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Tätä tekstiä kirjoittaessani armas aurinko hellii ikku-
nan läpi myös etätyössä ahertavaa. Huhtikuun sano-
taan olevan kuukausista julmin. Näitä koronan tum-
man pilven varjostamia kuukausia alkaa olla jo ihan 
riittämiin. Tehdään yhdessä tästä huhtikuusta kuu-
kausista toiveikkain. Ellei aurinko jaksa aivan joka päi-
vä lämmittää ja valaista mieliä, pidetään me ystävyy-
dellä, yhteisöllisyydellä ja lähimmäisen rakkaudella 
yllä toivetta siitä, että edellisen kesän tapaan meillä 
on parempia aikoja odotettavissa. 
 
Vuodenvaihteen jälkeen normaalissa ajassa kaupun-
gissa valmistellaan tilinpäätöstä, jossa tarkastellaan 
edellisen vuoden taloutta ja toimintaa. Näin on tehty 
myös tänä keväänä. Monen muun kunnan mukaisesti 
Harjavallan kaupungin talous muodostui v. 2020 yli-
jäämäiseksi siten, että poistojen jälkeen tulokseksi jäi 
reilut 1,1 miljoonaa euroa. Tulosta voi pitää hyvänä, 
koska alkuperäinen talousarvio hyväksyttiin miljoona 
euroa alijäämäisenä. Hyvä tulos johtuu koronakom-
pensaatioista, tiukasta menokurista ja merkittävästä 
maakaupasta, jonka eurot tuloutuivat viime vuodelle. 
 
Pandemiasta huolimatta vuoden 2020 aikana tehtiin 
mittava Kessoten valmistelutyö eli Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymä täydentyi vuoden 
2021 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
tayhtymäksi. Tässä valmistelutyössä Harjavallan kau-
pungilla oli vetovastuu ja eräiden viranhaltijoiden työ-
panoksesta suuri osa suuntautui Kessoten valmiste-
luun muiden töiden ohella. Kuntayhtymän toiminta 
on käynnistynyt odotetulla tavalla. Asukkaat saavat 
tarvitsemiaan palveluita siitäkin huolimatta, että or-
ganisaatiossa on käynnissä mittava palveluiden ja toi-
mintojen yhteensovittaminen. 
 
Vinnarin uuden hirsipäiväkodin rakentaminen on su-
junut suunnitellusti. Uusi päiväkoti aloittaa toimintan-
sa syksyllä 2021. Päiväkodin vaiheille on alkanut to-
teutua kaivattua uudisrakentamista. Rivitalon lisäksi 
vanhan meijerin takaa on myyty muutamia omakoti-
tontteja, joiden myötä toivomme saavamme myös 
uusia asukkaita. Merkittävistä yrityselämän investoin-
neista ja uusista työpaikoista huolimatta kaupungin 
väkiluku vähenee edelleen. Tarvitsemme kipeästi laa-
dukkaita vuokra-asuntoja, jotta saisimme edes osan 
uusiin työpaikkoihin  sijoittuvista asumaan Harjaval-
lassa. Tähän liittyviä neuvotteluja ja valmistelutyötä 
tehdään koko ajan. 
 

 
BASF:n akkumateriaalitehtaan rakentaminen etenee  
pandemiasta huolimatta. Melkoinen muutos on ta-
pahtunut entisen perunamaan muuttuessa teollisuus-
alueeksi tuottamaan sähköistyvän liikkumisen tarvit-
semaa energiaa. Akkuteollisuuden edellyttämien ar-
vometallien kierrätykseen liittyvät investointisuunni-
telmat luovat lisää myönteisiä odotuksia niin Harja-
valtaan kuin koko Satakuntaan.   
 
Harjavallan kaupungin päättäjien ja työntekijöiden 
työskentely on rakentavaa ja uutteraa lujittaen yh-
teistä näkemystä pandemian haasteista huolimatta. 
Viranhaltijoiden puolesta voin luvata, että teemme 
parhaamme, että samanlainen ”Harjavallan henki” 
vallitsisi myös seuraavalla vaalikaudella. Samalla ta-
valla koen vuorovaikutuksen luonaavan mallikkaasti 
myös Harjavallan yrittäjien ja kaikkien kaupungin 
asukkaiden kanssa.  
 
Koronan uhka kuormittaa meitä kaikkia. Maltilla, mal-
likkaalla terveyskäyttäytymisellä ja yhteisöllisyydellä 
kykenemme tämän kuorman yhdessä parhaiten kan-
tamaan siten, että olemme jatkossa entistäkin vah-
vempia ja voimme olla ansaitusti ylpeitä omasta koti-
kaupungistamme. 
 
Aurinkoista kevättä kaikille! 
 

Hannu Kuusela 

kaupunginjohtaja 

Keväinen tervehdys kaikille Vallan Väylän lukijoille 
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Kiikarissa Riikka Lammi 

1. Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet? 

Olen Riikka Lammi ja työskentelen hyvinvointikoordi-

naattorina liittyen oppilashuoltoon ja moniammatilli-

seen yhteistyöhön. Toimipisteisiini kuuluvat Joenran-

nan päiväkoti, Pohjoisrannan päiväkoti, Keskustan 

alakoulu, Keskustan yläkoulu ja Pirkkalan alakou-

lu.  Työni tavoitteena on oppilashuoltoon liittyvien 

lomakkeiden ja toimintaohjeiden uusiminen, laatimi-

nen ja päivittäminen. Teen kiinteää yhteistyötä yksi-

köiden kanssa oppilashuollon toimintakulttuurin uu-

distamisen eteen.  Työhöni kuuluvat erilaiset koulu-

tukset ja tapahtumat liittyen lasten, nuorten ja yksi-

köiden henkilökunnan hyvinvointiin liittyen. Erityise-

nä kiinnostuksen kohteena työssäni minulla on las-

ten, nuorten ja perheiden osallisuus ja vaikuttami-

nen. Henkilökunnan kanssa työskenneltäessä olen 

mielelläni mukana työhyvinvointiin liittyvien kysy-

mysten parissa.  

 

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin?  

Olen kotoisin Porista ja asustelen Porissa edelleen.  

 

3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin? 

Hyvinvointikoordinaattorin paikka oli avoimessa 

haussa ja minulla oli ilo tulla valituksi kyseiseen teh-

tävään ja tarttua uusiin haasteisiin. Harjavalta on aina 

liittynyt vahvasti kaikkeen työntekooni. Olen aiem-

min työskennellyt Harjavallassa yksityisellä sektorilla 

lastensuojelun ja perhekuntoutuksen parissa. Tämän 

jälkeen olen ollut sivutoimisena opettajana Sataedul-

la Harjavallassa opettamassa erilaisia opintoja liittyen 

sosiaali-, terveys- ja kasvatusalaan. Viimeisimpänä 

ennen nykyistä työtäni olen työskennellyt Manner-

heimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin järjestö-

päällikkönä ja tehnyt kiinteää yhteistyötä kunta-

kumppanuuden kautta Harjavaltaan.  Kakkostie onkin 

siis tullut hyvin tutuksi viimeisten 13 vuoden aikana.   

 

4. Keitä kuuluu perheeseesi?  

Saman katon alla asustaa mies ja kaksi poikaa. Olen 

laajasta suvusta, joten luen myös sankan joukon lä-  

 

 

heisistä sukulaisistani perheekseni. Elämääni rikas-

tuttaa viisi kummilasta, jotka myöskin luen osaksi 

perhettäni. 

  

5. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Vapaa-aikaa värittää puuhastelut oman perheen 

kanssa. Uimahallireissut, matkustelut ja maakunta-

matkailut ovat nyt koronan vuoksi vaihtuneet luonto-

retkiin ja kotona puuhasteluun mm. leipomiseen. 

Rakastan erilaisia pelejä, arvoituksia ja mysteereitä. 

Meillä pelataankin siis kotona erilaisia lauta- ja kortti-

pelejä päivittäin. Minulla on myös ”harrastustyö” 

kevytyrittäjänä. 

 

6. Mistä unelmoit?  

Unelmoin tasaisesta arjesta. Olen sairastanut elämäs-

säni jonkin verran ja oppinut arvostamaan hyvin pie-

niä asioita. Onni ja unelmat löytyy pienistä asioista…

ihmisistä, luonnosta ja hetkiin pysähtymisestä.  

 

7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa? 

Yhteinen tahtotila ja hyvä tekemisen meininki. Ja tie-

tysti pakko sanoa myös uimahalli.  
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Lapset puheeksi (LP) -menetelmä 

Harjavallan kaupunki ottaa käyttöön Lapset puheek-

si (LP) – menetelmän varhaiskasvatuksessa viisi-

vuotiaiden kohdalla.  Lapset puheeksi -mene-

telmän avulla rakennetaan huoltajien, muiden lap-

sen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yh-

teistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen 

arkipäivän sujumiseen keinoja. LP-työn päämääränä 

on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tu-

keminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen. 

Työn tavoitteena on tukea lapsen hyvinvointia, op-

pimista ja suotuisaa kehitystä sekä yhteistyötä ko-

din ja varhaiskasvatuksen välillä.  Keskustelu vahvis-

taa aikuisten välistä yhteistä ymmärrystä siitä, kuin-

ka lasta voidaan tukea kasvussa, kehityksessä ja 

oppimisessa parhaiten. Yhdessä suunnitellaan kei-

noja tukea lapsen vahvuuksia ja auttaa häntä mah-

dollisten vaikeiden asioiden kanssa. 

Lapset puheeksi –menetelmällä ollaan saatu merki-

tyksellisiä tuloksia erilaisissa tutkimuksissa liittyen 

lapsen kasvun tukemiseen ja kodin kanssa tehtä-

vään yhteistyöhön.  Harjavallan kaupunki kouluttaa 

varhaiskasvatuksen henkilöstöä menetelmän 

käyttöönottoon keväällä ja syksyllä 2021 ja mene-

telmä otetaan käyttöön välittömästi henkilöstön 

pätevöidyttyä. 

Lisätiedot: 

minna.heikkila@harjavalta.fi 

riitta.levisalo@harjavalta.fi 

Teksti: Riikka Lammi 

  

Pirkkalan koulun oppilas, Lotta Kaukiainen, osallistui tällä työllä Harjavalta150-piirustuskilpailuun 

keväällä 2019. 

mailto:minna.heikkila@harjavalta.fi
mailto:riitta.levisalo@harjavalta.fi
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Vallan Väylä aloittaa uuden juttusarjan, jossa esitel-

lään paikallisia, uudehkoja yrityksiä. Ensimmäisenä 

esittelyvuorossa on Jerry Mäkelän luotsaama JerJoa 

Oy, joka kuuluu Mekonomen Autohuolto –ketjuun. 

Yritys on perustettu kesä-heinäkuun vaihteessa 2020, 

ja sen toimialaan kuuluvat pääsääntöisesti kevyt-

kuorma-autojen ja henkilöautojen huollot ja korjaus-

työt.  

Jerry Mäkelä on kotoisin Eurasta, mutta miksi juuri 

Harjavalta valikoitui yrityksen sijoituspaikaksi? Jerry 

Mäkelän kokemusten mukaan Harjavalta on yritys-

myönteisin paikkakunta hänen asuinkuntansa lähellä. 

Harjavaltalaiset ovat myös hienosti ottaneet yrityk-

sen vastaan, vaikka maailmantilanne on mikä on. Mä-

kelän mukaan Harjavaltaan ja asiakkaisiin liittyvien 

kaikkien positiivisten asioiden kertomiseen ei riittäisi 

aika, joten hänen mukaansa on helpompi kertoa huo-

not asiat, joita hän ei osaa nimetä yhtäkään. 

Yrityksen perustamista miettivälle Mäkelä antaisi 

neuvon, että kannattaa säästää rahaa tilille pahan 

päivän varalle. Kannattanee varautua myös siihen, 

että vapaa-aikaa tai tekemisen puutetta ei liiemmin 

ole, ainakaan tuoreella yrittäjällä. Mäkelän mukaan 

vapaa-aika menee paperihommiin ja nukkumiseen. –

Hallilla olo vie kaiken ajan, niin eipä ole perhettä 

päässyt vielä ainakaan kertymään, Mäkelä naurah-

taa. 

Entä mahtoiko Jerry Mäkelän lapsuuden haaveam-

matti liittyä autoihin? – Oi voi, mikäköhän mahtoi olla 

haaveammatti, kai siellä ne jokaisen pojan haaveam-

matit oli, poliisi, palomies yms. Mutta kyllä se äkkiä 

siitä sitten muotoutui siihen, että kädet vaseliinissa 

on se juttu, Mäkelä muistelee.  

Tutustu JerJoa Oy:n toimintaan myös verkkosivuilla 

https://www.jerjoa.fi/ ja tietysti paikan päällä! Harja-

vallan kaupunki toivottaa onnea ja menestystä  uu-

delle yrittäjälle! 

 

Teksti: Satu Soppela-Hyle 

Kuva: JerJoa Oy 

JerJoa Oy – yrittäjyyttä Harjavallassa 

  JerJoa Oy 

 Seisakkeenkatu 1,  

29200 Harjavalta 

 Puh. 045 112 6338 

 Sähköposti:  

info@jerjoa.fi 

 Verkkosivut: 

https://

www.jerjoa.fi/ 

 Perustettu kesällä 

2020. 

https://www.jerjoa.fi/
mailto:info@jerjoa.fi
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Fixtori Oy – yrittäjyyttä Harjavallassa 

Huhtikuun Vallan Väylässä esitellään myös toinen 

autoalan vuonna 2020 perustettu yritys, Fixtori Oy. 

Fixtori Oy on pääasiassa rengasliike, joka palvelee 

niin henkilö-, paketti- kuin kuorma-autojakin, mutta 

hiljaisempaan aikaan yrityksessä tehdään myös au-

tojen sisäpesuja, kiillotuksia ja vahauksia. Talviai-

kaan tekivät lisävalot hyvin kauppansa ja niitä myy-

tiin ja asennettiin runsaasti. Kesähelteitä varten 

yrityksessä tehdään lisäksi ilmastointihuoltoja ajo-

neuvoihin. 

 

Fixtorin yrittäjät, Tommi Ristakoski ja Jari Leppäaho, 

päättivät perustaa rengasliikkeensä juuri Harjaval-

taan, koska täällä ei entuudestaan ole montaa vas-

taavaa yritystä verrattuna esimerkiksi Poriin. Harja-

vallassa on myös paljon eri kokoluokan ajoneuvoja, 

joten renkaille on kysyntää. 

Harjavaltaan sijoittumista on auttanut se, että mo-

lemmilla yrittäjillä on laaja tuttavapiiri, joten asiak-

kaiden hankinta on ollut helpompaa, ja lisäksi Har-

javallasta on saanut hyvin sekä tarvikkeita että 

tuotteita kuin myös neuvoja yrityksen perustami-

seen. Asiakkaat ovat ottaneet tuoreet yrittäjät hy-

vin vastaan ja yrittäjien tavoitteena onkin olla asia-

kasystävällinen liike, jossa asiakas on numero ykkö-

nen. 

 

Kysyttäessä yrittäjiltä, mitä ohjeita he antaisivat 

yrityksen perustamista harkitsevalle, vastaukseksi 

tulee muuhunkin elämään hyvin sopiva neuvo. 

–Usko ja luota omaan tekemiseen sekä ideaan – 

ainoastaan kokeilematta jäänyt idea epäonnistuu 

varmasti!  
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Korona-aikaa edeltävästä ajasta yrittäjille ei ehtinyt 

tulla kokemusta, joten he eivät osaa sanoa, miten 

korona-aika näkyy heidän yritystoiminnassaan. Mo-

lemmat arvelevat, ettei koronalla välttämättä ole 

ollut niin suurta merkitystä autolla ajamiseen. 

 

Tommi Ristakoski on kotoisin Kullaalta, missä myös-

kin asuu perheineen, johon kuuluu avopuoliso ja 

kaksi kissaa. Jari Leppäaho on kotoisin Jämijärveltä 

ja on asunut noin 10 vuotta Harjavallassa. Jarikin on 

kissaihmisiä, sillä avopuolison lisäksi myös hänen 

perheeseensä kuuluu kaksi kissaa. 

 

Vapaa-aikanaan molemmat yrittäjät rakentelevat 

harrasteajoneuvoja aina, kun siihen jää aikaa, sillä 

he kumpikin ovat intohimoisia autoharrastajia. Lap-

sena Tommi haaveili rekkakuskin ammatista. – Sii-

hen asti ei ihan päässyt, mutta hyvä näin. Toivotaan, 

että voimme pitää jonkin kuljetusyrityksen liikkees-

sä toimivilla renkailla!  

 

Käy tutustumassa Fixtori Oy:n toimintaan myös 

verkkosivuilla www.fixtori.fi ja tietysti paikan päällä! 

Harjavallan kaupunki toivottaa onnea ja menestystä 

uusille yrittäjille! 

Teksti: Satu Soppela-Hyle 

 

 

 

 

    Fixtori Oy 

 Ketunkivenkatu 1,  

29200 Harjavalta 

 Puh. 0442397302  

 Sähköposti:  

myynti@fixtori.fi 

 Verkkosivut: www.fixtori.fi 

 Perustettu vuonna 2020. 

Kuvassa vasemmalla Tommi Ristakoski ja oikealla Jari Leppäaho. 

Kuvat: Fixtori Oy 
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Emil Cedercreutzin museon kevätkausi 2021 on tuo-

nut museoyleisön nähtäville Espoon Taiteilijakillan 

mielenkiintoisen, puhuttelevan ja kantaaottavan 

VUO-näyttelyn, joka on avoinna ajalla 23.2.–

25.4.2021. Samaan päättymispäivään saakka muse-

ossa on avoinna myös jo viime syksynä avautunut 

Rakas Martta – Elämäni nukke -näyttely.  

 

Helmikuun lopussa tiistaina 23.2. Emil Cedercreutzin 

museossa avautui yleisölle Espoon Taiteilijakillan 

näyttely Vuo. Näyttely on tuonut yleisön nähtäville 

monipuolisen kokonaisuuden nykytaiteilijoiden teok-

sia ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen tee-

man ympäriltä. Upea kokonaisuus on esillä museon 

Satakunta- ja Emil-saleissa sekä yhdellä teoksella 

myös museon sisäpihalla. 

Espoon Taiteilijakilta on vuonna 2009 perustettu es-

poolaisten ammattitaiteilijoiden ryhmä, joka järjestää 

taidenäyttelyitä, seminaareja sekä muuta taidealan 

toimintaa pääsääntöisesti Espoossa, mutta myös 

muualla Suomessa. Taiteilijakiltaan kuuluu 45 jäsentä 

monipuolisesti kuvataiteen kaikilta osa-alueilta.  

 

Vuonna 2019 Taiteilijakilta aloitti museonäyttelyiden 

jatkumon, jonka osana Taiteilijakillan näyttely on tänä 

keväänä 2021 ensi kertaa esillä Emil Cedercreutzin 

museossa. 

Emil Cedercreutzin museossa nyt avautuvaan Vuo-

näyttelyyn osallistuu yhteensä 31 Espoon Taiteilijakil-

lan jäsentä. He ovat Sirkku Ala-Harja, Pekka Barman, 

Marja Blomster, Tapio Haapala, Katri Hakkarainen, 

Maarit Hedman, Pekka Hannula, Esa Hyvärinen, San-

na Juujärvi-Bremer, Pekka Kaikkonen, Tiina Kivinen, 

Krista Kortelainen, Marja Mali, Carita Maury, Anne 

Meskanen-Barman, Antti Minkkinen, Anne Ovaska, 

Kari Puikkonen, Veera Kaamos Pitkänen, Anja Rahola, 

Matti Rantanen, Topi Ruotsalainen, Maija Santala, 

Saila Saranpää, Kim Somervuori, Pertti Summa, Elina 

Tammiranta-Summa, Barbara Tieaho, Anne Tompuri, 

Sofia Wilkman ja Noora Ylipieti. 

Vuo-näyttelyssä Espoon Taiteilijakilta käsittelee ym-

päristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen liittyvää 

teemaa. Näyttelyn teosten mielenmaisema on kan-

taaottava, esteettinen ja pohdiskeleva sekä abstrakti.  

Museon keväässä virtaa Espoon Taiteilijakillan Vuo-näyttely 

Vuo-näyttelyn kuvassa vasemmalta oikealle teoksia taiteilijoilta Maarit Hedman, Marja Mali, Sirkku Ala-Harja, Pertti Summa 

ja Noora Ylipieti.   
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Näyttely on myös moniääninen, usealla eri tavalla 

aihettaan elävästi lähestyvä kokonaisuus, joka he-

rättää katsojansa miettimään ilmastonmuutoksen 

ajankohtaisia kysymyksiä, kuten hiilijalanjäljen huo-

mioimista sekä ylikulutuksen vähentämistä.  

Syvemmällä tunnetasolla näyttely keskustelee aikam-

me globaaleista, ympäristöön liittyvistä huolenaiheis-

ta sekä nostaa lopulta esille myös näkemyksen yksin-

kertaisemmasta elämästä. Näyttelyn aihe sisältää 

nykypäivän ja nykytaiteen tulokulmasta myös mielen-

kiintoisen yhtymäkohdan menneisyyteen ja Emil Ce-

dercreutzin elinaikaan, jolloin jokimaiseman muutok-

set aiheuttivat paikkakunnalla keskustelua. 

Espoon Taiteilijakilta on valinnut näyttelynsä nimeksi 

sanan vuo. Kokemäenjoen kauniilla rantatörmällä 

sijaitsevan Emil Cedercreutzin museon kontekstissa 

vuo tuo ensinnä mieleen joen uomassa virtaavan ve-

den. Vuo-sanan merkitys on kuitenkin laajempi, sillä 

sanaa käytetään myös tiedemaailman terminä, jolla 

viitataan materian ja aineen virtaukseen.  

Ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Jari Haapala 

kertoo sanan taustaa: ”Vuo on energian ja aineen 

siirtymistä rajapinnalla – arkielämän esimerkki vuon 

ilmenemisestä on sumu tai sade. Skaala, jossa vuo 

tapahtuu, on valtava, sitä tapahtuu käytännössä kaik-

kialla atomitasolta alkaen. Ilmastotutkimuksessa vuo 

on yksi keskeisimmistä tutkimuksen kohteena olevis-

ta prosesseista”. 

Näyttelyn nimi avautuu katsojalle monella tasolla: 

vuo on löydettävissä paitsi Kokemäenjoen konkreetti-

sesta maisemasta, myös näyttelyn teosten välisestä 

keskustelusta. Katsojan ja teoksen välinen ajatusvirta 

sekä kohtaaminen tapahtuvat niin ikään teoksen ää-

rellä. Myös teosten sijoittelu museon tiloihin on virta, 

joka alkaa Satakunta-salista ja jatkuu Emil-salin kautta 

ikkunoista avautuvaan sisäpihan maisemaan ja 

päättyy ulkotiloissa nähtävillä olevaan näyttelyteok-

seen. Vuon taustana ja tapahtumapaikkana on kuvan-

veistäjä Emil Cedercreutzin rakkaan kodin maisema, 

jonka sisässä näyttely pyrkii luomaan nykytaiteen ja 

Cedercreutzin elämäntyön välille monikerroksellisen 

keskustelun. Näyttelyn noin 50 teosta edustavat usei-

ta eri tekniikoita.  

Näyttely on avoinna Emil Cedercreutzin museossa 

ajalla 23.2.-25.4.2021. Tervetuloa! 

Teksti ja kuvat: Satu Tenhonen  

    Tapio Haapala, W!, 2015. Teos on kuvattu museon sisäpihalla helmikuussa 2021.   
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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 25.4.2021 asti: 

 Espoon Taiteilijakillan näyttely VUO 
(Satakunta– ja Emil-salit, museon sisäpiha) 

 Rakas Martta – Elämäni nukke 

 
      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 31.5.2021 asti: 
      ti, ke, su  12.00 – 16.00 
      to   12.00 – 18.00 
     ma, pe, la suljettu 
      Poikkeukset ja kesäkauden aukioloajat: 
      www.harjavalta.fi/museo  

Noora Ylipieti, This Is Your Father Speaking, 2019. 

Saila Saranpää, Unelma mustasta, 2020. Kuva: Saila 

Saranpää. 



Harjavallan tiedotuslehti 1/ 2021 13 



Vallan Väylä 14 

Sataopiston kurssit etäopetuksessa 

Tänä keväänä myös Sataopiston kursseja on pidetty 

etäopetuksena. Aivan kaikki ryhmät eivät ole etä-

opetukseen siirtyneet, mutta moni opettaja ja kurs-

silainen on valtavan digiloikan menestyksellä otta-

nut. Kysyimme opettajien kokemuksia muutaman 

viikon etäopetuksen jälkeen, ja näin he vastasivat: 

 

”Opetettavina aineinani ovat olleet englanti ja 

ruotsi ja etäopetukseen siirryttyämme alustana on 

ollut Teams-sovellus. Teamsin valintaan vaikutti sen 

monipuolisuus ja ominaisuus, joka mahdollisti pari - 

ja ryhmätyöskentelyn. Englannin puhekurssia aja-

tellen tämä ominaisuus oli välttämättömyys, mutta 

suosin opetuksessa yhdessä työskentelyä laajem-

minkin. Sovellus oli varsin yksinkertainen käyttää 

sekä opettajalle että oppilaille.  Siirtyminen etäope-

tukseen on tapahtunut yllättävän mallikkaasti, suu-

rin osa oppilaista on pysynyt mukana ja ovat olleet 

tyytyväisiä. Olemme pystyneet netin kautta teke-

mään melkein kaikkea mitä live-oppitunneilla-

kin tekisimme. 

Keväisin terveisin, Hanna” 

 

”Hei, minulle opettajana tämä etäopetus oli myös 

uutta, onneksi Sataopistolta kannustettiin kokeile-

maan. Hyvin opetus lähti käyntiin ja meillä onkin 

ollut joka torstai kurssipäivä "Kädentaitoja aikuisil-

le", joka on Euran ryhmä. Suurin osa kurssilaisista 

on osallistunut.  Meillä on myös Whatsapp-ryhmä 

johon lähetän etukäteen linkkejä. Meillä jokainen 

tekee pääasiassa eri töitä, opastan ruudun tällä 

puolella ja näen mitä kukakin tekee. Hieno asia että 

näin voimme pitää sovitut tunnit. 

terveisin Tytti Kallio” 

 

 

 

”Vedän kuutta kieliryhmää Huittisissa sekä Eurassa 

(venäjä, englanti, suomi vieraana kielenä). Minun 

kuudesta ryhmästä viisi innostui jatkamaan opiske-

luaan verkon välityksellä – en ollut odottanut tätä! 

Olin melko varma, että ainakin puolet minun ryh-

mistä lopettavat saman tien. Siirryimme etäopetuk-

seen heti hiihtoloman päätyttyä. Olin saa-

nut  Microsoft Teamsiin tarvittavat tunnukset opis-

tolta jo tammikuussa, joten siirto sujui tosi rauhalli-

sesti. 

Kurssilaiset, jotka innostuivat ja rohkaistuivat opis-

kelemaan etänä, ovat pysyneet hyvin mukana. 

Olemme opiskelleet suunnitelmien mukaisesti ja 

edenneet aika lailla. Opiskelijat itse ovat olleet 

erittäin tyytyväisiä, yleisimmät kommentit ovat, 

että ”Tämä on mennyt hyvin. Jopa tehokkaampaa 

kuin luokassa. Ei korvaa tietenkään lähiopetusta”. 

Itse olen huomannut kuinka paljon todellinen vuo-

rovaikutus kärsii etäopetuksessa. Tietokoneen 

näyttö on merkittävä este tunteiden ja ajatusten 

ilmaisemiselle. Kuitenkin kaikkeen tottuu ja arvos-

tan tätä mahdollisuutta opettaa edes virtuaalisessa 

muodossa. Who knows, what the future has in 

store for us? 

 

Sataopiston kieltenopettaja Olga Ipatova” 
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”Harjavallan Naislaulajien harjoituksia on pidetty 

tänä keväänä etäopetuksena Teamsin kautta. 

Opetus on koettu hyödyllisenä. Paikalla on joka 

kerta ollut todella hyvin porukkaa ja vanhin osal-

listuja on ollut 87-vuotias. Kuoron etäopettaminen 

eroaa todella paljon lähiopetuksesta. Etäopetuk-

sessa voidaan vain harjoitella laulujen stemmoja, 

sillä yht’aikaa laulaminen ei etänä valitettavasti 

onnistu. Stemmoja tulee harjoiteltua ahkerasti, 

mutta me kaikki odotamme jo aikaa, jolloin saam-

me taas kokoontua yhteen laulamaan ja nautti-

maan opettelemiemme kappaleiden ihanasta yh-

teissoinnista!  

Virpi” 

 

”Etäopetus on ollut suuri hyppy tuntemattomaan! 

Se on vaatinut paljon järjestelyjä ja uuden oppi-

mista. On kuitenkin ollut ilahduttavaa, että nyky-

teknologia mahdollistaa meille videopuhelut ja 

virtuaalitapaamiset. Mikä ilo onkaan tavata poru-

kalla edes etänä ja nähdä toistemme iloiset kas-

vot! Kovasti silti odotan, että saadaan kädet sa-

veen tai kutimia kilisyttämään ihan ilman koneita 

ja kameroita.  

Elina/ tekstiilityöt, keramiikka, taiteen perusope-

tus ” 

 

 

 

 

”Hola, olen Elizabeth Layche-Riento, Espanjan 

opettaja. Opetuksen siirtäminen  alkuun oli hiukan 

pelottavaa, mikä on normaalia, kun tehdään jo-

tain uutta, mutta nyt se sujui aika hyvin ja se on 

myös sitä paitsi kivaa.” 

 

”Opiskelijoiden ja opettajien joustava suhtautumi-

nen tilanteeseen ja sopeutuminen etäopetukseen 

on ollut ihailtavaa. On opittu yhdessä uusia asioita 

- paljon myös varsinaisen kurssisisällön ulkopuo-

lelta. On ollut hienoa saada positiivista palautetta 

siitä, miten Sataopiston etäopetus on mahdollista-

nut ja pitänyt yllä sosiaalista vuorovaikutusta näin 

poikkeusaikanakin. 

Jenni” 

 

Teksti: Erja Moilanen ja Sataopiston opettajat 

Erja Moilasen etätyöpisteenä toimii kotoisasti keittiön pöytä. 

Kuva: Erja Moilanen 
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HARJAVALLAN KIRJASTO 

Myllykatu 1, 29200 Harjavalta 
p. 044 432 5338 (ei tekstiviestejä!) 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi 
Facebook: Harjavallan kirjasto– ja kulttuuripalvelut 
Instagram: @harjavallankirjasto 

AUKIOLOAJAT 
Suluissa omatoimikirjastoajat. Omatoimiaikana ei asiakaspalvelua, lainaus ja palautus 
automaatin kanssa. 
1.9. – 31.5. 1.6. – 31.8. 

MA 12–19  (9–12)           MA 12-19 (9-12)                             
TI 12–19  (9–12) TI  11-17 (9-11) 
KE 11–17  (9–11) KE 11-17 (9-11) 
TO 12–19 (9–12) TO  12-19 (9-12) 
PE 11–17 (9–11) PE 11-17 (9-11) 
LA 10–14  (–) LA  suljettu 
Aattoina* 11–15  (9–11) Aattoina*  11-15 (9-11) 
*: yleisiä juhlapäiviä edeltävinä arkipäivinä 

Kirjaston kesän lukukampanjat lapsille ja nuorille 

 

Lumotun puiston salaisuus (lapset) 

Puistossa tapahtuu omituisia asioita. Kuka siellä sekoi-

lee? Arkisesta kanin ulkoiluretkestä voi  kehkeytyä koko 

kesän mittainen uskomaton salapoliisitehtävä. Outoja 

pahanhajuisia lätäköitä, jättiläisötököitä ja villiintyneitä 

puutarhatonttuja. Lähde mukaan ikimuistoiseen seikkai-

luun! 

 

Luettu maa (nuoret) 

Mitä tehdä, kun kaikki matkat on peruttu ja kesästä on 

tulossa tylsempi kuin koskaan? Lähde mukaan virtuaali-

selle maailmanympärysmatkalle! Tutustu erilaisiin 

kulttuureihin, sukella tarinoiden maailmaan ja osallistu 

somehaasteisiin. Kuka saa eniten katsojia TikTokissa? 

Kenellä on eniten tykkäyksiä Instagramissa? Jaa haasteesi 

ja voit päästä mukaan valtakunnallisesti näkyvälle some-

kanavalle. Kuka on tuleva Luetun maan sometähti?  

Lisätietoa lukukampanjoista tulossa kesän kynnyksellä! 
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Suunta suunnistamaan – Vallan Suunta ry 

Vallan Suunta (ValSu) on ensimmäinen Satakuntaan 

perustettu suunnistuksen erikoisseura. Ikää yhdis-

tyksellä on jo 71 vuotta. Vallan Suunta on harrasta-

jaseura, eli seura tahtoo tarjota luonto- ja liikunta-

elämyksiä kaiken ikäisille riippumatta aikaisemmas-

ta suunnistuskokemuksesta. 

 

Harjoittelua ja kuntosuunnistusta varten ValSu jär-

jestää Jokilaakson kuntorastit -nimellä kulkevaa 

tapahtumasarjaa huhtikuulta lokakuulle vuorovii-

koin Kokemäen Kova-Väen kanssa. Kuntorasteihin 

kuuluvat lauantairastit ja omatoimirastit. Lauan-

tairasteilla on mahdollisuus ajanottoon ja yleensä 

myös keskusteluun radat suunnitelleen ratamesta-

rin kanssa. Lähtö tapahtuu klo 10.00-11.30 lauantai-

sin, ja toimitsijat odottavat paikalla kunnes jokainen 

suunnistaja on saapunut maaliin. Siksi on tärkeää 

ilmoittautua sekä metsään lähtiessä että sieltä pois 

tullessa. Omatoimirasteille voi mennä itselleen so-

pivaan aikaan heti lauantairastien päätyttyä seuraa-

vaan keskiviikkoiltaan asti. Kartta löytyy postilaati-

kosta lähtöpaikalta. Omatoimisuunnistaja voi valita 

jonkin lauantairasteja varten suunnitelluista rata-

vaihtoehdoista (A-B-C-D, joista A on vaikein ja pisin, 

kun taas D on helpoin ja lyhin) tai etsiä omatoimi-

suunnistuskartalle merkityistä rasteista itselleen 

mieluisat rastipisteet ValSun järjestämät kuntorastit 

ovat maksuttomia alle 21-vuotiaille ja seuran jäse-

nille. Omatoimisuunnistusta voi kokeilla myös ilmai-

sella MOBO mobiilisovelluksella. MOBO ratoja löy-

tyy ympäri Suomen, mm. Harjavallan Hiittenharjulta 

ja Nakkilan Salomonkalliolta. 

 

Perinteisen maastosuunnistuksen lisäksi suunnis-

tuksessa on useita alalajeja. Näitä ovat sprinttisuun-

nistus, tarkkuussuunnistus, pyöräsuunnistus ja hiih-

tosuunnistus. Sprinttisuunnistus tapahtuu kaupun-

geissa ja puistoalueilla. Sprinttisuunnistuksen mat-

kat ovat maastosuunnistusta lyhyempiä, myös 

mittakaava ja osa karttamerkeistä ovat erilaisia. 

Tarkkuussuunnistuksessa päätellään kartan perus-

teella, mikä useista rastilipuista on rastipisteen koh-

dalla. Tarkkuussuunnistus sopii myös liikuntara-

joitteisille. Tarkkuussuunnistusta voi harjoitella ja 

siinä voi kilpailla myös netissä. Pyörä- ja hiihtosuun-

nistus tapahtuvat nimiensä mukaisilla välineillä kul-

kien, ja lajien karttoihin on merkitty ns. polku-/

uraluokitukset kertomaan väylien kulkukelpoisuu-

desta. ValSu pyrkii järjestämään silloin tällöin 

sprintti- ja tarkkuussuunnistusta. 
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Vaikka ValSun painopiste on harrastustoiminnassa, 

voivat ValSun jäsenet halutessaan kilpailla alueelli-

sissa ja valtakunnallisissakin kilpailuissa. Osallistu-

miskynnys Satakunnan alueen suunnistuskisoihin on 

matala. Monet seuran nuoret osallistuvat mm. Sata-

kunnan Oravacup -kilpailusarjan osakilpailuihin ym-

päri Satakuntaa. Suunnistuksessa kilpaillaan ikäsar-

joissa, ja myös veteraanisarjoissa on viime vuosina 

nähty ValSun värejä, erityisesti 65-85-vuotiaiden 

miesten sarjoissa. Kuka tahansa seuran jäsen voi 

lunastaa itselleen Suunnistusliiton lisenssin ja haas-

taa itsensä osallistumalla kilpailuihin. Joihinkin alu-

eellisiin kilpailuihin ei tarvita edes lisenssiä. 

 

ValSu järjestää lapsille keväisin ja syksyisin orava-

polkukoulu -nimellä kulkevaa harjoitustoimintaa. 

Oravapolkukoulusta vastaa Outi Priia. Aikuisille pi-

detään suunnistuskoulua osittain oravapolkukoulun  

harjoitusten yhteydessä, jotta myös oravapolkukou-

lua käyvien lasten vanhempien olisi helppo osallis-

tua. Aikuisten suunnistuskoulusta vastaa Joonas 

Pohjala. Ajankohtaista tietoa löydät seuran nettisi-

vuilta. Sieltä löytyy myös yhteystiedot vastuuhenki-

löille, joilta voit kysyä lisätietoja. 

 

Muiden urheiluseurojen tapaan Vallan Suunta toimii 

vapaaehtoisten voimin. Olemme iloisia jokaisesta 

jäsenestä, seura-aktiivista ja kuntorastiosallistujas-

ta. Mielellämme järjestäisimme enemmänkin toi-

mintaa ja tapahtumia. Haaveissa on esimerkiksi las-

ten ja nuorten ryhmien lisääminen sekä tarkkuus- ja 

pyöräsuunnistustapahtumien järjestäminen vuo-

sittain. Mukaan vapaaehtoistoimintaan voi lähteä 

ilman suunnistusosaamista, tarvittaessa seura kou-

luttaa tehtäviin. 

 

Osa esimerkiksi kisojen yhteydessä tehtävistä tal-

kootöistä ei vaadi kuin muutaman tunnin aikaa ja 

iloista mieltä. Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtu-

miin ja toimintaan! 

 

Teksti: Maija Hall 

  Vallan Suunta ry 

· Perustettu 1950 
· Puheenjohtaja: Maija Hall 
· Sihteeri: Joonas Pohjala 
· Jäsenmaksu 25 €/hlö, 40 €/perhe 
· Karttamaksu yli 21-vuotiailta: 
         - Lauantairastit 6 € 
         - Omatoimirastit 5 € 
· www.vallansuunta.net 
· www.facebook.com/

Vasemman sivun kuva: 

Valtarastit 2020 kisakuva 
Tunnelmaa Vallan Suunnan 70-vuotisjuhlakisoista 
17.10.2020 
Kuvassa keskellä Vallan Suunnan Enni Huhtala 
Kuva: Jarkko Aaltonen 
 

Oikean sivun kuva: 

Maastorasti vuoden 2020 kuntorasteilta 
Kuva: Joonas Pohjala 

http://www.vallansuunta.net
http://www.facebook.com/vallansuunta/
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Harjavallan Seudun Taideseura ry 

Harjavallan Seudun Taideseura ry perustettiin 1972 

harjavaltalaistaiteilijoiden toimesta. Tavoitteena sil-

loin ja edelleen on innoittaa seutukuntalaisia kuva-

taiteen pariin järjestämällä taidekursseja, näyttelyitä 

ja taidematkoja, jopa juhlia kuten säännöissä vuodel-

ta 1972 todetaan. 

Jäsenmäärä on kaikkina vuosina pysytellyt 30-45 vä-

lillä. Kunniajäseninä ovat taiteilijat Maikki Haapala ja 

Tarja Kleemola. Edesmennyt taitelija Tello Anttila 

sparrasi ja arvosti taideseuraamme, joka onkin pitkä-

aikaisena yhteistyötahona Harjavallan Akvarelli-

kesässä Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen, Sata-

opiston ja Emil Cedercreutzin museon kanssa.  

Perinteinen taideleirimme on juhannusta edeltävänä 

viikonloppuna. Leiri on pidetty joka kesä, milloin Sä-

pin saaressa, Leineperin Ruukilla ja Herrainpäivillä. 

Paikkana on ollut useana kesänä myös Harjavallan 

Ladun rantamökki Pohjoisrannalla. Ohjaajana on ol-

lut taiteilija Tatsuo Hoshika ja viime kesänä leiriläisiä 

opasti taiteilija Juha Siirto, joka on myös seuran pit-

käaikainen puheenjohtaja.  

Osa seuran jäsenistä on osallistunut Harjavallan Ak-

varellikesään, joka tulevana kesänä järjestetään 17. 

kerran.  

Kesän taideleirin tuotoksista on ripustettu näyttely 

Harjavallan kirjaston näyttelytilaan elokuun ajaksi. 

Taideseuran näyttelyitä on ollut miltei vuosittain 

mm. Euran kirjastossa, yhteisnäyttely Nokantorpassa 

Rauman Inspiran kanssa, useita näyttelyitä Emil Ce-

dercreutzin museossa ja Porissa pop-up näyttelynä 

kahdesti. Akvarellin kesänäyttely oli Galleria Liisa 

Ekqvistillä, Porin Noormarkussa vuonna 2020 ja seu-

ran jäsenistöstä osallistui 11 taiteilijaa erilaisin teknii-

koin toteutetuin töin. 

Suureen Maalaustapahtumaan on osallistuttu 10.7. 

yhteistyössä Porin kirjaston kanssa, jonne aQARTET-

ryhmä kokoaa näyttelyn tapahtumassa maalatuista 

töistä kuukaudeksi. Porin Torimattoa maalattiin yh-

teisvoimin perhosmarssilaisten kanssa vuosina 2018 

ja 2019. Tulevana kesänä matto maalataan torille 

uuteen paikkaan osallistaen porilaisia ym. ohikulki-

joita. 

Johtokunnassa ovat Ulla Lampinen, Satu Nissi, Hilkka 

Kotiranta, Riitta-Liisa Mansikkamäki ja Kristiina Siirto-

Honkanen. Varajäsenenä Pirkko Rajahalme ja rahas-

tonhoitajana on Pentti Juutilainen. 

Teksti: Kristiina Siirto-Honkanen 

Kuvat: Juha Siirto 

                              Kuvassa: Kristiina Siirto-Honkanen 
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  Harjavallan Seudun Taideseura ry 

 Perustettu 1972 

 Jäseniä: 32 

 Puheenjohtaja: Juha Siirto 
(siirtojuha@gmail.com) 

 Sihteeri: Kristiina Siirto-Honkanen 

 Taiteen opetus ja näyttelytoiminta 

 

 

 

Ylhäällä oikealla: Satu Nissi, Tatsuo Hoshika ja Juha Siirto 

Alakuvassa: Ulla Lampinen, Tatsuo Hoshika, Jorma Ruohomäki ja Juha Siirto 
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Raittiuskilpakirjoitus keväällä 2021 

Harjavallan Raittiusyhdistys ry järjesti yhteistyössä Harjavallan kaupungin kanssa perinteisen raittiuskilpakirjoituk-
sen Harjavallan viidesluokkaisille. Kilpailun raadille toimitetuista teksteistä valittiin palkittaviksi seuraavien oppilai-
den tekstit:  

1. palkinto Nikke Laaksonen, Keskustan alakoulun 5 A 

2. palkinto Juho Torkkeli, Pirkkalan koulun 5.lk 

3. palkinto Aino-Maia Ketola, Keskustan alakoulun 5 B 
 
Kunniamaininnat: Nea Tasma, Keskustan alakoulun 5A ja Kiia Reitti, Keskustan alakoulun 5B 

 

2. PALKINTO:  Juho Torkkeli, Pirkkalan koulu 5. lk 

 

Minun mielestäni tupakan ja alkoholin käyttö pitäisi 

ehdottomasti lopettaa. Molemmat tuotteet ovat suu-

ria terveysriskejä ja vähentävät elinaikaa. Jos käytät 

näitä, sinulla on huomattavasti suuremmat mahdolli-

suudet saada esimerkiksi keuhkosyöpä. Alkoholiin ja 

tupakkaan jää helposti koukkuun, jonka jälkeen on 

todella vaikeaa lopettaa niiden käyttöä. Jos sinulla on 

perhe ja poltat tupakkaa, niin muutkin perheenjäse-

net kärsivät siitä. Alkoholi ja tupakka vähentävät elin-

aikaa noin 10 vuotta. Alkoholin käyttö voi myös joh-

taa vaikka masennukseen, tai muihin vakaviin sai-

rauksiin. Ja jos vaikka ajattelet, että minä vain kokei-

len tupakkaa päivän tai pari, niin siihen voi jäädä 

koukkuun, kunnes yhtäkkiä olet polttanut monta, 

monta vuotta ja sinulla on monia eri sairauksia. Sama 

juttu alkoholin käytön kanssa. Jos kaveriporukassasi 

käytetään alkoholia tai tupakkaa, niin älä ota itse,  

 

 

vaikka muut yllyttäisivät. Ikinä ei kannata edes kokeil-

la tupakkaa tai alkoholia, koska kuten jo kerroin sii-

hen jää koukkuun ja on hyvin vaikea lopettaa. 

Nyt kerron tarinan 16-vuotiaasta pojasta, jonka kave-

riporukassa poltettiin tupakkaa. Kerran kun hän meni 

kavereittensa kanssa kylille, niin sanottiin hänelle, 

että kokeilisi hänkin tupakkaa. Ensin poika kieltäytyi, 

mutta muut yllyttivät ja lopulta hän myöntyi ja kokeili 

tupakkaa. Sen jälkeen jokaisena päivänä, kun hän oli 

kavereittensa kanssa kylillä, hän poltti tupakkaa ja 

siitä tuli tapa ja hän tottui siihen. Hän aloitti 18-

vuotiaana runsaan alkoholin käytön ja niin ollen poltti 

tupakkaa ja joi alkoholia todella usein. Aikuisena hä-

nelle todettiin keuhkosyöpä. Hän kuoli jo 32-

vuotiaana keuhkosyöpään. 

 

Kuva: Pixabay 



Harjavallan tiedotuslehti 1/ 2021 23 

 
      1. PALKINTO: Nikke Laaksonen, Keskustan alakoulu, 5A 
 
  Minä ja tupakka 

  Minun nimeni on Pekka ja tämä on tarina minusta ja tupakasta. Olen kahdeksannella luokalla yläkoulussa. Mi-
nun parhaat kaverini ovat Make ja Ville. Kun viimein saavuin aamulla koululle, Make ja Ville odottivat minua jo. 
Näin jo kaukaa, että Villellä on jotain asiaa.  

 -Sinun on pakko nähdä tämä, Ville sanoi ja näytti minulle tupakka-askia.  

 -Mistä ihmeestä sinä olet tuon saanut? kysyin hämmästyneenä.  

 -Varastin sen isältäni, Ville kertoi.  

 -Pitäisikö meidän maistaa sitä? Minulla olisi sytytinkin, Make kertoi.  

 Minä olin silloin aivan täysin shokissa. Mietin mitä tapahtuisi, jos jäisimme kiinni? Tiesin, että Villellä on tupakkaa 
ja Makella sytytin. Mutta ennen kuin ehdin miettiä enempää, kellot soivat ja tunti alkoi. 

 Tunnilla mietin, kannattaisiko minun maistaa tupakkaa, sillä tiesin sen olevan haitallista keuhkoille ja aivoille. 
Koulun jälkeen menin kotiini ja tein läksyjäni, kunnes yhtäkkiä Make soittaa minulle.  

 - Pääsetkö tänään kuudelta koulun pihalle? Make kysyi.  

 -Tuleeko Villekin? minä kysyin. 

 - Juu, minä soitin Villelle jo ja hän lupasi tulla, Make kertoi.  

 - Okei, minä voin tulla. Mitä me teemme siellä? minä kysyin, vaikka tiesin jo mitä Makella oli mielessä.  

 - Minä ainakin aion maistaa tupakkaa, Make sanoi.  

 - Kai sinä tiedät, että tupakointi on pahaksi terveydellesi? kysyin.  

 - Ei se niin paha voi olla. Nähdään kuudelta, Make sanoi ja lopetti puhelun.  

 Kun kello tuli kuusi, niin nappasin takkini ja nousin pyörän selkään. Samalla kun pyöräilin koululle, ajattelin, etten 
maistaisi tupakkaa, vaan katsoisin vain vierestä.  

 Kun saavuin koulun pihalle, näin Maken ja Villen odottamassa minua.  

 - Aiotko oikeasti maistaa tupakkaa? kysyin Makelta.  

 - Totta kai, ei se niin pahaa voi olla ja sitä paitsi Villekin halusi kokeilla. Haluatko sinäkin? Make kysyi varmana 
siitä, että suostuisin.  

 Silloin sydämeni hakkasi nopeampaa kuin ikinä ennen. Mietin, että haluaisivatko Make ja Ville olla minun kaverei-
ta, jos en halua maistaa tupakkaa?  

 Keräsin rohkeuteni ja sanoin: - Ei en halua maistaa tupakkaa, sillä se on pahaksi terveydelle, eikä siitä hyödy mi-
tään. Koko tupakointi on vain pelkää rahan tuhlausta.  

 - Ei sinun ole pakko maistaa, jos et halua, sanoi Ville hämmästyneenä.  

 - Tiedätkö mitä? En minäkään oikeasti halunnut maistaa. Halusin vain, että minua pidettäisiin kovana äijänä, Ma-
kekin myönsi.  

 - Unohdetaan vaan koko tupakka, Ville sanoi ja heitti tupakka-askin roskiin. Olit oikeassa, tupakka on vain pelkkää 
rahan tuhlausta.  

 - Sovitaan, että ei ryhdytä polttamaan tupakkaa, Make ehdotti.  

 - Sopii minulle! Ville ja minä huusimme yhteen ääneen.  

 - Lähdetään vaan kotiin ja tavataan huomenna koulussa, Make ehdotti.  

 - Juu ja sitä paitsi meillä on huomenna matikankoe, minun pitäisi olla lukemassa siihen jo, minä totesin.  

 Ja niin me kaikki lähdimme kotiimme.  

 




