Etelä-Savosta 
asti. 

Sinervon vanhat seinät pitivät hel-
teen ulkopuolella, joten hyvin jak-
soimme istua ja kirjoittaa kaksi pitkää 
päivää. Toki asiaa auttoivat Sinervon 
emäntien tarjoamat makoisat ruuat 
ja piristävät kahvit.

Istuimme ja kirjoitimme Mirkan 
antamista aiheista (esim. oma nimi, 
Itämeri, muistan...), luimme ääneen 
tekstejämme, saimme ja annoimme 
palautetta. Välillä kävelimme Teer-
salon rannassa ja teimme havaintoja 
eri aisteilla. Yhteistyötä harjoittelim-
me punomalla tarinaa pienissä po-
rukoissa ja riimittelimme runoa koko 
joukolla.

Mitä opimme viikonlopun aikana: 
ainakin sen, että kirjoittaminen on 

Luovuutta meren äärellä
hauskaa ja virkistävää. Kirjoittaessa 
kannattaa luopua turhasta itsekritii-
kistä ja antaa kynän sauhuta. Näkö-
kulmia on syytä vaihdella. Hyvä on 
myös tavata muita kirjoittajia ja arvi-
oida toinen toisensa tekstejä. Ja vielä: 
kirjoittamaan oppii kirjoittamalla.

Suurkiitos Mirkalle innostavasta oh-
jauksesta ja kurssilaisille leppoisasta, 
rohkaisevasta tunnelmasta.

Erityiskiitos Pro Sinervo ry:lle kurs-
sin järjestämisestä. Tämä ei ollut en-
simmäinen Mirkan kurssi Velkualla: 
toivottavasti se ei jää viimeiseksi.

Kaarina Peltonen

Elokuun 
aukioloajat:

Rantapuoti
ma-to 10-17, pe-la 10-18

Rantaklubi 
ma-to 10-17, pe-la 10-20. 

Sunnuntaisin suljettu.

Syyskuun 
aukioloajat:

Rantapuoti
ti-to 10-17, pe–la 10-18

Rantaklubi 
ti-to 10-17, pe-la 10-19.

Su-ma suljettu.



Vaihelan kesässä tapahtuu
Ravintola on loppukaudella avoinna

arkisin kello 12–18 (supistettu ruokalista).
Viikonloppuisin keittiö on avoinna kello 12–20,
ravintola 12–21 ja tarvittaessa pidempäänkin.

Viikonloppuisin live-musiikkia!

Lauantaina 18.8. Kalle Klotz ja Susanna Pihlaja

Lauantaina 25.8.

Muinaistulet ja kesäkauden päätös
 
  12-15 Keittiö palvelee á la carte
  17-20 Saaristolaispitopöytä (35€ / ruokailija)
  17 –> Trubaduuri Mikko Itäranta viihdyttää 
     22  Muinaistulet syttyvät

Vaihelan väki kiittää asiakkaitaan 
kuluneesta huikeasta kesästä! 

Tavataan kesällä 2019!

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


