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Helteinen kesä on vaihtumassa sateiseen syksyyn. 

Vuodenajan vaihtuminen tuo arkeen sitä rytmiä, jota 

vallitseva pandemia on sekoittanut. Ainakin vielä tois-

taiseksi elämme uudenlaista arkea, joka on tuonut 

mukanaan uusia haasteita, joista kyllä selviämme, 

koska olemme sopeutuvaisia ja kekseliäitä. 

Ensimmäinen työvuosi kaupungin palveluksessa meni 

uusien asioiden opetteluun, joka yllätti laajuudellaan. 

Alun perin ajattelin, että tulevassa työssäni keskittyi-

sin vain Harjavallan kaupungin asioihin, mutta yllättä-

vän paljon pääsen osallistumaan myös maakunnan 

asioihin. Palvelukokonaisuuteen kuuluu Harjavallan 

kaupungin lisäksi niin valtion ylläpitämät liikenne-

väylät kuin myös seudulliset yhteistyötahot. Liikenne-

väylistä mainitakseni, tulevaisuudessa käynnistyvät 

ratamuutokset Merstolassa ja Harjavallan juna-

asemalla, jotka ovat merkittäviä asioita ja parantavat 

muun muassa työmatkaliikenteen sujuvuutta ja tur-

vallisuutta. On ollut kunnia olla mukana viemässä näi-

tä asioita parempaan suuntaan. Valtatie 2:lle on laa-

dittu pitkän tähtäimen parannussuunnitelmia, joita 

on myös tärkeä viedä eteenpäin. 

Itse olen tyytyväinen siihen, miten paljon olemme 

saaneet asioita tehtyä kuluvan kahden vuoden aika-

na. Moni muutos on lähtenyt liikkeelle kuntalaisten 

tarpeista. Näitä muutoksia olemme päässeet toteut— 

tamaan yhdessä niin teknisten palveluiden kuin mui-

den kaupungin organisaatioiden kanssa.  

Olemme parantaneet varhaiskasvatuksen toimitiloja: 

muun muassa Vinnariin on rakennettu uusi hirsipäivä-

koti sekä Joenrannan päiväkodin saattoliikennettä on 

päivitetty. Kaupungin liikuntamahdollisuuksia on kehi-

tetty uudella betonisella skeittiparkilla, Hiittenharjun 

ulkoliikuntavälineiden päivityksellä sekä koulun pi-

haan rakennetulla monitoimiareenalla. Olemme pääs-

seet parantamaan kaupungin infraa useita kilometre-

jä sekä kehitämme myös omaa toimintaamme muun 

muassa varikon aurinkosähköjärjestelmällä ja työko-

neiden katoksella. 

On hienoa päästä kehittämään omaa kotikuntaamme 

entistäkin viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja turvalli-

semmaksi. Monta hienoa hanketta on tulevaisuudes-

sa edessä ja pyrimme yhteistyössä vastaamaan uusiin 

tarpeisiin. Vaikka kaikkia hankkeita emme pystyisi 

toteuttamaan, niin etenemme pienin askelin eteen-

päin.  

Raikasta syksyä kaikille! 

 

Petri Katajisto 

Tekninen johtaja 

 

Tervehdys kaikille Vallan Väylän lukijoille 

     Vinnarin uusi hirsipäiväkoti piha-alueineen. Kuva: Petri Katajisto 



Vallan Väylä 4 

 

Liikunta– ja uimahallin syyskauden toimintaa 

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     klo 14–20 

Tiistai   klo  6–20 

Keskiviikko   klo  8–20 

Torstai   klo  6–20 

Perjantai   klo  8–20 

Lauantai   klo 10–16 

Sunnuntai   klo 10–16 

Lipunmyynti sulkeutuu tuntia ennen uimahallin sulkemista. Kahvila sulkeutuu 30 minuuttia ennen 

uimahallin sulkemista. 
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Kiikarissa Maria Vainionpää 

1.Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet? 

Olen Maria Vainionpää ja työskentelen kaupungin-

talolla taloustoimistossa taloussuunnittelijana. Aloi-

tin työssäni helmikuussa. Keskeisiin työtehtäviini 

kuuluvat erilaiset kirjanpidon tehtävät, myyntires-

kontran ja perinnän vastuuhenkilönä toimiminen, 

ulkoiseen raportointiin liittyvät tehtävät sekä sisäi-

sen laskennan tehtävät ja kehittäminen. 

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin?  

Asun Porin Liinaharjassa. Olen syntynyt Porissa, 

lapsuudessa olen asunut myös Ulvilassa viisi vuotta. 

Isän puolen isovanhempani ovat kotoisin Pohjan-

maalta, ja lapsuuden kesät olen viettänyt isäni puo-

len suvun synnyinsijoilla mökillä Ähtärissä. Äitini 

isän puolelta minulla on karjalaiset sukujuuret ja 

äitini äidin puolelta satakuntalaiset. 

3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin? 

Näin lehti-ilmoituksen joulun välipäivinä Satakun-

nan Kansassa, ja kiinnostuin tarjolla olevasta tehtä-

västä. Aiemmassa työssäni Pomarkun kunnan las-

kentasihteerinä olin saanut sellaisen pohjan kunta-

alan taloushallinnon töihin, että rohkenin paikkaa 

hakea. 

4. Keitä kuuluu perheeseesi?  

Omakotitalossa Porin Liinaharjassa asuu lisäkseni 

mieheni ja kissamme Osku. Poikamme on jo aikui 

nen ja asuu oman avovaimonsa ja pienen koiransa 

Rikin kanssa myös Porissa, samoin vanhempani asu-

vat Porissa. Veljeni perheineen asuu Raumalla, ja  

 

 

 

 

 

 

 

 

olen viiden lapsen täti. Hänen aikuisella tyttärellään 

on kaksi lasta, joten olen myös jo isotäti. 

5. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Ennen korona-aikaa kävin usein vesijuoksemassa, 

mutta nyt se on jäänyt vähemmälle. Lenkkeilen ja 

ulkoilutan pojan koiraa. Luen myös paljon kirjoja, ja  

televisiossa lempiohjelmiani ovat kaikenlaiset mu-

siikkiohjelmat. Mieheni kanssa pidämme molem-

mat varsinkin brittiläisistä dekkareista. Omakotita-

lossa riittää myös aina puuhasteltavaa. 

6. Mistä unelmoit?  

Kävimme ensimmäisen kerran Thaimaassa vuonna 

2010 ja ihastuimme tuohon lämpimään maahan. 

Olemme käyneet siellä siitä lähtien lähes vuosittain 

lomamatkoillamme ja odotan että pääsemme jos-

kus jälleen matkustamaan sinne. 

7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa? 

Harjavalta on mielestäni kivan kokoinen kaupunki, 

kaikki palvelut ovat mukavasti lähellä. Olen myös 

huomannut että täällä pidetään kesällä hyvää huol-

ta viheralueista. Kun olin kesäkuussa kuntavaalivir-

kailijana liikunta- ja uimahallin tiloissa, totesin että 

sehän tarjoaa vallan hienot liikuntamahdollisuudet! 

 

 

Kuva: Maria Vainionpää 
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Syksyn Vallan Väylässä esittelemme heinäkuun alussa 

aloittaneen Grilli 33:n, jota luotsaa Miia Valtonen. 

Grillikioski sijaitsee osoitteessa Harjavallankatu 33, 

Kino-Huovin naapurissa. Koronan takia Valtonen oli 

vailla työtä ja kun samoihin aikoihin avautui yrittäjäl-

le paikka kyseiseen toimitilaan, hän tarttui tilaisuu-

teen. Harjavalta on osoittautunut hyväksi paikaksi 

yrittää, sillä asiakkaat ovat ottaneet Valtosen ja hä-

nen työntekijänsä selvästi avosylin vastaan. Paljon on 

tullut positiivista palautetta. 

 

Uuden yrityksen perustamista miettivälle Miia Valto-

nen ohjeistaisi, että kannattaa tarkkaan miettiä, onko 

liikeidea kannattava ja miten sitä olisi järkevää lähteä 

toteuttamaan. Hän myös suosittelee kysymään muil-

ta yrittäjiltä kokemuksia ja tutustumaan siihen, mitä 

yrittäjyys oikeasti on. 

 

Korona-ajan takia grillikioskin sisätilat on jouduttu 

pitämään suljettuina. Yrittäjää harmittaa paljon, et-

teivät asiakkaat pääse sisätiloihin syömään, mutta 

tällä ja hyvällä hygienialla hän yrittää ehkäistä koro-

nan leviämistä ja turvata myös omia työntekijöitään 

sairastumiselta.  

 

Miia Valtonen on syntyisin Lohjalta, mutta hän on 

asunut lähes koko ikänsä Porissa. Viitisen vuotta 

sitten hän muutti Harjavaltaan. Perheeseen kuuluvat 

aviomies Tommi ja tytär Pilvi. Valtosella on oma he-

vonen, jonka kanssa hän viettää aikaa, sen mitä muil-

ta velvollisuuksiltaan ehtii. Yrittäjän elämä on hänen 

kohdallaan kiireistä ja aikatauluttamista, että saa kai-

ken hoidettua niin kuin pitää. Lapsuuden toiveam-

matti Miialla oli hieman harvinaisempi, hän nimittäin 

haaveili ratsupoliisin työstä. 

 

Käy tutustumassa Grilli 33:n maukkaaseen tarjontaan 

paikan päällä! Lisätietoa yrityksestä löytyy verkkosi-

vuilta https://www.grilli33.fi/ 

 

Harjavallan kaupunki toivottaa onnea ja menestystä 

uudelle yrittäjälle! 

 

 

Teksti: Satu Soppela-Hyle 

Kuva: Miia Valtonen 

 

 

Grilli 33 – yrittäjyyttä Harjavallassa 

Grilli 33 

Osoite: 
Harjavallankatu 33  
29200 Harjavalta 

 
Puh. 050 5188 733 

 
Sähköposti:  

miia.valtonen@grilli33.fi 
 

Verkkosivut:  
https://www.grilli33.fi 
 

Perustettu kesällä 2021. 

https://www.grilli33.fi/
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Vinnaren työllistämisyksikkö esittäytyy jälleen 

Vinnare on kuntoutumis- ja työllisyydenhoitoyksik-

kö. Vinnareen ohjaudutaan joko TE–toimiston kautta 

tai itse haluten. Tämä on täyden palvelun talo, jossa 

asiakas saa kattavasti apua moniin erilaisiin elämän-

tilanteisiin, kuten talouden hallintaan, kuntoutustar-

peen selvittelyyn ja koulutus- ja työmahdollisuuksien 

selvittelyyn. Asiakkaat ovat 17–60 -vuotiaita harja-

valtalaisia. Meidät löytää Vinnarin vanhasta koulus-

ta, osoitteesta Annalankatu 8.  

Oppisopimusopiskelija esittäytyy 

 

– Olen Amalia Vesalainen ja opiskelen oppisopimuk-

sella Harjavallan työpajalla nuoriso- ja yhteisöohjaa-

jaksi. Olen aloittanut Vinnaressa 1.4.2021 ja opintoni 

kestävät  vuoden 2022 loppuun. Toimin pitkäaikais-

työttömien ja työttömien nuorten kanssa ja ohjaan 

nuorten ryhmiä. Pääasiallinen työnkuvani muodos-

tuu kuitenkin nuorten kanssa toimimisesta. Aloitim-

me juuri uuden ryhmän yhdessä etsivän nuoriso-

työntekijän kanssa. Hyvä päivä -ryhmä starttasi nyt 

ensimmäistä kertaa Harjavallassa ja tulevaisuudessa 

on suunnitteilla jatkaa toimintaa. 

 

– Vastaan Vinnaressa kierrätyspisteestä, josta voi 

tarpeeseen hakea vaatteita, huonekaluja tai muuta 

tarpeellista. Otamme myös vastaan tilan salliessa 

käyttökelpoista tavaraa, joten rohkeasti yhteyttä, jos 

sinulla on jotain ylimääräistä. Minut saa kiinni nume-

rosta 044 432 5238. 

 

          Amalia Vesalainen kierrätyspisteessä. 

Vinnaren kierrätyspiste 

Vinnaren toiminta perustuu kierrättämiselle. Vinna-

ressa on alkanut vuoden 2020 alkupuolella kierrätys-

piste. Kierrätykseen saa tuoda puhdasta ja ehjää 

vaatetta ja tavaraa, kuten astioita, kirjoja, leluja ja 

mitä nyt mieleen tulee. Kierrätyspisteeseen saa tuo-

da myös huonekaluja. Vinnaressa entisöidään, korja-

taan ja kunnostetaan esimerkiksi huonekaluja ja 

vaatteita. Kierrätyspisteestä saavat sekä Vinnaren 

asiakkaat että muut Harjavallan asukkaat hakea itsel-

leen tarvittavaa tavaraa. Mitä ei haeta, hyödynne-

tään pajoilla, kuten esimerkiksi verstaalla puutava-

raa. 
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Pajalla on myös verstas, jossa pystyy laajasti kokeile-

maan erilaisia työtehtäviä, kuten puu-, maalaus- ja me-

tallitöitä, sekä asiakkaiden monenlaisia tilaustöitä laajal-

la kattauksella. Pääsääntöisesti verstaalla pyritään 

käyttämään kierrätysmateriaalia, jolloin myös kustan-

nukset pienenevät ja jätettä tulee vähemmän. Verstaal-

la korjataan myös kierrätykseen tulevia huonekaluja 

asiakkaiden toimesta tai mahdollisesti keksitään uusi 

käyttötarkoitus, joten poistoon meneviä tavaroita kertyy 

vähän. 

Verstaan monipuolisia toimintamahdollisuuksia 

yllä sekä vasemmanpuoleisessa kuvassa. 

Vinnare jakaa Harjavaltalaisten kauppojen ylijäämä-

ruokaa ja tämä on tarkoitettu Harjavallan asukkaille.  

Meillä valmistetaan erilaisista materiaaleista myös 

myyntiin tuotteita, joita saavat harjavaltalaiset 

käydä ostamassa. Hinta on pieni ja koostuu mate-

riaalin muodostamasta maksusta.  

 

 

Tervetuloa tutustumaan Vinnaren toimintaan! Jär-

jestämme yleensä myös avoimien ovien päiviä, 

mutta nykyinen koronatilanne ei ole sallinut näitä. 

Nyt tilanteen helpottuessa Vinnareen voi taas tulla, 

mutta olethan ensin yhteydessä meihin. 

 

 

 

Yhteystiedot: 

Charlotta Molander 

Vt. työllistämistoiminnan päällikkö 

Puh. 044 432 5253 

Sähköposti: charlotta.molander@harjavalta.fi 

 

Tekstit:  Charlotta Molander, Amalia Vesalainen, 

Mikko Knihti 

Kuvat: Vinnaren työllistämiskeskus 
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Tämän Vallan Väylä -numeron ilmestymishetkellä 

olemme siirtymässä kesästä syksyyn ja samalla Emil 

Cedercreutzin museon kesänäyttelyt alkavat lähestyä 

päättymistään. Kolme upeaa vaihtuvaa näyttelyä ovat 

avoinna sunnuntaihin 19.9. saakka. Jos vielä haluaisit 

nähdä ne, niin nyt kannattaa suunnata museolle! 

Mutta, mitä museolla on tällä hetkellä esillä?  

 

Lempeä Katse V on tunnelmallinen katsaus voi-

mauttavan valokuvan menetelmään 

Museon Satakunta- ja Emil-saleissa esillä on näyttely 

Lempeä katse V – Voimauttavia valokuvia. Näyttely 

on voimauttavan valokuvan menetelmän erikoistu-

misopiskelijoiden päättötyönäyttely, jonka on ohjan-

nut palkitun menetelmän kehittäjä, valokuvaaja, taide

- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen.  

Voimauttavan valokuvan menetelmä on tullut tutuksi 

sosiaali- ja terveysalan, pedagogiikan ja kulttuurialan 

toimijoille ja suurelle yleisölle useissa voimauttavaa 

valokuvaa esittelevissä näyttelyissä Suomessa ja ulko-

mailla. Rakastettu menetelmä nousi esille Suomessa 

ensi kerran vuonna 2008, jolloin Miina Savolaisen ja 

lastenkodissa asuvien tyttöjen yhteisenä projektina 

syntyi koskettava ja monen ihmisen maailmaa mullis- 

 

tanut Maailman ihanin tyttö -näyttely. Sen jälkeen 

menetelmäohjaajien kädenjälkenä on tähän mennes-

sä syntynyt viisi Lempeä Katse -näyttelyä, jotka ovat 

kiertäneet eri puolilla Suomea.  

Lempeä Katse V koostuu yhdeksästä erillisestä voi-

mauttavan valokuvan prosessista. Niiden toteuttajia 

ovat nelivuotisen koulutuspolun käyneet, kohtaamis-

työn kentällä toimivat ammattilaiset eri aloilta. Harja-

vallassa nyt avoinna oleva kokonaisuus ja sen oheista-

pahtumat avaavat ainutlaatuiset, vain harvoin julki-

sesti esillä olevat sosiaali- ja terveysalojen projektit 

yleisölle. Näyttely ei tyhjene yhdellä käynnillä ja se 

sisältää valokuvateossarjojen lisäksi elokuvia ja pro-

sessikirjoja, joiden kautta yleisö voi uppoutua mene-

telmän vaikuttaviin tarinoihin päiväkausiksi. Projek-

tien päähenkilöt ovat ohjaajien perheenjäseniä, asia-

kasryhmiä, asiakkaita, oppilaita ja potilaita perhei-

neen.  

Näyttely kutsuu katsojansa tutustumaan, vaikuttu-

maan ja liikuttumaan, sekä antaa kävijälle rakennus-

paloja ja -aineksia tämän henkilökohtaiseen elämään. 

Näyttelyn katse on hyväksyvä ja kysyvä – miten haluat 

katsoa itseäsi sekä ympärilläsi olevia ihmisiä? Entä 

miten kaipaat tulla nähdyksi? 

 

Museon kesänäyttelyt ovat avoinna 19.9. saakka 

Kuva © Lempeä Katse V - Voimauttavia valokuvia, sarjasta Pirita ja Pekka Torvi, Huone.  
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Hevosten taikaa -näyttely tuo yleisön nähtäville Jo-

hanna Sjövallin upeat hevosvalokuvat 

Museon Ilmari-salissa sukelletaan toiseen maailmaan, 

vaihtuvaan näyttelyyn Hevosten taikaa. Näyttely 

esittelee yleisölle porilaisen valokuvaajan Johanna 

Sjövallin hevosaiheisia valokuvia. Upeilla kuvillaan 

viime vuoden 2020 Fotofinlandia-kilpailun voittanut 

Sjövall on tuonut näyttelyyn esille palkitun Magic of 

Horses -kuvasarjan, mutta myös laajemman kattauk-

sen valokuvataidettaan viime vuosilta. 

Johanna Sjövall on toiminut valokuvaajana ja yrittäjä-

nä vuodesta 2006 alkaen. Hän työskentelee moni-

puolisesti sekä yksityishenkilöiden että yritysasiakkai-

den kanssa omassa studiossaan. Ammattityönsä ohel-

la luovan valokuvaajan sydäntä lähellä on aina ollut 

myös hevosten kuvaaminen. Johanna Sjövall onkin 

tullut tunnetuksi paitsi ihmisten kuvaajana, myös 

upeasta hevosaiheisesta valokuvataiteestaan, jossa 

muotokuvan kohteena on hevonen. 

 

 

 

Sjövallille ominainen kuvien aihe ja tunnelma, kome-

at ja persoonalliset hevoset eteerisen kauniissa ym-

päristössä kuvattuina toisaalta herkkinä mutta toi-

saalta alkuvoimaisina olentoina, luovat katsojalle ta-

runomaisen polun toiseen maailmaan. Hänen valoku-

viensa tunnistettava tyyli, unenomaisuus ja tarumaa-

ilman tunnelma, syntyvät kuvien valon ja värimaail-

man yhdistyessä. Toisissa kuvissa paikallaan olevat 

hevoset miljöössään ovat kuin unimaailman eläviä 

veistoksia, näkyjä toisesta maailmasta. Samalla tois-

ten kuvien ytimessä ovat juoksevat hevoset, yllätyk-

sellisyys ja silmänräpäyksessä ohi kiitävät hetket villin 

luonnon tunnelmassa.  

Johanna Sjövallin kuvissa hevoset ovat persoonia, 

suurimmasta friisiläisestä orista pienimpään Ameri-

kan miniatyyrihevoseen saakka. Näyttelyn kuvat on 

otettu viime vuosina pääasiassa Suomessa ja Ruotsis-

sa. Monissa näyttelyn kuvissa taustana ovat tutut sa-

takuntalaiset maisemat, kuten Reposaaren takaranta 

ja Yyterin hiekkarannat. 

 

 

Yleiskuva näyttelystä Hevosten taikaa. Valokuvat © Johanna Sjövall.   
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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 talvikaudella 2021–2022 

19.10.2021 – 27.2.2022 
Sofia Vätti – Erään naisen elämä (Ilmari-sali) 
Merikarhun kierros – Tarinoita Kokemäenjoen  
varrelta (Herman-sali) 
2.11.2021 – 27.2.2022 
Vuosisadan kokoelma museon taidevaraston 
kätköistä (Satakunta-sali) 

 
          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 31.5.2022 asti: 
        ti, ke, su  12.00 – 16.00 
        to  12.00 – 18.00 
         ma, pe, la suljettu 
      

          Aukioloaikojen poikkeukset voit tarkistaa  
         verkkosivultamme: www.harjavalta.fi/museo.  

 
Ylhäällä: Lempeä Katse V - Voimauttavia 

valokuvia, sarjasta Ulla Syngelmä sekä 

Henkka ja Tane Hyvönen.  

 

 

 

Oikealla:  Kuva © Johanna Sjövall.   

http://www.harjavalta.fi/museo
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 Studio 1851:n Maaginen maailma vie menneeseen 

maailmaan ja rinnakkaistodellisuuteen 

Museon Herman-salissa yleisön vastaanottaa porilai-

sen historiallisiin kuvausmenetelmiin erikoistuneen 

valokuvaamo Studio 1851:n näyttely Maaginen maail-

ma. Näyttely sisältää kokonaisuuden uniikkeja pot-

retteja, jotka on taltioitu yli 160 vuotta vanhalla mär-

kälevy-kollodion -menetelmällä. 

Studio 1851:n ovat perustaneet vuonna 2015 porilai-

nen valokuvaaja Tuomas Sinkkonen ja FM Aliisa Sink-

konen. Valokuvaamon ominainen tyyli perustuu sen 

erityiseen, vanhaan kuvaustekniikkaan.  

Studio 1851 valmistaa valokuvansa ainutlaatuisella, 

vuonna 1851 kehitetyllä märkälevy-kollodion-kuvaus-

menetelmällä, jossa kuva otetaan vanhalla paljeka-

meralla ja potretti valmistuu heti kuvauspaikalla suo-

raan alumiini- tai lasilevyn päälle. Täysin käsityönä 

tapahtuva kehitysprosessi ja kemikaalien levittämi-

nen luovat jokaiselle märkälevykuvalle sen ainutlaa-

tuisen luonteen. Tämä näkyy esimerkiksi levyn reu-

noille muodostuvana aaltoilevana rosoisuutena, niin 

sanottuina virheinä, jotka kuitenkin tekevät valmiista 

kuvasta niin omintakeisen ja ainutlaatuisen.  

Jokainen tällä tekniikalla taltioitu valokuva on oma 

uniikki teoksensa. 

Maaginen maailma -näyttely on aiheensa tiimoilta 

tunnelmallinen matka Studio 1851:n kuvalliseen ker-

rontaan. Näyttelyssä aika ja paikka hämärtyvät van-

han kuvausmenetelmän taltioidessa nykymaailman 

ihmisiä. Esillä on valokuvia muun muassa julkisuudes-

sa tutuista henkilöistä, studion asiakkaista ja suoma-

laisista nykynoidista. Oma osansa näyttelyn kuvissa 

on myös kasvottomilla hahmoilla, mystisyyttä henki-

villä naamiokuvilla ja niihin liittyvillä tulkinnoilla, jotka 

katsoja kohtaa näyttelyssä omaa todellisuuttaan vas-

ten. Vaikutteita näyttelyssä oleviin kuviin on saatu 

länsimaisesta esoteriasta, noituudesta, magiasta ja 

populaarikulttuurista. Näyttelyn tunnelma henkii 

mystiikkaa ja ajattomuutta, toisaalta eri aikojen ker-

roksellisuutta ja toisaalta hylättyä, rinnakkaisen todel-

lisuuden tunnelmaa. 

Tervetuloa näyttelyihin! 

 

Teksti: Satu Tenhonen, Voimauttava valokuva, Johan-

na Sjövall ja Studio 1851. 

Yleiskuva Studio 1851: Maaginen maailma  

-näyttelystä.   

Kuva © Studio 1851. Moonlight lovers, 2021,  

4x5” / 10x12 cm akryylilevy.   
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Kirjaston ja kulttuuritoimen syyskauden tapahtumia 

Ikäihmisille suunnattu Mielenvirkistys-
kerho jatkaa syksyllä taas toimintaansa 
pitkän tauon jälkeen. Seuraavat kerrat 
ovat torstaisin 7.10., 4.11. ja  2.12. klo 
10–12.   
 
Tervetuloa mukaan! 

Aamulukupiiri starttaa myös pitkän tauon jälkeen keskiviikkona 15.9. klo 10–11.30. 

Käsittelyssä on Karen Joy Fowlerin kirja ”Olimme ihan suunniltamme”. Kirjoja lai-

nattavissa kirjastossa.  Seuraavat kerrat ovat keskiviikkoisin  13.10.,  10.11. ja 8.12. 

Tule sinäkin mukaan! 

Tiistaina 14.9. klo 19 Runoilta Harjavallan 

kirjastossa, esiintymässä Pauli Karmala. 

Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. Tervetuloa 

mukaan!   

Suomalais-unkarilaisissa tunnelmissa KONSERTTI 

Harjavalta-salissa sunnuntaina 10.10. klo 14 

Selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen  

& Virva Garam, piano 

Myynnissä 150 lippua, hinta 5 €. Ennakkomyynti 

Harjavallan kirjastossa ja 30 min. ennen esitystä. 
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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 
1.9. 2021 – 31.5.2022 

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* 11–15  (9–11)  
*: yleisiä juhlapäiviä edeltävinä arkipäivinä 

 

 

 

 

 

 

 
Suluissa omatoimiajat. Omatoimiaikana ei asiakas-
palvelua; lainaus ja palautus automaatilla. 
 

Harjavallan kirjaston asiakkaana olet samalla Sata-
kirjastojen kaikkien yleisten kirjastojen asiakas. Sa-
takirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt, yhteinen 
asiakas– ja aineistotietokanta ja kirjastojen väliset 
seutuvaraukset ovat nopeita ja ilmaisia. 

www.satakirjastot.fi 
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Harjavallan Soittokunta on kohta 100-vuotias nuori  

Harjavallan Soittokunta on syntynyt 1920-luvun alussa 

puhallinmusiikille  vihkiytyneiden innokkaiden mies-

ten aloitteesta. Ensimmäiset seitsemän, pääasiassa 

lahjoitusvaroin hankittua torvea sekä rummut jaettiin  

16.5.1922 lähes pystymetsästä valituille innokkaille 

miehille. Heistä vain kaksi oli aiemmin soittanut, ja 

yksi tiesi jonkin soittimen nimeltä. 

Porilainen kapellimestari Karl Fröberg alkoi opettaa 

miehiä kahtena iltana viikossa. Vuosi kului, ja ensim-

mäisen kerran yleisö sai kuulla harjavaltalaista torvi-

soittoa 8.4.1923. Tilaisuus oli nimeltään Soittokunnan 

omat iltamat. Johtajana tahtia näytti tuolloin sen  en-

simmäinen kapellimestari, Osuuskaupan johtaja Aku 

Lahti. Harjavallan Soittokunnan toiminta on ollut kes-

keytyksissä vain kuusi vuotta. Vuosina 1936–1937 in-

nostus oli huono, ja pian sen jälkeen  sodassa miehiltä 

kului neljä vuotta.  

Sotien jälkeen vuonna 1945 ryhmä perustettiin uudel-

leen. Silloin se myös rekisteröitiin Harjavallan Soitto-

kunta ry:ksi. Orkesterista tuli  kaikkien yhdistysten ja 

toimijoiden yhteistyökumppani, ilman poliittisia tai 

muita sidoksia.  

 

Kirjanpito minuutin tarkkuudella 

Harjavallan Soittokuntaa on kohta sadan vuoden ajan 

kuultu häissä, hautajaisissa ja syntymäpäivillä ympäri 

Satakuntaa. Esiintymiset ja harjoitukset on soittokun-

nassa kirjattu ylös suurella huolellisuudella, noin yh-

den minuutin tarkkuudella. Kokoontumiskertoja on 

takavuosina kertynyt jopa sata vuodessa. 

Soittokunta on ollut ja on vastakin Harjavallan kun-

nan, kauppalan ja myöhemmin kaupungin uskollinen 

palvelija virallisissa tilaisuuksissa, kuten presidentin 

vierailuilla, vappusoitoissa sekä kunniatehtävissä  kir-

kossa ja sankarihaudalla. 

Satakunnan Laulujuhliin soittokunta osallistui aina 

vuodesta 1947 lähtien vuoteen 1970,  jolloin juhlien 

järjestäminen tyrehtyi. Soittokunta on konsertoinut 

myös ulkomailla: useita kertoja Ruotsissa ja Virossa 

sekä lisäksi Saksassa, Itävallassa ja Unkarissa.  

Vuonna 1947 Harjavallan Soittokunta täytti 25 vuotta. Johtaja, director musices Eero Ollila istuu vasem-

massa reunassa kornetti polvellaan.  
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Eeron aika 

Soittokunnan historiassa tunnetaan käsite Eeron 

aika. Sillä tarkoitetaan  pitkäaikaista kapellimesta-

ria, soittokunnan perustajajäsentä Eero  Ollilaa, jo-

ka sai director musices -arvonimen ansiokkaasta 

työstään paitsi puhallinmusiikin myös muun musiik-

kiharrastuksen elvyttäjänä koko maakunnassa. 

 

Eeron aika muistetaan hänen äärettömän toimeli-

aasta sekä  karismaattisesta panoksestaan soitto-

kunnan hyväksi. Hän myös perusti  Harjavallan seu-

rakunnan Nuorisosoittokunnan. Tuosta  musiikki-

kasvatuksesta ovat monet jo keski-ikäistyneet  har-

javaltalaislähtöiset ammattimuusikotkin ammenta-

neet voimansa. 

 

Pitkä matka kapellimestarina alkoi syksyllä 1927 ja 

päättyi vasta  kuolinpäivänä 5.7.1985. Eeron perin-

tö elää soittokunnassa edelleen. Hänen säveltä-

mänsä "Soittokunnan marssi" soitetaan edelleen 

jokaisessa soittokunnan konsertissa. 

 

 

Vuodet Eeron jälkeen 

Eero Ollilan lähes 50-vuotisen johtajakauden jäl-

keen tahtipuikkoon tarttui varajohtana toiminut 

Tuomo Siura syksyllä 1985. Hänen kaudellaan nuo-

tiston uudistuminen voimistui, kun vanhat ohjel-

mistot koettiin jo loppuun kalutuiksi. Yhä enemmän 

siirryttiin hankkimaan ajanmukaisia isolle kokoon-

panolle tehtyjä valmiita sovituksia. 

 

Tuomo Siura johti Harjavallan Soittokuntaa seuraa-

vat 12 vuotta syksyyn 1997 asti. Vielä viimeisinä 

töinään hän laati ja toteutti nuotiston arkistoinnin. 

Persoonallisen ulkoisen habituksen takana vaikutti 

rehti ja pedantti mies loppuun asti. 

 

Seuraavaksi johtajuuden otti vastaan soittokunnan 

pasunisti-tuubisti Asko Salminen. Myös hän jatkoi 

voimakkaasti uudistustyötä niin soitinvalikoiman 

kuin ohjelmiston suhteen ja kehitti soittokuntaa 

myös musiikillisesti. Ryhmä teki monia esiintymis-

matkoja ulkomaille. 

 

Juttu jatkuu seuraavalla sivulla. 

Satakunnan Laulujuhlilla oli pitkään pysyvä asema soittokunnan toimintasuunnitelmissa. Vuonna 1962 

tämä suosittu tapahtuma  järjestettiin Kiukaisissa.  
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Askon johtajakausi jatkui lähes 20 vuotta kesään 

2015. Ennen lopettamisilmoitustaan hän järjesti 

esiintymismatkan Ruotsin Juoksengissa pidettävään 

Tornionjoen vuosittaiseen yliuintitapahtumaan.  

Soittokunta konsertoi matkan aikana myös Aava-

saksalla ja Övertorneåssa. 

 

Juhlan aika syksyllä 2022 

Seuraavaksi kapellimestarin tehtävään astui jälleen 

varajohtaja, vuonna 2008 klarinetistiksi tullut Harri 

Lepistö. Kapellimestarina hän ei ehtinyt alkua pi-

demmälle, sillä jo seuraavana keväänä 2017 äkilli-

nen sairaus lopetti hänen uransa juuri, kun soitto-

kunta valmistui  95. juhlaansa. Harrin elämä päättyi 

saman vuoden lokakuussa, vain pari viikkoa ennen 

juhlakonserttia. 

 

Palokunta-aatteella nyt astui johtajaksi Heikki Syrjä-

nen, soittokunnan kasvatti jo vuosien takaa, joka oli 

juuri palannut riveihin klarinetistiksi. 

 

 

Syksyllä 2022 Harjavallan Soittokunta esittää 100-

vuotisjuhlakonsertin. Sitä ennen harjoitukset soivat 

tiistaisin kello 19 Harjavalta-salissa (osoite Myllyka-

tu 3), uudet soittajat ovat tervetulleita mukaan. 

Kuulumisia voi seurata myös soittokunnan Face-

book-sivulta. 

 

Teksti: Tapio Routimo, Heikki Syrjänen 

Kuvat: Harjavallan Soittokunnan arkisto 

 

 

 

 

 

 

  Harjavallan Soittokunta ry 

· Perustettu 1922 
· Puheenjohtaja: Juhani Ollila 
· Sihteeri: Sanna Eilu 
 

https://
harjavallansoittokunta.yhdistysavain.fi/ 

 

Vuonna 1972 soittokunta kokoontui 50-vuotiskuvaan. Eturivissä keskellä Eero Ollilan oikealla 

puolella istuu jutun kirjoittaja Tapio Routimo.  
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Kansalaisopiston työkausi on alkamassa ja kursseille 

ilmoittautuminen käynnissä. Opetus käynnistyy 6.9. 

alkavalla viikolla. Opetusohjelma on jaettu koteihin 

elokuussa, ja se on noudettavissa myös kirjastosta. 

Painettuun ohjelmaan on tullut muutoksia ja kor-

jauksia, joten ajantasaiset tiedot kiinnostavista kurs-

seista kannattaa katsoa netistä: 

www.opistopalvelut.fi/sataopisto  

 

Syksyllä Harjavallassa on tarjolla 102 kurssia ja luen-

toa, useat tuttuja suosikkeja, mutta myös joukko 

uutuuksia. Monet kurssit ovat lukuvuoden mittaisia, 

mutta lyhytkurssien määrä on kasvussa. Heti syys-

kuussa voi oppia hallitsemaan ja ennakoimaan työ-

väkivaltaa tai oppia retkeilytaitoja erätaitokurssilla. 

Ruokakursseja on aiempaa enemmän:  suositun 

sushikurssin lisäksi pullan, voileipäkakun ja juusto-

kakkujen leipomisesta järjestetään omat iltansa. 

Uutta Harjavallassa on viininmaistamiskurssi.  

 

Kielissä tarjotaan englannin, venäjän, italian, espan-

jan ja ranskan jatkokursseja ja alkeita englannissa ja 

italiassa. Musiikkikursseja on mummu- ja vaarimus-

karista yksinlauluun ja karaokeen, kuoroista ukule-

lensoittoon ja soittokuntaan. Pienen tauon jälkeen 

tarjolla on myös kitaransoiton yksilöopetus. Käden-

taidoissa Harjavallan osaston suosituimpia kursseja 

ovat kudonta, päiväkässät, puutyöt ja verhoilut.  

 

Viikonloppukursseina ohjelmassa on ainakin kuvan-

siirtoa puulle ja kankaalle, hopeakorukurssi, kehruu, 

betonitöitä jouluksi ja nukkekodin esineitä. Arki-

iltoina pääsee solmeilemaan makrameeta, valmista-

maan saippuaa ja neulomaan islantilaisneuleita.  

 

Lapsille on uutena sirkuskurssi ja perhesirkuskurssi 

yhdessä aikuisen kanssa. Kuvataiteissa tarjotaan 

keramiikkaa, posliinin- ja lasinmaalausta, akvarelli-

maalausta, valokuvausta ja animaatioelokuvaamista 

ja uutuutena nuorille suunnattua Kuvista-ryhmää. 

Tanssimisen suosion kasvun näkee kurssitarjonnas-

sa; on lasten satutanssia, aikuisen lavatanssia, lavis-

ta, sambicia ja latinohipsiä. Joogaryhmiä on monia 

tuolijoogasta kundaliiniin. Pitkästä aikaa liikuntaryh-

miä kokoontuu myös Pirkkalan koululla, jossa voi 

harjoittaa asahia, pilatesta ja kundaliinijoogaa. 

 

Digitaitoja on hiottu verkkokursseilla elokuusta 

saakka. Syyskuussa järjestetään  lähiopetuskurssi 

erilaisista etäyhteysohjelmista. Älypuhelimen 

käyttöä opetellaan perus- ja jatkokursseilla. Taidois-

ta on hyötyä, sillä Sataopisto on lisännyt omien 

verkkokurssien tarjontaa. Niillä on kaikkea: musiikin 

teoriaa, ukulelen soittamista, etämuskaria pikkuisil-

le, lasten espanjankerho, englannin, italian, espan-

jan, ranskan ja saksan kieltä ja kulttuuria, helmitöi-

tä, himmeleitä, monenlaista jumppaa ja joogaa… 

 

Toivomme sinun löytävän mukavan harrastuksen 

ohjelmastamme. Jos sopivaa kurssia ei ohjelmassa 

tänä syksynä olisi, niin ota yhteyttä ja esitä kurssitoi-

ve. Se voi toteutua jo kevätlukukaudelle! 

Teksti: Erja Moilanen 

 

 

 

Tervetuloa Sataopistoon 

http://www.opistopalvelut.fi/sataopisto



