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Talvinen tervehdys kaikille kuntalaisille
Tämä kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen näin
luottamushenkilönkin näkökulmasta. Korona on vaikuttanut meidän jokaisen kuntalaisen elämään ja niin
myös toimintaan kaupungin päätöksenteossa. Keväällä
otimme pikaisella aikataululla käyttöön etäkokoukset ja
hyvin se asioiden hoito sujui silläkin tavalla. Toki kohtaaminen ja keskustelu fyysisesti toisen luottamushenkilön
kanssa läsnä olevana on erilaista kuin tietokoneruudun
kautta keskustelu. Mutta asiat saadaan hoidettua näinkin. Kesätauon jälkeen olemme kokoustaneet kaikki lautakuntien ja hallituksen kokoukset valtuustosalissa ja
valtuuston kokoukset on pidetty Harjavalta-salissa, näin
pystymme huolehtimaan turvaväleistä. Hyvä käsihygienia ja maskien käyttö on arkipäivää tällä hetkellä. Tarvittaessa siirrymme pikaisesti taas etäkokouksiin, jos tai
kun tilanne sitä vaatii. Emme kukaan tiedä miten kauan
tämä poikkeustilanne jatkuu. Toivon kuitenkin, että jaksamme noudattaa annettuja ohjeita ja välttää matkustelua sekä isoja kokoontumisia. Satakunnassa tilanne on
tällä hetkellä koronan osalta hyvä ja sellaisena sen soisi
pysyvänkin. Maailmalta toki kuuluu hyviä uutisiakin,
rokote koronaan olisi tulossa ja jo melko pikaisestikin.
Luottamushenkilöt ovat kuluvana vuonna saaneet olla
mukana monessa päätöksentekoon liittyvässä asiassa,
jotka vaikuttavat hyvällä tavalla kaupungin kehittymiseen. Elinkeinoelämästä kuuluu hyviä uutisia, Basfin
tehdasta rakennetaan parhaillaan ja lisää uusia yrityksiä
ja tehtaita on tulossa. Vinnarin uusi hirsinen päiväkoti
rakentuu parhaillaan, toivottavasti se houkuttelee uusia
lapsiperheitä paikkakunnalle. Asuntopoliittista ohjelmaa
valmistellaan ja pohditaan, miten saataisiin laadukkaita
asuntoja Harjavaltaan, jotta saisimme uusia asukkaita ja
väkiluvun käännettyä noususuuntaiseksi. Kessote eli

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2021. Tämä on ollut iso
päätös mukana olevilta kunnilta ja hienoa, että se nyt
toteutuu. Tässä valmistelussa ovat myös luottamushenkilöt olleet mukana ja valmistelu on sujunut hyvässä
yhteistyöhengessä. Kiitos tästä valmistelusta myös naapurikuntiin ja erityinen kiitos kaupungin virkamiehille,
heitä tämä on työllistänyt todella paljon syksyn aikana.
Kaupungin ensi vuoden budjettia valmistellaan parhaillaan ja taloustilanne näyttää kohtuulliselta. Ei ole varaa
niin sanotusti löysätä kukkaron nyörejä, mutta ei nyt
ihan joka senttiä tarvitse venyttää. Me luottamushenkilöt haluamme taata harjavaltalaisille hyvät peruspalvelut ja viihtyisän, vireän asuinkunnan. Yhteistyö virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä on hyvää, yhdessä teemme parhaamme kotikaupungin hyväksi.
Näin lopuksi on hyvä todeta, että oli onni juhlia 150vuotiasta Harjavallan kaupunkia viime vuonna. Jos juhlavuosi olisi osunut tälle vuodelle, olisimme joutuneet
perumaan monet ihanat ja mieleenpainuvat tilaisuudet.
Haluan toivottaa kaikille kuntalaisille ja Vallan Väylän
lukijoille hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun odotusta. Pidetään huoli itsestämme ja toinen toisistamme.

Pirjo-Riitta Tuomela
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
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Kiikarissa Joonas Myllykoski

1. Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet?
Hei! Olen Joonas Myllykoski ja teen töitä rakennusvalvonnassa rakennustarkastajana.

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin? Asun
Ulvilassa. Kotoisin olen Kankaanpäästä.
3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin?
Olimme juuri muuttaneet PK-seudulta takaisin
Satakuntaan. Vaimo aloitti työt Ulvilassa eikä
itseänikään reissuhommat tai työ Helsingissä
enää houkuttaneet ja Harjavaltaan haettiin
uutta rakennustarkastajaa. Olen tiettävästi jo
joskus lapsena nimennyt tämän toiveammatikseni.
4. Keitä kuuluu perheeseesi?
Nainen joka meillä asuu ja kaksi leikki-ikäistä
poikaa.
5. Miten vietät vapaa-aikaasi?
Perheen kanssa vietän paljon aikaa. Ulkona
ollaan mahdollisimman paljon. Nyt olemme
innostuneet kiertämään Satakunnan nuotiopaikkoja.
6. Mistä unelmoit?
Että tänään illalla ehtisi katsomaan Vain elämää tv-ohjelman, onhan sentään Vesku Jokisen päivä. Ohjelmassa tullaan kuulemaan aika
herkkääkin tulkintaa Veskun biisistä. Siinä on
hyvä sanoma kaikkien pienten lasten vanhemmille. Olihan toki Stigin päivän jaksossakin hyvää sanomaa kaikille vanhemmille ja vanhemmiksi aikoville. Tietenkin myös Herra Ylpön
päivä pitää nähdä.
7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa?
Ihmiset.

4

Vallan Väylä

Boliden-areena avattiin yleisölle Lasten oikeuksien päivänä
Lapsilla on oikeus liikkua, leikkiä ja pelata – ja tähän
tarjoaa puitteet Boliden-areena!

huolta paikallisesta yhteisöstä – etenkin tulevaisuuden toivoista; lapsista ja nuorista. Areena on
yksi osoitus tästä. (jatkuu sivulla 6)

Perjantaiaamuna 20. marraskuuta Harjavallan koulukeskuksen kupeesta kantautui ilon ja riemun
kiljahduksia menevän musiikin ja ensilumihiutaleiden
saattelemana. Käynnissä oli jalkapallopeli, Harjavallan keskustan alakoulu vs. yläkoulu, juuri käyttöön
vihityllä Boliden-areenaksi nimetyllä monitoimikentällä. Areenan avajaisia vietettiin erityisenä hetkenä, Lasten oikeuksien päivänä, ensilumen valaisemassa maisemassa, turvallisesti kutsuvierastilaisuutena poikkeusolojen aikana. Kentälle lasten kanssa
pelaamaan intoutui myös "villi kortti", mies, joka on
molempien joukkueiden puolella, ja vähintäänkin
yhtä paljon harjavaltalaisten puolella. Nimittäin Boliden Harjavalta Oy:n toimitusjohtaja Timo Rautalahti, joka toi avajaistilaisuuteen myös terveiset
areenan kaupunkilaisille lahjoittaneelta yhtiöltä.
Monitoimikenttä oli lahja Boliden Harjavalta Oy:ltä
150-vuotisjuhlavuottaan viime vuonna juhlineelle
Harjavallan kaupungille. Yksi tärkeä yritysvastuun
muoto Bolidenille on käytännön teot, joilla pidetään

Se on siinä! Vihdoin se on valmis! Monitoimikenttää oli odotettu innokkaasti.
Harjavallan tiedotuslehti 2/ 2020
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Rautalahti kannusti lahjan vastaanottajia – harjavaltalaisia lapsia ja nuoria, joista yleisö enimmäkseen
koostui – visioimaan, unelmoimaan, asettamaan
tavoitteet ja tekemään kovasti töitä niiden eteen.
Unohtamatta sitä, että leikki on lasten työtä.
–Usein sanotaan, että erilaiset palloilupelit, kuten
koripallo tai jalkapallo, ovat kuin elämä pienoiskoossa. Välillä koetaan onnistumisia ja välillä haasteita.
Toisinaan iloa ja hauskuutta voitoista, toisinaan
pettymystä tappioista. Matkan varrella opitaan, kehitytään ja oivalletaan. Peleissä, kuten elämässä
muutenkin, tärkeää on yhdessä tekeminen. Yksittäiset tähdet eivät tuo menestystä, vaan kaikilla on
oma tärkeä rooli ja paikka joukkueessa, kertoi Rautalahti ja kannusti nuoria käyttämään ahkerasti
areenaa elämänpolullaan ja pitämään siitä hyvää
huolta tulevaisuutta varten.

Avajaisissa kuultiin myös lahjan vastaanottajien puheet keskustan ala- ja yläkoululaisilta.
–Me olemme jo testanneet areenan kestävyyttä
jalkapallon ja koriksen pelaamisessa ja se on hyväksi
todettu. Kiitos koko koulun puolesta Bolidenille,
kiittelivät 5-luokkalaiset Samuli Keto ja Eetu Taimi.
–Tämä areena on todella kiva lisä koulumme liikuntavälinetarjontaan. Uskomme myös vahvasti, että
areena tuo kivaa ja toivottua vaihtelua välituntitoimintaan ja uutta aktiviteettia myös muihin
oppitunteihin. Kiitos Boliden ja muut tahot, jotka
ovat olleet toteuttamassa areenaa, lausuivat
yläkoulun oppilaat 7-luokkalainen Atte Koivisto ja 8luokkalainen Emmi Ovaska.

Areenan avauspotkun potkaisi reippaasti aplodien saattelemana esikoululainen jalkapallotaituri Erkka
Tuovinen. Tilaisuuden juonsi Harjavallan hyvinvointikoordinaattori Riikka Lammi.
Moneen lajiin taipuvalla Boliden-areenalla lapset ja
nuoret voivat pelata jalkapallon lisäksi esimerkiksi
koripalloa, lentopalloa tai sählyä – niin koulun
liikuntatunneilla, välitunneilla kuin vapaa-ajalla.
Kentän toiminnasta vastaa Harjavallan kau- pungin
vapaa-aikatoimi ja ylläpidosta tekninen toimi.
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Boliden ja Harjavallan kaupunki toivottavat iloa ja
liikunnan riemua harjavaltalaisille lapsille ja nuorille
– Nähdään Boliden-areenalla!
Teksti ja kuvat: Suvi Hallikainen

Avajaispelissä mittaa toisistaan ottivat leikkimielisesti yläkoulun ja alakoulun joukkueet. Sekä villinä korttina
Boliden Harjavallan toimitusjohtaja Timo Rautalahti.

Yläkoulu vei lopulta voiton, mutta kaikki reippaat pelaajat palkittiin tasavertaisesti Bolidenin tuotepaketeilla.
Harjavallan tiedotuslehti 2/ 2020
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Sota-ajan muistoista syntyneet elokuvat on julkaistu verkossa
Harjavallassa tänä ja viime vuonna ensi-iltansa saaneet sota-ajan muistoista koostetut elokuvat Kelle
nyt kertoa saa (2019) ja Koivu ja tähti (2020) on julkaistu verkossa. Elokuvat ovat katsottavissa Emil
Cedercreutzin museon Youtube-kanavalla, jonne
pääsee kirjoittamalla Youtuben hakukenttään museon nimen ja valitsemalla tuloksista museon kanavan. Elokuviin on linkki myös museon verkkosivuilla
osoitteessa
www.harjavalta.fi/museo/elokuvatsotamuistoista.
Harjavaltalaisten sotaveteraanien ja sota-ajan lasten
muistoista koostuvat elokuvat Kelle nyt kertoa saa ja
Koivu ja tähti ovat syntyneet Harjavallan Sotaveteraanit ry:n, Emil Cedercreutzin museon ja Harjavallan
kaupungin yhteistuotantona.
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Elokuvien taustalla on vuonna 2018 alkanut hanke,
jonka tavoitteena oli taltioida sota-ajan muistoja aikalaisten kertomina haastatteluina. Vuonna 2019
julkaistuun Kelle nyt kertoa saa -elokuvaan haastateltiin kahdeksaa harjavaltalaista sotaveteraania. Tänä
syksynä 2020 ensi-iltansa saaneessa Koivu ja tähti elokuvassa omakohtaisia muistojaan kertovat kuusi
harjavaltalaista sota-aikana lapsuuttaan elänyttä henkilöä. Heidän muistoissaan esiin nousevat sotilaspoikien, pikkulottien, sotaorpojen ja sotalasten näkökulmat.
Elokuvahanke sai alkunsa keväällä 2018 Harjavallan
Sotaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhlassa, jossa veteraani
Kalle Määtän lausuman, koskettavan runon myötä
paikalla olleelle Harjavallan kaupunginjohtajalle Hannu Kuuselalle syntyi ajatus muistojen tallentamisesta
jälkipolville.

Tilanne oli alkusysäys myöhemmin syntyneelle hankkeelle ja kahdelle elokuvalle, joiden toimituksesta
ovat vastanneet Harjavallan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko Suontausta sekä Emil Cedercreutzin museon johtaja Henry Flinkman. Kelle nyt
kertoa saa -elokuvassa haastatellut sotaveteraanit
ovat Sointu Antila, Väinö Inkinen, Kalle Määttä, Veikko Rantala, Yrjö Rimpinen, Valto Salen, Toini Setälä ja
Timo Äimänen. Koivu ja tähti -elokuvassa muistojaan
kertoivat sota-ajan lapset Hannele Arantola, Tuija
Ketonen, Raili Kleemola, Kaisa Kurru, Raili Virtanen ja
Eero Virtanen.

dukkaina tallenteina myös seuraavien sukupolvien
käyttöön”, Kuusela toteaa.

Teksti ja vasemman sivun kuva: Satu Tenhonen
Alla oleva kuva: Saila Kurri

Haastattelujen kuvaamisesta on vastannut Jarkko
Montonen Porin videotuesta. Leikkaamisesta ovat
vastanneet Jarkko Montonen sekä Jyri Kantanen. Elokuvien taustamusiikki on Huittisten musiikkiopiston
oppilaiden Anni Lehikoinen, Ellen Levander ja Rina
Palmroth soittamaa. Kummankin elokuvan ohjaajana
on toiminut Jaakko Suontausta.
Harjavallan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko
Suontausta on elokuvien valmistumisesta tyytyväinen. ”Aikaisemmin olemme tallentaneet veteraanien
kertomia sotamuistoja muun muassa kirjallisina
haastatteluina, mutta nyt veteraanien oma kerronta
on saatu säilymään jälkipolville videoituina haastatteluina ja elokuvien muodossa. Toivon, että näiden
kahden elokuvan myötä veteraanien perinne säilyy ja
välittyy nykypäivän ja tulevaisuuden nuorille. Esitän
kiitokseni Harjavallan Sotaveteraanit ry:n puolesta
Harjavallan kaupungille hyvästä yhteistyöstämme ja
myönteisestä suhtautumisesta, joka on ollut näkyvää
sekä tässä että aikaisemmissa yhteisissä hankkeissamme”, Suontausta toteaa.
Museojohtaja Henry Flinkman taustoittaa hanketta:
”Olemme saaneet tallennettua ainutlaatuisia muistoja sota-ajat kokeneiden, Suomea puolustaneiden ja
rakentaneiden ihmisten kanssa. Aiemmin yhteistyössä toteutettu pysyvä veteraanienperinteen näyttely
Harjavallan kirjastossa ja vaihtuva näyttely museolla
ovat taustoittaneet nykyistä yhteistyötä. Lisäksi kuvatusta videomateriaalista on mahdollista jatkossakin
editoida pienempiä yksilöhaastatteluja esimerkiksi
koulujen käyttöön”, Flinkman kertoo.

Kuvassa vasemmalta museojohtaja Henry Flinkman,
Harjavallan Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Jaakko
Suontausta ja kaupunginjohtaja Hannu Kuusela Harjavallan kirjaston Kun käsky kävi –perinnenäyttelyn edessä tutkimassa Kun käsky kävi –kirjaa.

Kaupunginjohtaja Hannu Kuusela esittää Harjavallan
kaupungin puolesta lämpimät kiitoksensa muistojaan
kertoneille sotaveteraaneille ja sota-ajan lapsille. Samalla hän kiittää koko elokuvien tekoon osallistunutta työryhmää. ”Olen tavattoman kiitollinen kaikille siitä, että nämä koskettavat tarinat on saatu laa-
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Museon näyttelyissä taidetta Satasairaalan kokoelmasta ja Martta-nukkeja
Emil Cedercreutzin museon juuri avautuneet vaihtuvat näyttelyt tarjoavat yleisölle mielenkiintoisen ja
elämyksellisen matkan Satasairaalan taidekokoelmiin sekä Martta-nukkejen maailmaan. Näyttelyt
ovat avoinna ajalla 10.11.2020 - 24.1.2021.

Empatia – Taidetta Satasairaalan kokoelmasta
Empatia-näyttely on katsaus satakuntalaisen sairaalataiteen vuosikymmeniin. Näyttelyn on kuratoinut kuvataiteilija Marjo Heino ja se on tuotettu yhteistyössä
Satasairaalan kanssa. Näyttelyn läpileikkaava teema
empatia on lähestymistapa potilaiden ja henkilökunnan hoitotyön arkeen. Satasairaalassa taiteen ajatellaan vaikuttavan koettuun terveyteen ja hyviin kokemuksiin hoitoympäristöistä. Empatia on tärkeä näkökulma toisen ihmisen kohtaamiseen, se on arvostusta
ja läsnäoloa.
Näyttelyyn on otettu mukaan teoksia useista Satasairaalan toimipisteistä. Satasairaalan taidekokoelma
käsittää noin 750 teosta, joista tässä näyttelyssä esillä
on noin neljäkymmentä teosta. Niiden ohessa nähtävillä on myös muutamia esineitä. Näyttelyn teokset
ovat vuosikymmenten ajan tervehtineet henkilökuntaa ja asiakkaita sairaalan eri toimitiloissa, hoito- ja
potilashuoneissa, käytävillä ja kokoushuoneissa. Empatia-näyttelyn myötä kokoelman teokset ovat nyt
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ensimmäistä kertaa esillä sairaalaympäristön ulkopuolella ja suuren yleisön katsottavana.
Empatia-näyttely on myötätuntoinen katse hoitotyön
arkeen, potilaan kohtaamiseen ja taiteen lohduttavaan voimaan. Näyttelyyn on poimittu teoksia, jotka
kertovat halusta ymmärtää toista ihmistä ja ihmismieltä. Näyttelyyn valituissa töissä luontoaiheiden
osuus on merkittävä, mutta lisäksi esillä on teoksia
ihmisenä olemisen taidosta sekä monimutkaisuudesta. Näyttelyn teokset ajoittuvat viime vuosisadan ensimmäisiltä vuosikymmeniltä modernismin vuosiin
sekä nykytaiteilijoiden aikaan saakka. Paikallisuus
nousee esiin teosten tekijöissä, sillä monella taiteilijalla on tiivis yhteys Satakuntaan. Mukana on myös
useita muotokuvia, jotka piirtävät kuvaa sairaalan
historiasta noin sadan vuoden ajalta.
Näyttelyssä mukana on teoksia 30 taiteilijalta. He
ovat Anna Arho, Kirsi Backman, Päivi Björkenheim,
Aarne Elomaa, Antti Favén, Alpo Jaakola, Päivi Jokinen, Tuula Juti, Ilmari Kaijala, Kalervo Kallio, Anja
Karkku-Hohti, Esko Koivukari, Ensio Lamberg, Maarit
Lipsanen-Rogers, Marko Mertala, Tauno Miesmaa,
Frida Moukulainen, Kirsi Neuvonen, Folke Nieminen,
Meri Pauniaho, Tuukka Peltonen, Esko Railo, Ben
Renvall, Olli-Pekka Riihikoski, Lauri Räike, Tuula Solin,
Pasi Tammi, Juhani Tarna, Titta Valla ja Sam Vanni.
(jatkuu sivulla 13)

Vasemman sivun kuvassa etualalla Frida Moukulaisen teos "Tuntematon kukka" sekä taustalla Päivi Björkenheimin ja Ensio
Lambergin teokset. Oikean sivun kuvissa etualalla on Titta Vallan lasiteos "Metsätähtimetsä" ja punaisella seinällä Päivi Jokisen
teos "Muistan hatarasti". Taustalla kauempana teoksia Olli-Pekka Riihikoskelta, Folke Niemiseltä, Kirsi Backmanilta, Kalervo
Kalliolta ja Antti Favénilta.

Harjavallan tiedotuslehti 2/ 2020
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Rakas Martta – Elämäni nukke
Museon toinen juuri avautunut näyttely Rakas Martta
– Elämäni nukke esittelee yleisölle Martta-nukkejen
asiantuntijan ja keräilijän Teija Ruuhikorpi-Mäen laajaa nukkekokoelmaa ja suomalaisen Martta-nuken
ainutlaatuista historiaa.
Martta-nuket ovat laadukkaana käsityönä valmistettuja nukkeja, joita Turun Martat valmistivat myyntiin 1900-luvun alkuvuosista 1970-luvulle saakka. Kun
Martta-nukkejen valmistus Turussa alkoi, puuttui Suomesta nukketeollisuus ja kotimainen vastine tuontinukeille. Samaan aikaan Turun Marttayhdistyksessä
haluttiin keksiä keino, jolla kaupungissa asuville rouville olisi mahdollista saada lisäansioita. Yhdistyksessä
syntyi ajatus nukkejen valmistamisesta ja jo vuonna
1908 Turun Martta-Nukketeollisuus aloitti toimintansa.
Turun Martat alkoivat valmistaa nukkeja, joiden pää
ja kädet olivat paperimassaa ja vartalo sahanpuruilla
täytettyä kangasta. Muita Martta-nukkeja yhdistäviä
piirteitä olivat huolellisesti maalatut kasvot sekä taidokkaasti valmistetut vartalot ja vaatteet. Nuket tehtiin käsityönä ja laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota. Turun Martta-Nukketeollisuus vakiinnutti asemansa nopeasti ja tuli tulevina vuosikymmeninä tarjoamaan arvokasta lisätyötä sadoille kodeille.
Porilainen Teija Ruuhikorpi-Mäki on Martta-nukkejen
keräilijä ja asiantuntija. Nuket ovat kuuluneet
hänen elämäänsä 1980-luvulta saakka, jolloin hän
suuntasi ulkomaille opiskelemaan niiden valmistusta.

EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO
Museo perustuu kuvanveistäjä Emil Cedercreutzin
(1879–1949) elämäntyöhön.
Perusnäyttelyt:
 Taiteilijakoti Harjula (tilapäisesti suljettu)
 Maahengen temppeli
 Työn jälkeen –veistosnäyttely
 Emil Cedercreutzin siluettitaidetta ja
taidekokoelma
 Veistospuisto
Vaihtuvat näyttelyt 24.1.2021 saakka:
 Empatia - Taidetta Satasairaalan kokoelmasta
(Satakunta- ja Emil-salit)
 Rakas Martta - Elämäni nukke (Ilmari-sali)

Omassa Nukkekamari-yrityksessään hän toimii nukkejen valmistuksen opettajana ja järjestää muun muassa kursseja, joissa valmistetaan itse Martta-nukkejen
uudelleenotoksia aidoista vanhoista malleista, sekä
samalla säilytetään nukkeihin liittyvää tietoa ja
kulttuurihistoriaa.
Emil Cedercreutzin museossa nyt avautuva Rakas
Martta -näyttely on kiinnostava tutkimusmatka
Martta-nukkejen ainutlaatuiseen historiaan. Näyttelyssä esillä on noin neljäkymmentä nukkea Teija Ruuhikorpi-Mäen nukkekokoelmasta. Mukaan näyttelyyn
on valittu muun muassa tunnettuja, kauniisiin mekkoihin puettuja Bebe-nukkeja, monille rakkaita Pipsavauvanukkeja, harvinaisempi Matti-poika, sota-ajan
säästönuket Pula-Bebe ja Pikkusisko sekä ompelurasiassa istuva Pelle-nukke. Näyttely esittelee Marttanukkeja myös aihepiireittäin: esille tulevat omat kokonaisuutensa muun muassa kansallispukuisista, eri
ammatteja edustavista ja sota-aihetta kuvaavista nukeista sekä jouluun liittyvästä teemasta. Kertomus ja
valokuvat Martta-nuken tarinasta antaa mahdollisuuden tutustua suomalaisen nukenvalmistuksen historiaan.
Tervetuloa näyttelyihin!
Teksti: Marjo Heino, Teija Ruuhikorpi-Mäki ja Satu
Tenhonen. Kuvat: Satu Tenhonen.
Viereisen sivun kuvissa on Martta-nukkeja Teija Ruuhikorpi-Mäen kokoelmasta. Ylhäällä vasemmalla PulaBebe, oikealla Matti-Poika, alhaalla vasemmalla Pipsa
-vauvanukke ja oikealla Bebe 1.

Yhteystiedot:
Museotie 1, 29200 Harjavalta
p. 044 432 5345
Cedercreutzin.museo@harjavalta.fi
www.harjavalta.fi/museo
Facebook: Emil Cedercreutzin museo
Twitter: @ECMuseo
Instagram: @emilcedercreutzinmuseo
Aukioloajat:
ti, ke, su
12.00 – 16.00
to
12.00 – 18.00
ma, pe, la
suljettu
Poikkeukset aukioloajoissa:
www.harjavalta.fi/museo
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Harjavallan Liikuntaseura ry
Esittely
Harjavallan Liikuntaseura on perustettu vuonna 1965,
mutta nykyisellä nimellä seura on toiminut vasta helmikuusta 2020. Moni muistaakin seuran varmasti paremmin alkuperäisnimellä Harjavallan Naisvoimistelijat ry. Seuran toiminta alkoi 12.10.1965 Harjavallan
lukion voimistelusalissa tyttöjen ja naisten voimisteluryhmillä. Siitä alkoi hienon seuran hieno taival ihmisten liikuttamiseksi.
Liikunnan arvostus ja merkitys ihmisten elämässä on
kasvanut ja muuttanut muotoaan vuosikymmenten
saatossa. Harjavallan Liikuntaseura on luonnollisesti
ollut osana tätä muutosta. Aloitusvuoden muutamasta viikkotunnista toiminta on kasvanut yli kymmenen
viikkotuntia kattavaksi. Seurassa on aina painotettu
terveysliikunnan merkitystä ihmisen hyvinvointiin
sekä panostettu myös lasten ja nuorten liikuntaan.
Liikuntamuodot ja tuntien sisällöt ovat vaihdelleet
sekä kehittyneet kulloinkin vallinneiden trendien mukaisesti. Seura on osallistunut aktiivisesti erilaisiin
tapahtumiin ja järjestänyt niitä myös itse.

Harjavallan Liikuntaseura toivottaa kaikki tervetulleeksi mukaan liikkumaan seuran tunneille. Myös uusia innokkaita ohjaajia ja toimijoita otetaan avosylin
vastaan. Ohjaajien on mahdollista kouluttautua seuran kautta ja ohjaajille maksetaan myös pieni korvaus
ohjaustunneista.
Johtokunta: Anna-Liisa Ruusunen pj., Minna Joro vpj.,
Virginie Suhonen siht., Elina Saine, Kaisa-Maria Pihlava, Kaija Kivinen, Jonna Peltonen, Leena Kivi, Sari
Granni, Maarit Järvinen.

Teksti ja kuvat: Anna-Liisa Ruusunen

Harjavallan Liikuntaseura ry




Vuosikymmenten saatossa seura on aina toiminut
vireästi. Ryhmätoiminta on toki matkan varrella
muuttunut valtavasti ja naisvoimistelua ei tarjonnassa
ole ollut aikoihin. Tästä syystä seuran nimikin haluttiin uudistaa nykypäivän toimintaa vastaavaksi.
Harjavallan Liikuntaseura tarjoaa monipuolista ja laadukasta ryhmäliikuntatoimintaa niin aikuisille kuin
lapsille. Seuran johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan
lisäksi yhdeksän jäsentä, ohjaajia on 15 ja jäseniä seurassa on viime vuosina ollut noin 200.
Pienen seuran vireänä pysyminen vaatii paljon voimia, hyvää tahtoa, kekseliäisyyttä, ja sydämen on oltava ehdottomasti menossa mukana. Seuran tavoitteena on jatkossakin pysyä ajan hermoilla liikuntatottumusten uusia tuulia haistellen ja tarjoamalla
monipuolisia liikuntahetkiä kaikenikäisille ja kuntoisille liikkujille. Tärkeintä liikuntaseuran toiminnassa on
yhdessä tekemisen riemu ja liikunnan ilon levittäminen!
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Alun perin Harjavallan Naisvoimistelijat
ry, perustettu 1965
Jäseniä 200
Puheenjohtaja: Anna-Liisa Ruusunen
(hanv1965@gmail.com)
Sihteeri: Virginie Suhonen
Monipuolista ryhmäliikuntaa aikuisille
ja lapsille
Mukaan toimintaan pääsee jäsenmaksun maksamalla tai aikuisten tunneilla
mahdollista käydä myös edulliseen 4
€:n kertamaksuhintaan
www.harjavallanliikuntaseura.fi

Viereisen sivun alakuvissa vasemmalla Harjavallan
Liikuntaseuran pj. Anna-Liisa Ruusunen ja oikealla on
seuran johtokuntalaisia ja ohjaajia kesäkokouksessa
5.6.2020.

Sataopisto valmistautuu kevääseen
Kansalaisopiston syyslukukausi jatkuu muutaman
viikon ajan, ja Harjavallan ohjelmassa on vielä yksi
alkava kurssi: JOULUISTA LEIVONTAA ma 30.11. klo
17.30-20.30. Juuso Alamäen johdolla leivotaan suolaista ja makeaa sekä perinteisesti että uudella twistillä. Erityisruokavalioon sopivia variaatioitakin toteutetaan. Yhden illan kurssi kokoontuu Taitotalon kotitalousluokassa, kurssimaksu 15 €. Opettaja perii 1015 € materiaalimaksua. Ilmoittaudu 25.11. mennessä.
Koko lukukauden mittaiset kurssit jatkuvat tammikuussa ohjelman mukaisesti, eikä niille erikseen ilmoittauduta. Voit tulla mukaan uutena opiskelijana
syksyllä jo aloittaneeseen ryhmään, ja silloin maksat
puolet lukuvuoden kurssimaksusta. Uusille kevään

kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 9.12. klo 9.00.
Kevään painettu opetusohjelma jaetaan kaikkiin talouksiin 10.12. ja se on jo aiemmin luettavissa internetissä osoitteessa www.huittinen.fi/sataopisto
Joululahjoja miettiville muistutus: Sataopiston lahjakortti on hyvä lahja ystävälle tai sukulaiselle. Kortin
arvon voi määritellä itse. Se on voimassa yhden vuoden ostopäivästä alkaen ja sillä voi maksaa koko kurssin tai osan siitä. Verkosta ostettu lahjakortti lähetetään joko lahjan saajalle tai ostajalle, ja se on perillä
postin kulusta riippuen noin viikon toimitusajalla.
Lahjakortin voi tilata myös soittamalla opiston toimistoon.
Teksti: Erja Moilanen
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Kirjasto tiedottaa
Joulun ja uudenvuoden
poikkeavat aukioloajat:
Ke 23.12. klo 10-15 (9-10)
To 24.12. suljettu
Pe 25.12. suljettu
La 26.12. suljettu
To 31.12. klo 10-15 (9-10)
Pe 1.1. suljettu
La 2.1. suljettu
Ti 5.1. klo 10-15 (9-10)
Ke 6.1. suljettu
(suluissa omatoimiajat)
Harjavallan kirjasto toivottaa
kaikille asiakkaille rauhallista
joulua ja onnellista uutta
vuotta!

HARJAVALLAN KIRJASTO
Aukioloajat (1.9.2020–31.5.2021):
Suluissa omatoimiajat. Omatoimiaikana ei asiakaspalvelua; lainaus ja palautus automaatin kanssa.
MA 12–19
(9–12)
TI 12–19
(9–12)
KE 11–17
(9–11)
TO 12–19
(9–12)
PE 11–17
(9–11)
LA 10–14
(–)
Aattoina 10–15
(9–10)
16
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Käyntiosoite: Myllykatu 1, 29200 Harjavalta
Puhelin: 044 432 5338 (ei tekstiviestejä!)
sähköposti: harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
Facebook: Harjavallan kirjasto– ja kulttuuripalvelut
Instagram: @harjavallankirjasto

Tiedotuslehden kansikuvakilpailun tulokset
Syyskuun Vallan Väylä –lehdessä käynnistettiin kansikuvakilpailu, jossa esiteltiin aiemmin ilmestyneiden 20 tiedotuslehden kannet ja pyydettiin lukijoita äänestämään niistä kolme onnistuneinta kansikuvaa. Kuvakilpailussa äänestäneiden kesken on arvottu yksi kirjapalkinto ja kaksi elokuvalippua Kino-Huoviin. Voittajille on ilmoitettu palkinnoista. Saadut äänet jakautuivat kolmen kansikuvan kesken:

Kansikuvakilpailun voittaja
Kannen valokuvan on ottanut
Tero Heinonen ja tällä kuvallaan
hän voitti ensimmäisen palkinnon
Harjavalta150-kuvakilpailussa
vuonna 2019.

Kansikuvakilpailun toinen sija
Kannen valokuvan on ottanut Eija Kuusisto
ja tällä kuvallaan hän sijoittui toiseksi Harjavalta150-kuvakilpailussa vuonna 2019.

Kansikuvakilpailun kolmas sija
Kannen valokuvan on ottanut Satu Tenhonen.
Kuvassa Emil Cedercreutzin museon sisäpihaa
talvisessa asussaan.

Harjavallan tiedotuslehti 2/ 2020
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Suomen Punaisen Ristin Harjavallan osasto
Inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, yleismaailmallisuus ja
ykseys. Nämä ovat ne seitsemän periaatetta, joilla
Punaisen Ristin osastot ja vapaaehtoiset toimivat
kaikkialla maailmassa, myös Harjavallassa.

joka juuri tänä syksynä keräilee joukkoonsa uusia asiasta kiinnostuneita henkilöitä. Tarkoituksena on palauttaa ohjelmaan säännöllinen ryhmäharjoitustoiminta. Toiminnassa on lähdetty tekemään yhteistyötä
myös naapuriosastojen kanssa.

Suomen Punaisen Ristin Harjavallan osasto on tänä
vuonna viettänyt 70-vuotisen olemassaolonsa merkkivuotta. Aivan alusta alkaen osaston toiminnan tärkein päämäärä on ollut inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen. Sen tavoitteena on suojella
elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten
välistä ymmärrystä, ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää
rauhaa.

Lasten- tai nuortenkerhoa käynnistellään taasen vuoden vaihteen jälkeen, kunhan ohjaajat saadaan varmistettua.

Paikallisella tasolla periaatteet näkyvät parhaiten siinä, että Punaisen Ristin toimintaan ovat tervetulleita
kaikki, ikään, uskontoon, tai mihinkään muuhunkaan
henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. Paikallistoiminnalla ei ihan suoraan maailmanrauhaan ehkä
päästä vaikuttamaan, mutta tavoitellaan lisää ihmisten välistä suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä.
Jokavuotisella Nälkäpäiväkeräyksellä kerätään varoja
kattojärjestömme katastrofirahastoon, ja sieltä niitä
sitten ohjataan sinne, missä tarve on suuri. Osa varoista käytetään täällä kotimaassa ja osa ohjataan
ulkomaiden katastrofikohteisiin. Kerääjäksi voi lähteä
kuka tahansa, jäsenyyttä tai muuta aktiivisuutta ei
oleteta.
Harjavallan paikallisosasto tekee tällä hetkellä aktiivisimmin ystävä- ja omaishoitajatyötä. Osaston vapaaehtoiset ystävät käyvät tapaamassa heille sovittuja
henkilöitä. Omaishoitajille järjestetään toimintoja,
että he saisivat mahdollisuuksia vertaistukeen ja hengähdyshetkiin.
Joka viikko tiistaisin klo 10-13 osaston toimitilassa,
Liikekeskuksen Pysäkillä, vietetään vapaamuotoinen
yhteishetki, johon kuka tahansa voi poiketa kahvittelemaan ja juttelemaan. Pysäkillä on myös myynnissä
pieni valikoima Punaisen Ristin tuotteita.
Ensiaputoiminta on Punaisen Ristin perinteinen, ja
ehkä parhaiten tunnettu toimintamuoto. Harjavallassa toimii pieni ja sisukas ensiapupäivystäjien joukko,
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70-vuotias osastomme juhlii toimintaansa tammikuun 2021 lopulla juhlakonsertilla Harjavalta-salissa,
mikäli pandemia-tilanne ei maakunnassa pahene.
Täytekakkua sekä Katri Ylander ja bändi on jo varattu.
Turvallinen määrä hyvin huokeita konserttilippujamme tulee myyntiin joulukuun puolivälissä Harjavallan
Kirjakauppaan.
Punaisen Ristin Harjavallan osasto haluaa olla helposti lähestyttävä hyvää tekevä yhdistys, jossa jokaisella
muiden ihmisten auttamisesta kiinnostuneella olisi
mahdollisuutensa.
”Punaisen Ristin jäsenyys on vaivaton tapa auttaa.
Se on kannanotto inhimillisyyden puolesta.”
Ota rohkeasti yhteyttä, tervetuloa mukaan!
Teksti: Eeva Heikkinen-Kemppinen
Kuvat: osastoaktiivien arkistoista

SPR Harjavallan osasto

 Punainen Risti perustettu 1863
 Suomen Punainen Risti perustettu 1877
 Punaisen Ristin Harjavallan osasto perustettu
lokakuussa 1950
 Osaston jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 200
 Puheenjohtaja Eeva Heikkinen-Kemppinen,
p. 0400 865639
 Ystävätoiminnan yhteyshenkilö Sirkka
Alamäki, p. 040 8224740
 Ensiaputoiminnan yhteyshenkilö Matti Salo,
p. 040 5412515

Harjavallan osaston hallitusväkeä kokouksessaan lokakuussa 2020 (vasemmalta): Sirja Tuominen, Eeva Heikkinen-Kemppinen, Markku Koskimäki, Matti Salo, Marja Kause, Sirkka Alamäki ja Margit Kurru.

Osaston joukkue Harjavallan marttojen "Olumppialaisissa" kesällä 2019 (vasemmalta): Inka Okkonen, Hannele Raukko, Matti Salo ja Eeva Heikkinen-Kemppinen.

Harjavaltaa-patsas kiedottuna Nälkäpäiväbanderolliin.
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Yhteisöllinen palveluasuminen
Hopearannan kiinteistöön osaan K-L on peruskorjattu
tyhjillään olevaan päätyyn yhteisöllistä palveluasumista
varten 4 kpl asukashuoneita sekä yhteinen oleskelu/
keittiötila. Peruskorjauksen myötä osaan saatiin neljä
huonetta, joista kolmessa on yhdistetty kaksi entistä
potilashuonetta ja yksi huone oli jo ennen remonttia
riittävän iso palveluasumiselle. Asunnot on varustettu
uusituilla kylpy- ja saniteettitiloilla. Lisäksi asunnoissa
on mikro ja jääkaappi. Asuntojen pinta-alaksi muodostuu 35,5-50 m2.
Yhteisiä tiloja ovat käytävä, varasto, pyykkihuone ja
keittiö/oleskelutila. Keittiö ja olohuone toimivat asukkaiden yhteiskäytössä ja ne on varustettu asianmukaisilla varusteilla, mm. kahvin,- ja vedenkeitttimillä, televisiolla jne. Nämä tilat on tarkoitettu yhteiseen arkipäivän
toimintaan.
Yhteisissä tiloissa on keittoliesi. Yhteiset tilat varustetaan vuokraajan kalusteilla, mutta asunnot jokainen
vuokraaja kalustaa itse.
Yhteisöllisen palveluasumisen asukkailla on oma sisäänkäyntinsä, ja tarkoituksena on, että Hopearannan pihaalueelle mahdollistetaan yhteisiä toimintoja, mm. kuntoutuksellinen kävelyreitti, hyötykasvipuutarha, bocciakenttä ja grillikota. Syksyn aikana piha-alueelle on rakennettu aidattu kävelyreitti ja muu ulos suunnattu toi-
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minta saadaan kuntoon kevään 2021 aikana.
Palveluasumisen asukkaat asuvat itsenäisesti ja asukkaat ostavat itse tarvitsemansa palvelut (mm. lääkkeet,
kotihoito, ateriat).
Tulevilla asukkailla on mahdollisuus osallistua päivätoimintaan, ruokailuun sekä muuhun Hopearannassa järjestettävään harrastus- ja viriketoimintaan. Yksikössä ei
ole omaa henkilöstöä, mutta asukkaan esim. yöaikainen
palvelutarve turvataan muun osaston henkilöstön avulla.
Asuntoihin hakeudutaan hakemuksella ja päätöksen
asumisesta tekee asumispalveluohjaaja. Asunnon saamisen ja niihin muuttamisen perusteena on, että asiakkaalla on toimintakykyä itsenäiseen asumiseen eikä hänen avuntarpeensa ole ympärivuorokautista.
Asunnoista on tällä hetkellä varattu 2 kpl, joihin asukkaat muuttavat joulukuun alussa. Toivomme, että asunnot täyttyvät lähiaikoina ja että asukkaat viihtyvät yhdessä kauniissa tiloissa ja voivat nauttia yhteisöllisen
asumisen tuomista eduista.
Toivotamme asukkaamme tervetulleiksi!
Teksti: Leila Saarela
Kuvat: Kaisa Viitanen
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Liikunta– ja uimahallin tapahtumia
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HARJAVALLAN LIIKUNTA– JA UIMAHALLI

Yhdyskatu 2, 29200 Harjavalta
Kahvila/lipunmyynti: 044 432 5443
Vapaa-aikasihteeri: 044 432 5353
www.harjavalta.fi/liikuntajauimahalli
Facebook: Harjavallan liikunta– ja uimahalli
Instagram: @harjavallanliikuntajauimahalli
Aukioloajat:
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai
Lauantai
Sunnuntai

klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

14–20
6–20
8–20
6–20
8–20
10–16
10–16

Lipunmyynti sulkeutuu tuntia ennen uimahallin
sulkemista. Kahvila sulkeutuu 45 minuuttia ennen
uimahallin sulkemista.
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