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Heinäkuun alkupäivinä saivat 
velkualaiset ja kesäasukkaat 
sekä muut paikalle saapuneet 

nauttia kolmesta tasokkaasta konser-
tista.

Perjantaina Sinervon talossa kuul-
tiin sellohuumaa kesäillassa, kun 
sellisti Samuli Hyvärinen ja pianisti 
Mikael Ingman esittelivät taitojaan. 
Ohjelmisto oli hyvin monipuolinen 
ja erityisesti Piazzollan Le Grand 
Tango tuntui olevan yleisön mieleen. 
Ylimääräisenä soitettiin tuttu suoma-
lainen kansanlaulu, jonka kaltaisia 
olisi ohjelmaan ehkä voinut sirotella 
enemmänkin.

Lauantaina Sinervolla kuultiin Puc-
cinin ja Wagnerin pahoja poikia Ak-
seli Vanamon tulkitsemana. Säestä-
jänä toimi pianisti Ellisiv Tandberg. 
Varmasti hieno ja mielenkiintoinen 
konsertti, mutta valitettavasti emme 
päässeet sitä kuulemaan. Lähipiirissä 
vietettiin samana iltana riemukasta 
145-vuotisjuhlaa ja se meni edelle.

Tiistain konsertissa kuultiin maam-
me huippuja. Baritoni Jaakko Kor-

Velkua Soi kolmella saarella
Velkua Soi -musiikkijuhla 
elähdytti tasokkailla kon-
serteillaan jo 14. kerran. 
Konsertteja kuultiin Teer- 
salossa, Palvassa ja Vel-
kuanmaalla.

tekangas ja pianisti Tuija Hakkila 
esittivät Velkuan kirkossa Schuber-
tin Winterreisen. Vaikka tuo talvinen 
matka on pitkä ja synkähkö, se oli 
upeaa kuultavaa. Esitys oli taidokas. 
Jaakko Kortekankaan osuus oli lau-
luteknisesti täydellinen. Tuija Hakkila 

Velkua Soi -tapahtuma näkyi ja kuului myös Café Laiturissa. Sellisti 
Samuli Hyvärinen ja pianisti Mikael Ingman elävöittivät soitollaan 
iltapäivän kahvihetkeä.

oli säestäjänä maineensa veroinen 
mestari.

Lämpimät kiitokset ensinnäkin Pro 
Sinervo ry:lle, joka on rohkeasti jatka-
nut Velkua Soi -tapahtumaperinnettä 
sekä erityisesti Samuli Hyväriselle, 
joka on vuodesta toiseen onnistunut 
tuomaan Velkualle loistavia muusi-
koita. Kiitokset ansaitsee esiintyjien 
lisäksi myös vastaanottavainen ylei-
sö, jota oli mukavasti kaikissa konser-
teissa.

Kiitokset ansaitsee vielä lossinkul-
jettaja, joka omalta osaltaan huolehti 
Sibelius-Akatemialta lainatun forte-
pianon turvallisesta kuljetuksesta 
meren yli.

Kaarina Peltonen
Keijo Myöhänen

Pianotaiteilija 
Tuija Hakkila 
 ja baritoni 
Jaakko Korte-
kangas esiin-
tyivät Velkua 
Soi -juhlassa 
sen taiteellisen 
johtajan eli 
Samuli Hyväri-
sen kutsumina.



Sinervolla tapahtuu 
Muinaistulet-tapahtuma 31.8. Sinervolla ja ympäristössä. Aloitetaan kepparikisalla kello 13. Kaikki, jotka 
ovat olleet kisoissa kesän aikana tervetuloa kauden ehkä viimeiseen kisaan, uudet myös mukaan! Kisan 
jälkeen jyrähtää disco nuorille kello 14, ja kello 15 vanhemmatkin pääsevät pyörähtelemään levymusiikin 
tahdissa. Lisäksi on mahdollista laulaa karaokea, jos rohkeus riittää. Tapahtuma on koko perheelle. Voit 
ottaa piknic-eväät mukaan ja nauttia niistä tai ostaa buffetista kahvia ja pientä purtavaa.Tervetuloa kaikki 
mukaan! 
Hathajoogaa neljä kertaa syksyllä. Syksyn päivät 8.9, 6.10, 10.11. ja 8.12. Keväällä jatketaan sunnuntaisin 
kello 17–18.30- Ilmoittautumiset Naantalin opisto, kurssimaksu 35 euroa.
Digitarjotin tarjoilee koulutusta älylaitteiden käytössä. Kurssi toteutetaan Naantalin opiston kanssa lauan-
taisin 21.9., 12.10, 26.10 ja 9.11, klo 13 alkaen kolmen tunnin jaksoissa. Ilmoittautumiset Naantalin opiston 
sivuilla. Kurssi on osallistujille maksuton.
Aikuinen-lapsi kuvataidekurssi, Naantalin opiston järjestämänä, 7.9., 5.10, 9.11 ja 7.12. Ilmoittautumiset 
Naantalin opiston sivuilla, kurssin maksu 25 euroa.
Syksyn aikana aloitetaan kahvakuula ja kuntopiiri, joiden päivät ovat vielä avoinna. Maksu 2euroa per 
kerta.
Partiolaiset aloittavat toimintansa viikolla 35 ja koululaisten liikuntakerhot jatkuvat syksyllä niin, että 
0-4-luokkalaiset maanantaisin kello 13–14 ja 5-6-lk tiistaisin kello 13–14. Luokkajaot eivät ole sitovia: 
4-luokkalaiset voivat tulla isompien ryhmään, jos vaan lukujärjestys antaa myöden.
Lisätietoja facebook.com/sinervontalo ja prosinervo.com

Muinaistulet liikuttavat kaikenikäisiä

Muinaistulet-tapahtu-
ma lauantaina 31. 
elokuuta Sinervolla 

ja ympäristössä liikuttaa kai-
kenikäisiä velkualaisia ja ke-
säasukkaita.

Päivä aloitetaan keppariki-
salla kello 13. Kauden ehkä 
viimeiseen keppihevoski-
saan ovat tervetulleita sekä 
kaikki jotka ovat käyneet ki-
soissa kesän aikana sekä uu-
det ratsastajat.

Keppiheppojen kisailun jäl-
keen kello 14 jyrähtää käyn-
tiin nuorten disco. Kello 15 
alkaen vanhemmatkin pää-
sevät pyörähtelemään levy-
musiikin tahdissa. Kaikki, 
joiden rohkeus riittää, voivat 
myös laulaa karaokea.

Sinervon Muinaistulet-ta-
pahtuma on suunnattu koko 
perheelle. Voit ottaa pik-
nic-eväät mukaan ja nauttia 
niistä tai ostaa buffetista kah-
via ja pientä purtavaa.

Tervetuloa kaikki mukaan!

Pirjo Järvenranta

Sinervon keppihevoskisat ovat 
olleet suosittuja. Kesän toden-
näköisesti viimeinen keppihep-
pakisa pidetään Muinaistulet-ta-
pahtumassa 31. elokuuta. Kuva 
Velkua-päivän tapahtumasta.

Pro Sinervo ry
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Kurjen tilan
lihatuotteita

Jauhelihaa, 
keittolihaa, 

paistia, nakkeja, 
makkaraa.

Sopimuksen mukaan: 
p. 040 531 8122 / Leena Raita

Velkua päivää vietettiin jälleen kau-
niissa säässä. Kaupunginjohtaja Jou-
ni Mutanen nosti yhdessä Pro Sinervo 
ry:n rahastonhoitaja Kirsti Martikai-
sen kanssa Velkuan viirin salkoon. 
Viirin noston jälkeen kaupunginjohta-
ja kertoi Naantalin terveiset yleisölle. 
Puheen jälkeen kaupunginjohtajan 
kanssa sai vielä jutustella ja kysellä 
kiinnostavista asioista.

Lapsia kiinnostivat kaupunginjoh-
tajaakin enemmän kasvomaalaus ja 
keppihevoskisat. Kepparikisa keräsi 
osanottajia suuret määrät ja kisaa 
käytiin kouluratsastuksen ja esterat-
sastuksen muodossa.

Välillä etsittiin maastosta kartan 
avulla ”geokätköjä” sekä nautittiin 
kaffesta, mehusta ja pullasta.

Seuraavana päivän Sinervon talolla 
tapahtui taas, kun duo Rokki-Kokki 
esiintyi lastenkonsertissa. Rokki-Kok-
ki duo tempasi mukaansa niin lapset 
kuin aikuisetkin, ja yhdessä leikittiin 
tuttujen laulujen tahdissa.

Lastenkonsertin järjestivät yhdessä 
Velkuan Saaristolaisyhdistys ja Pro 
Sinervo ry. Velkua-päivän järjesti Pro 
Sinervo ry.

Pirjo Järvenranta

Kaupunginjohtaja ja Rokki-Kokki 
saivat velkualaiset liikkeelle
Heinäkuinen Velkua-päivä 
ja lastenkonsertti kokosi-
vat velkualaiset Sinervon 
talolle ja sen ympäristöön 

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

Rantapuoti 
ma–la klo 10–18, su 12–18

Tervetuloa!
Syyskuussa aukioloajat muuttuvat. 

Katso: facebook.com/rantaklubi



Vaihelan kesässä tapahtuu
Ravintola on elokuussa avoinna arkisin kello 12–18. 

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

12.8. alkaen ravintola avoinna vain viikonloppuisin.
 

 Elokuussa ravut alkaen 6 euroa kappale 
vähintään kuuden hengen ryhmälle – kysy lisää ravintolasta!

Lauantaisin live-musiikkia:

  10.8.  Mikko Itäranta 
  17.8.  Minna Ranta
  24.8.  Mikko Itäranta

Lauantaina 31.8.

Muinaistulet ja kesäkauden päätös
 

  12-20  Keittiö palvelee á la carte 
  17 –> Trubaduuri Pepe Gonzáles viihdyttää 
  22  Muinaistulet syttyvät

Vaihelan väki kiittää asiakkaitaan huikeasta kesästä! 
Tavataan kesällä 2020!

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


