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 SIVISTYSJOHTAJAN TERVEISET 

Kirjoitin terveiseni viimeksi Vallan Väylän sivuille vuoden 

2019 keväällä. Tuohon aikaan ei ollut tietoa epidemiasta 

eikä lähialueen sodasta, jotka ovat meidän kaikkien elä-

mää kovin voimakkaasti määrittäneet viimeisten parin 

vuoden aikana. 

Nyt olemme päässeet koronan osalta ainakin suurimmak-

si osin kiinni normaaliin elämänmenoon. Siihen on syytä 

olla tyytyväisiä.  

Kuntakentällä kuluva aika merkitsee lukuisia muutoksia – 

hyvin suuriakin. Suurimpana kaikista siirtyminen hyvin-

vointialueille sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden 

toiminnoissa ensi vuoden alusta lukien. Asia koskettaa 

meitä kaikkia ainakin jollakin tavalla. Siirtyminen merkit-

see kaupungin hallinnossa ja päätöksenteossakin suurta 

muutosta. Kaupungin tulonmuodostus uudistuu myös. 

Harjavallan osalta odotus ja toive tietysti on, että Harja-

vallan talous saadaan säilymään vakaana ja sitä kautta 

saadaan tarjottua kuntalaisille laadukkaita palveluja jat-

kossakin. Esimerkkejä laadukkaista vapaaehtoisista palve-

luista ovat mm. perusopetusikäisille tarjolla ollut ruokai-

lumahdollisuus, kesäleirit sekä alkuopetusikäisten aamu- 

ja iltapäivätoiminta, jotka kaupunki on kesän aikana jär-

jestänyt. 

 

Sivistyspalveluissa alkaneella syyskaudella järjestetään 

kirjasto- ja kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- sekä museotoi-

minnassa tapahtumia, joihin toivotaan mahdollisimman 

laajaa osanottoa kaupunkilaisten taholta. Kaupunki on 

mukana laajasti monessa paikkakunnalla järjestettävässä 

tapahtumassa. Pyrimme siihen, että kaupunki olisi läsnä 

asukkaiden arjessa ja juhlassa. 

Varhaiskasvatusta järjestetään yhä Vinnarin vuoropäivä-

kodin, Joenrannan päiväkodin ja sen hallinnon alla toimi-

van Pohjoisrannan päiväkodin tiloissa. Päiväkotitoiminnan 

ohella perhepäivähoito on mukana palveluvalikoimassa. 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lukuvuodet ovat pyö-

rähtäneet käyntiin Pirkkalan sekä Keskustan alakouluissa, 

yläkoulussa ja lukiossa. Lukion opiskelijamäärä on saatu 

säilytettyä melko tasaisena, mutta pyrimme siihen, että 

löydämme keinot opiskelijamäärän kasvattamiseen aina-

kin pitkällä tähtäimellä. Siihen meillä on ymmärtääkseni 

mahdollisuudet huolimatta siitä, että ikäluokat ovat pie-

nenemään päin.  

Toivottelen antoisaa ja sopivia säitä sisältävää syksyä! 

Tommi Aalto 

Sivistysjohtaja 

Ikäihmisten neuvontapuhelin  

044 450 3500  

Palvelee arkisin klo 9–15  
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Korkeatasoinen ja monipuolinen musiikkitarjonta 

Harjavallassa ja Kokemäellä on Satasoittoyhdistyk-

sen tavoite. Päällimmäisenä musiikin ilo. 

 

Moni harjavaltalainen muistaa Vasket Vallassa – 

tapahtuman lähes parinkymmenen vuoden takaa. 

Puhallinmusiikki oli nautinnollista ja Pilliklubilla me-

no reipasta! 

 

Pienellä paikkakunnalla järjestäjien voimavarat ovat 

rajalliset ja konserttien yleisömäärät jäävät helposti 

pieneksi. Onneksi Vasket Vallassa löysi tukea lähel-

tä, sillä kokemäkeläinen kamarimusiikkitapahtuma 

Satasoitto kamppaili samanlaisten haasteiden kans-

sa. Kun näiden musiikkifestivaalien taustayhdistyk-

set yhdistettiin, syntyi nykymuotoinen Satasoittoyh-

distys ry, jonka kotipaikka on Harjavalta. 

 

Satasoittoyhdistyksen päätehtävä on järjestää Sata-

soitto-festivaali vuosittain elo-syyskuun vaihteessa. 

Festivaali on kymmenpäiväinen ja kestää elokuun 

viimeisestä viikonlopusta syyskuun ensimmäiseen 

viikonloppuun. Tänä vuonna ajankohta on 26.8.–

4.9. 

 

Eeva-Maija Talasma ja Markku Ollila ovat toimi-

neet festivaalin taiteellisina johtajina Satasoiton 

syntymästä asti ja  voi vain ihailla heidän kykyään 

löytää joka vuosi uusia lahjakkaita ja vetovoimaisia 

esiintyjiä.  Viime vuodet Satasoiton tuottajana on 

toiminut ansiokkaasti Tiina Starcke. 

 

Pääasiassa Satasoiton organisaation talkooporukka-

na on toiminut yhdistyksen hallitus, joka on hoita-

nut niin mainosten jakamisen, ilmoitustulojen ke-

räämisen kuin järjestysmiestehtävät. Toki tilapäises-

ti apuna ovat olleet esim. soittokuntalaiset, naislau-

lajat ja maatalousnaiset. 

 

Tällä hetkellä yhdistyksen hallitukseen kuuluvat alle-

kirjoittanut puheenjohtajana, Juha Korkeaoja vara-

puheenjohtajana, Paavo Valtanen sihteerinä, Maa-

ria Juvela rahastonhoitajana sekä muina jäseninä 

Sari Aarniokoski-Luotola, Hanna Lintunen, Juuso 

Mäkelä, Ari-Veli Starcke ja Tommi Talasma. Sata-

soittoyhdistyksessä on jäseniä noin sata ja jäsen-

maksu 15 €. 

 

 HARJAVALLAN JA KOKEMÄEN MUSIIKILLISTA 

 YHTEISTYÖTÄ 

Satasoiton hallitus, tuottaja ja taiteelliset johtajat poseeraavat. Vasemmalta oikealle Tommi Talasma, Paavo Valta-
nen, Eeva-Maija Talasma, Hanna Lintunen, Päivi Hallamaa-Tupi, Sari Aarniokoski-Luotola,  Juuso Mäkelä, Juha Kor-
keaoja, Markku Ollila ja Ari-Veli Starcke. Edessä Tiina Starcke ja Maaria Juvela. 
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 Uudistuminen tärkeää 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää 

musiikin harrastusta Satakunnassa sekä edistää ja 

tukea musiikkitoiminnan kehitystä. Kun resurssit 

ovat rajalliset, ne kaikki uppoavat helposti vuosittai-

sen Satasoitto-festivaalin järjestämiseen. Toki kon-

serttimatkoja on tehty esim. Helsingin musiikkita-

loon, Haminan Tattooseen ja Naantalin Musiikkijuh-

lille. Samalla reissut ovat olleet  satasoittolaisille 

opintomatkoja, koska olemme päässeet tutustu-

maan muiden musiikkifestivaalien järjestelyorgani-

saatioihin ja niiden toimintaan. 

 

Vuosittainen musiikkifestivaalin järjestäminen on 

Satasoitolle taloudellinen jännitysmomentti.  Läh-

teekö yleisö liikkeelle ja saadaanko riittävästi lippu-

tuloja niin, että talous on vakaa ja festivaali voidaan 

järjestää seuraavanakin vuonna? 

 

Satasoiton järjestäminen on  hauskaa ja  hallituksen 

talkooporukka on hitsaantunut hyvin yhteen. Uusia 

toimijoita, energiaa ja ideoita tarvitaan silti koko 

ajan lisää, jotta yhdistys voi uudistua. 

 

 

Oma visioni on, että Satasoittoyhdistyksellä on lähi-

vuosina jonkin verran  kansainvälistäkin toimintaa. 

Toivottavasti myös lasten, vanhusten ja muiden eri-

tyisryhmien musiikkiharrastuksen kehittämiseen 

voidaan panostaa. 

 

Teksti: Päivi Hallamaa-Tupi 

Kuvat: Paavo Valtanen 

 

 

 

 

SATASOITTOYHDISTYS RY 

Perustettu v. 2008 

Puheenjohtaja: Päivi Hallamaa-Tupi,  

puh. 040 540 5109, paivi@hallamaa-tupi.fi 

Sihteeri: Paavo Valtanen, puh. 040 152 6511, 

valtanen.paavo@gmail.com 

Sähköposti: info@satasoitto.fi 

Nettisivut: www.satasoitto.fi 

Naantalin Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Tiina Tunturi 

kertoi opintomatkalaisille tapahtuman taustoista ja jär-

jestelyistä. 

Suomen Luonnon päivää juhlistivat Puurijärvellä  musiikin 

moniottelija Risto Kupari ja Rauma Flikkatten Göör.  
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YRITYSESITTELYSSÄ HARJAVALLAN LVI-PISTE 

1. Mikä on yrityksesi ja mikä sen toimiala on? Mil-

loin se on perustettu? Missä yrityksesi on? 

Yritykseni nimi on Harjavallan LVI-Piste ja se on pe-
rustettu alkuvuodesta 2022. Toimialaani kuuluvat 
lämpöpumput sekä kaikki LVI-alan perustyöt.  
 
Harjavallan LVI-Pisteellä ei ole toistaiseksi virallista 
toimipaikkaa, mutta sellaisen etsinnät ovat käynnis-
sä. Sopivan löytyessä on siihen tarkoitus jollain aika-
välillä perustaa myös ehkä myös myymälä. 

2. Mistä sait sysäyksen perustaa yrityksesi juuri 
Harjavaltaan? 

Yrityksen perustaminen Harjavaltaan on ollut mieles-
sä jo pitkään, lopullinen ajatus perustamiselle syntyi 
sen hetkisen työtilanteen mukaan. Huomasin että 
Harjavallassa olisi kysyntää ja tilaa vielä uudelle LVI-
alan toimijalle. 

Sen lisäksi olen nykyään paikkakuntalaisia joten 
omilla nurkilla töiden teko houkutteli myös.  

3. Mikä Harjavallassa on ollut hyvää ja toimivaa 
yrityksen perustamisen kannalta? 

Apua yrityksen perustamiseen sain kaupungin tarjo-
amilta palveluilta, joiden avulla saimme asiat helpos-
ti alkuun.    

4. Mitä ohjeita antaisit yrityksen perustamista har-
kitsevalle? 

Yrittäjäksi harkitsevalle ohjeeksi annan, kysyvä ei 
tieltä eksy. Rohkeasti vaan uusia haasteita ja ta-
voitteita kohti. 

5. Miten asiakkaat ovat ottaneet sinut vastaan? 

Asiakkaat ovat ottaneet minut erittäin hyvin vastaan 
ja työkalenteri alkoi täyttymään alusta alkaen hyvin.  

6. Näkyykö vuodenaikojen vaihtelu työtilausten 
määrässä? 

Työtilausten vaihtelu vuodenaikojen mukaan ei ole 
alalla kovin suurta, mutta kiireisintä aikaa ovat kevät 
ja kesä.  

 

7. Mistä olet kotoisin ja keitä kuuluu perheeseesi? 

Olen kotoisin Eurasta. Harjavaltaan muutimme vuon-
na 2011. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme lasta:  
5- ja 3-vuotiaat pojat sekä 1,5-vuotias tyttö.       

8. Mitä harrastat vapaa-aikana vai jääkö yrittäjälle  
vapaa-aikaa? 

Vapaa-ajalla harrastan jääkiekkoa ja pyöräilyä pää-
sääntöisesti. Opiskelen myös LVI-insinööriksi Tampe-
reen AMK:ssa, joten opinnot kun alkavat taas tässä 
syksyllä katsotaan miten aikaa jää.  

9. Mikä oli haaveammattisi lapsena? 

Haaveammatteja lapsena oli niin paljon että on vai-
keaa nostaa sieltä yhtä selkeää suosikkia.  

Harjavallan lvi-piste 

Perustettu v. 2022 

Yrittäjä: Jesse Lehtilä 

Puhelin: 040 657 3712 

Sähköposti: jesse.lehtila@harjavallanlvi.fi 

Nettisivut: https://www.harjavallanlvi.fi/ 

      Vastaukset ja kuva: Jesse Lehtilä 
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HARJAVALLAN AKVARELLIBIENNAALISSA  

LEIKKIVÄT VALOT JA VARJOT 

Sunnuntaina 31.7.2022 Emil Cedercreutzin museos-

sa avautui vaihtuva näyttely Harjavallan Akvarelli-

biennaali 2022 – Valon ja varjon leikki. Näyttely on 

tuonut yleisön nähtäville laajan kokonaisuuden suo-

malaista akvarellitaidetta useilta eri taiteilijoilta. Nyt 

neljättä kertaa järjestettävä Harjavallan Akvarelli-

biennaali jatkaa Emil Cedercreutzin museolle perin-

teistä akvarellitaiteen esittelyä näyttelyllä, jonka 

teema on valon ja varjon leikki. Näyttelyn taiteelli-

nen johtaja ja juryttäjä on taidemaalari, TaM Tatsuo 

Hoshika.  

Harjavallan Akvarellibiennaali 2022 on Suomen Ak-

varellitaiteen yhdistys ry:n, Sataopiston, Harjaval-

lan Seudun Taideseura ry:n ja Emil Cedercreutzin 

museon yhteistyönä syntynyt kokonaisuus. Näytte-

lyssä esillä on Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen 

ja Sataopiston vuosittain Harjavallassa järjestämillä 

Harjavallan Akvarellikesä -maalauskursseilla synty-

neitä teoksia vuosilta 2019 ja 2022. Lisäksi mukana 

on teoksia näiden vuosien väliin sijoittuneilta kol-

melta kurssilta, jotka korona-ajan hengessä järjes-

tettiin etämuotoisina.  

Kaikki mainitut kurssit ovat valtakunnallisia ja niiden 

osallistujat ovat kuvataiteen ammattilaisia ja harras-

tajia eri puolilta Suomea. Heinäkuun viimeisellä vii-

kolla järjestettävien intensiivisten maalauskurssien 

ja etäkurssien teokset on jurytetty biennaalinäytte-

lyyn, joka järjestetään Emil Cedercreutzin museossa 

kahden vuoden välein. Kurssien opettajina toimivat 

tänä vuonna taiteilijat Maikki Haapala, Tatsuo 

Hoshika, Anne Kimiläinen, Krista Kortelainen ja 

Marja Mali. Myös opettajien teoksia on näyttelys-

sä. 

Harjavallan Akvarellibiennaalin 2022 teemaksi on 

valikoitunut valon ja varjon leikki. Teema juontaa 

juurensa viime vuosien aikana koettuun koronapan-

demiaan. Vuoden 2020 biennaalinäyttely peruu-

tettiin koronan vuoksi. Näyttelyn teemaksi suunni-

teltiin alun perin valon leikkiä, mutta yllättävänä saa-

punut korona-aika muokkasi näyttelyn teemaan mu-

kaan myös varjon elementin. Näyttelyn teema ku-

vastaa erikoisen ajanjakson erilaisia puolia ja on an-

tanut akvarellikurssien taiteilijoille tilaa omien koke-

mustensa kuvaamiselle.  
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Biennaalin taiteellinen johtaja, taidemaalari Tatsuo 

Hoshika pohtii valon ja varjon merkitystä: ”Valot ja 

varjot ovat konkreettinen kontrasti. Koen, että maa-

laamisen tavoitteena on vapautuminen. Sitä voi ku-

vata leikkinä, jossa kuljemme väriympyrässä. Omas-

sa työskentelyssäni valot ja varjot ovat merkittävin-

tä, mitä teoksissa on. Ilman valoa ei synny varjoa ja 

varjo konkretisoi todelliset havainnot. Varjon kautta 

valon sävyt löytyvät – niin taiteellisessa työskente-

lyssä kuin elämässäkin. Myös elämässä ilo ja suru 

kulkevat käsi kädessä. Akvarellimaalauksessa alkuti-

lanne on valkoinen paperi, kirkas valoisuus, johon 

värien avulla syntyy läpikuultavuutta ja varjoja. 

Usein maalatessa oma tietoisuutemme ja opitut 

asiat sotivat mielessämme, mutta silmien edessä on 

se todellinen havainto, jonka näemme. Tästä hyvä 

esimerkki on vaikkapa puu tai taivas. Kun ajattelem-

me puuta, ajattelemme usein lehtien vihreää väriä. 

Mutta kun todella katsomme puunlehtiä, huo-

maamme, että niiden varjoissa vihreys voi olla vaik-

kapa sinertävää, punertavaa tai violettia. Kirkkaassa-

kin valossa vihreä voi näyttää kokonaan eri väriltä, 

mutta silti ajatuksissamme puu on usein vihreä ja 

taivas sininen”, Tatsuo Hoshika sanoo.  

Harjavallan Akvarellikesän taustalla on neljän tahon 

pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö, jonka tavoitteena 

on akvarellitaiteen ilosanoman esille tuominen suu-

relle yleisölle kurssien ja näyttelyiden myötä. Suo-

men Akvarellitaiteen yhdistys ry on perustettu 

vuonna 1998. Yhdistykseen kuuluu noin 700 jäsentä 

ja sen tavoitteena on akvarellitaiteen tuntemuksen 

edistäminen Suomessa. Harjavallan Seudun Taide-

seura ry on perustettu vuonna 1972. Jäseniä taide-

seurassa on 40. Harjavallan kansalaisopisto toimi 

akvarellikurssien järjestäjänä vuodesta 2004 alkaen 

ja perinnettä ovat jatkaneet Huittisten seudun kan-

salaisopisto ja nykyisin Sataopisto. Harjavallan kau-

pungin museotoimeen kuuluva Emil Cedercreutzin 

museo on järjestänyt biennaalinäyttelyitä ja niitä 

edeltäneitä vuosittaisia akvarellinäyttelyitä yhteis-

työn alusta asti.  

Näyttely on avoinna Emil Cedercreutzin museossa 

2.10.2022 saakka. Tervetuloa! 

Alla oleva teoskuva: Päivi Kuoppala, Kaupungin sykkees-
sä, 2021. Teos on syntynyt akvarellitaiteilija Mika Törösen 
verkkokurssilla hänen mallistaan. 

Teksti ja muut kuvat: Satu Tenhonen 

Taiteellinen johtaja Tatsuo Hoshika jurytystyössään. 
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1.Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet? 

Eija Kurri, Emil Cedercreutzin museossa 

asiakaspalveluvastaavana. 

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin?  

Asun Nakkilassa ja sieltä olen myös kotoisin.  

3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin? 

Olen työskennellyt jo vuosia Harjavallassa, 

tosin museolla vasta muutaman kuukauden. 

Harjavallassa on ollut mukavat työmahdollisuudet  

ja tänne on lyhyt työmatka. 

4. Keitä kuuluu perheeseesi?  

Mies ja koira sekä aikuinen tytär perheineen. 

5. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Olen hurahtanut villapaitojen kutomiseen, lisäksi 

koiran kanssa ulkoilua sekä äänikirjojen kuuntelua. 

6. Mistä unelmoit?  

Yhteisestä ajasta lastenlasten kanssa.  

7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa? 

Kyllä parasta on museo ja sen kaunis ympäristö 

ehdottomasti.   

 

 

EMIL CEDERCREUTZIN MUSEO 

 
Taide– ja kulttuurihistoriallinen museo, joka 
perustuu kuvanveistäjä, siluettitaiteilija Emil 
Cedercreutzin (1879–1949) elämäntyöhön. 
 
Perusnäyttelyt:  
 Taiteilijakoti Harjula   
 Maahengen temppeli 
 Työn jälkeen –veistosnäyttely 
 Emil Cedercreutzin siluettitaidetta ja 

taidekokoelma 
 Veistospuisto 
  
Vaihtuvat näyttelyt 1.11.2022 – 5.2.2023 

Kotiseutuyhdistys Harjulan Killan valokuvanäyttely 
– Elämää 60-luvun Harjavallassa 
(Satakunta-sali) 
 
Taiteen voima – Harjavallan Seudun Taideseura ry 
50 vuotta (Ilmari-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  1.9.2022 – 31.5.2023: 
        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.  
 
           

KIIKARISSA EIJA KURRI 

Kuvassa asiakaspalveluvastaava Eija Kurri museon 

Veistospuistossa, kuva: Satu Tenhonen  

http://www.harjavalta.fi/museo
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KANSALAISOPISTON LUKUKAUSI KÄYNNISTYY 

Syksy jakaa mielipiteitä, toiset siitä tykkäävät ja toi-

set haluaisivat joutilaan kesän vielä jatkuvan. Joka 

tapauksessa se on kutkuttavaa aikaa harrastusten 

pariin halajaville. Kansalaisopistot tarjoavat tietoja, 

taitoja, virkistystä ja yhteisöllisyyttä. Meillä Sata-

opistossa lukuvuosi käynnistyy maanantaina 5.9. 

Painettu opinto-ohjelma on jaettu koteihin ja jos ei 

ole, sen voi hakea toiminta-alueen (Harjavalta, 

Huittinen, Eura, Punkalaidun) kirjastoista. Kurssit 

löytyvät totta kai myös nettiosoitteesta 

www.opistopalvelut.fi/sataopisto  

Uutta Sataopiston syksyssä on, että kaikille kursseil-

le ilmoittaudutaan etukäteen netissä tai puhelimit-

se. Kurssi toteutuu, kun määräaikaan mennessä on 

riittävästi ilmoittautuneita, tavallisesti minimi on 

seitsemän osallistujaa. Kurssille voi ilmoittautua ja 

tulla mukaan myös kurssin jo alettua, mutta parhai-

ten takaat kurssin toteutumisen, kun ennakkoil-

moittaudut. 

Perinteisiä suosikkeja Harjavallan ohjelmassa ovat 

mm. Metsästäjäkurssi, Kirjoittajapiiri, Älypuhelin-

kurssit, englannin, italian, ranskan ja venäjän kurs-

sit, Karaokelaulu, Naiskuorolaulu, Soittokunta, Har-

monikansoitto, Akvarellimaalaus, Päiväkässä, Kera-

miikka, Huonekalujen verhoilu, Puutyöt ja joo-

gakurssit. Harjavaltalaiset käyvät myös aktiivisesti 

opiston järjestämissä konserteissa ja luennoilla. 

Tänä syksynä ensimmäinen on 29.10. Harjavallan 

soittokunnan 100-vuotiskonsertti ja luennot alkavat 

22.9., kun Kulttuuritorstai-luennolla kuullaan erätai-

tolegenda Turkka Aaltosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjelmassa on paljon lyhytkursseja, joista monet 

uutuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi viisi erilaista 

makrameekurssia, Esteet kepparille -keppihevosen 

esteenrakennuskurssi, kolme ruokakurssia, Kyrilliset 

aakkoset -kirjainkurssi ja Koiran lihashuolto.  

Tänä syksynä voit aloittaa alkeista englannin ja 

ranskan opinnot, harjoitella yksinlaulua niin Elina 

Jahkolan kuin uuden tulokkaan Pasi Flodströmin 

johdolla, soittaa rock- tai blueskitaraa, opetella ku-

vaamaan järjestelmäkameralla, neuloa islantilais-

neuleen ja tanssia lavatansseja.  

Pandemia-aika toi opistoon runsaan verkkokurssi-

tarjonnan. Eniten niitä on liikunnassa: pilatesta, 

kotijumppaa, kahvakuulaa sekä monenlaista joo-

gaa. Hyvinvointia haetaan myös kodin järjestämis-

kurssista ja painonhallintakurssista. Historiasta ja 

sukututkimuksesta on useita verkkoluentoja, kielis-

sä tarjoamme englantia, espanjaa ja italiaa, musii-

kissa mammamuskaria ja ukulelensoittoa ja käden-

taidoissa keramiikkaa tai kaarrokeneuleita.  

Tätä kirjoittaessa on elokuun puoliväli ja kursseille 

ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla. Toivottavasti 

kurssimme kiinnostavat Sinua ja löydät yhden tai 

useampia sopivia harrastuksia! 

Ilmoittaudu puhelimitse puh.044 560 4581, 

044 422 4861, 044 560 4580 netissä  

www.opistopalvelut.fi/sataopisto 

http://www.opistopalvelut.fi/sataopisto
http://www.opistopalvelut.fi/sataopisto


Vallan Väylä  

 

12 

 

Harjavallan Seudun Sydänyhdistys ry 

Harjavallan Seudun Sydänyhdistyksen perustamiskokous 

pidettiin 11.2.1972. Yhdistystä oli perustamassa 19 hen-

kilöä ja ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Aili Joki-

maa. Valtakunnallinen kattojärjestö on Sydänliitto, joka 

jakautuu sydänpiireihin. Harjavallan Seudun Sydänyhdis-

tys kuuluu Satakunnan sydänpiiriin. Yhdistys toimii va-

paaehtoisvoimin ja lähellä ihmisiä. Yhdistyksen toimialu-

eena alun perin olivat Harjavalta, Kiukainen  ja Nakkila, 

mutta kuntaliitoksen myötä kiukaislaiset siirtyivät Euran 

Sydänyhdistyksen alueelle. Yhdistys on Satakunnan nel-

jänneksi suurin yhdistys, jäsenmäärä on pysytellyt vuo-

sittain 330 jäsenen tienoilla. Suurena haasteena pidetään 

nuorten innostamista mukaan toimintaan. 

Yhdistykseen liittyminen ei edellytä sydänsairautta, vaik-

ka suurimmalla osalla jäsenistä tai heidän läheisillään 

jokin sydämeen liittyvä sairaus, kuten verenpaine- tai 

sepelvaltimotauti, onkin. Yhdistyksessä nähdään tärkeim-

pänä tavoitteena vertaistuen antaminen. Sen lisäksi pyri-

tään antamaan tietoa ja järjestämään ennaltaehkäisevää 

toimintaa ja kuntoutusta. Yksi päätavoite on, että kukaan 

sairastunut tai heidän omaisensa ei jäisi yksin. 

Yhdistyksessä toimii sydänkerho, joka on kuukausittain 

kokoontuva ja suosittu, jäseniä yhdistävä, kaikille avoin 

tilaisuus. Kerho on aloittanut toimintansa jo vuonna 

1990. Kokoontumisissa on usein vieraana eri alojen asi-

antuntijoita tuomassa tietoa. Tärkeää on myös yhdessä-

olo ja ajatusten vaihto.    

 

Sydänkerhon lisäksi kokoontuvat SydänNaiset ja Ukko-

kerho. SydänNaiset  kokoontuu säännöllisesti keskustel-

len ja käsitöitä tehden, kun taas Ukkokerho kokoontuu 

teemoittain. 

Terveyttä edistävää ja ylläpitävää liikuntaa on vuosien 

varrella järjestetty eri muodoissa. Tällä hetkellä järjes-

tämme kaikille avointa luontoliikuntaa sekä jäsenille tar-

koitettua kuntosaliharjoittelua. 

Virkistystoimintana olemme järjestäneet erilaisia teatte-

ri- ja konserttimatkoja. Retkiä on tehty Turun saaristoon, 

eduskuntatalolle ja aina Viroon asti.   

Aktiivisena toimijana on oltu mukana erilaisissa piirin ja 

liiton hankkeissa. Aiempina vuosina järjestettiin veren-

paineen ja kolesterolin mittaustapahtumia, sittemmin 

niistä on luovuttu. Yhdistys on järjestänyt myös sydän-

mindfulness-kurssin ja ollut järjestämässä sydänpiirin 

kanssa  sydäniskurin käytön harjoittelua. Harjavaltaan on 

lahjoitettu kaksi sydäniskuria, joiden hankinnassa yhdis-

tys on ollut mukana.  

Olemme päässeet anotuille hyvinvointilomille kahteen 

otteeseen, Lautsiaan ja Lehmirantaan. Yhteistyötä on 

tehty paljon eri toimijoiden kanssa, mm. SPR:n paikallis-

osaston kanssa on järjestetty Ystävänpäivä-tilaisuuksia, 

Huittisten sydänyhdistyksen kanssa vuorovuosin pikku-

jouluja ja Harjavallan Marttojen kanssa ruokakurssi mie-

hille. 

 SYDÄNYHDISTYSTOIMINTAA 50 VUOTTA 

Iloisia hyvinvointilomalaisia 

matkalla Lehmirantaan. 

Kuva: Rauno Rajala 
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HARJAVALLAN SEUDUN 

SYDÄNYHDISTYS RY 

 Perustettu v. 1972 

 Puheenjohtaja: Eija Kynkäänniemi,  
040 527 0616,  
eija.kynkaanniemi@satasairaala.fi 

 Sihteeri:  Laila Seppä, 040 726 1356, 
laila.a.seppa@gmail.com 

 Nettisivut: sydan.fi/harjavallanseutu 

 Facebook: Harjavallan sydänyhdistys 

 Sydän-Satakunnan 
seuratoimintapalsta 

 Jäsentiedote Lisälyönti lähetetään 
jäsenille kerran vuodessa, saatavana 
myös tilaisuuksissa 

Sydänliiton tunnustuspalkinnon yhdistys on saanut las-

ten piirustuskilpailusta 4. luokan oppilaille sekä Ukko-

kerhon linnunpönttötalkoista, joissa valmistettiin 150 

pönttöä  Harjavallan 150 –vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

Sydänliiton ja meillä yhdistyksessä paikallistasolla ta-

voitteena on ettei kukaan jäisi yksin. Toisten tuki on 

erittäin tärkeää etenkin silloin kun sairastuu. Yhdistyk-

seen ovat kaikki tervetulleita.  

Yhdistyksemme on toiminut nyt 50 vuotta ja ta-

voitteenamme on toimia vielä 50 vuoden kuluttuakin 

harjavaltalaisten ja nakkilalaisten hyväksi. Yhdessä 

saamme hyvää aikaan. 

Teksti: Eija Kynkäänniemi ja Laila Seppä 

Ukkokerholaisten tekemät linnunpöntöt jaettiin 

harjavaltalaisille ja nakkilalaisille Harjavallan kau-

pungintalon edustalla Harjavallan 150 juhlavuo-

den kunniaksi. Kuva: Tomi Glad 
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TAPAHTUMAKALENTERI 

To 1.9. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho senioreille kirjastossa. Kahvitarjoilu. Syksyn muut kerrat: 6.10., 3.11. ja 
8.12. 
 
Pe 2. – to 29.9. NOISE-valokuvanäyttely kirjaston näyttelytilassa. 
 
Ti 6.9. klo 10–12 Ystäväkerho äskettäin eläköityneille kirjastossa. Kahvitarjoilu. Muut syksyn kerrat: 11.10., 8.11. 
ja 13.12.  
 
To 8.9. klo 10 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Hyvä, paha yksinäisyys – Hilkka Olkinuora. 
 
To 8.9. klo 14–18 Lemmikkipäivä kirjastossa.  
 
Su 11.9. klo 13–15.30 ”Harjavalta Art jooga III” Emil Cedercreutzin museossa. Klo 13–13.45 opastettu kierros 
taitelijakoti Harjulaan ja klo 14–15.30 joogaa museon Satakunta-salissa akvarellinäyttelyn keskellä. Vetäjänä joo-
gaohjaaja Johanna Nieminen. Ota mukaasi lämpimät vaatteet ja alusta. Ilmoittaudu Sataopistoon: 
www.opistopalvelut.fi/huittinen, kurssiavain 8305305. Vapaa pääsy. 
 
Ma 12.9. klo 17.30–19 Käsityöilta Merja Ojanperän seurassa kirjastossa. 
 
Ke 14.9. klo 10–11.30 Aamulukupiiri kirjastossa. Muut syksyn kerrat: 12.10., 16.11. ja 14.12. Luettavia kirjoja voi 
kysyä kirjastosta. 
 
La 17.9. klo 13 Luento ”Köyliönkartanon ja Cedercreutz-suvun vaiheet” Emil Cedercreutzin museossa. Luennon 
pitää Axel Cedercreutz. Ennen luentoa omakustanteinen kahvitarjoilu klo 12.30 alkaen. Vapaa pääsy. 
 
Ke 21.9. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana runot. 
 
To 22.9. klo 18–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Erätaitojen elävä legenda Turkka Aaltonen” Emil Cedercreutzin 
museossa. Legendaarinen erä- ja selviytymistaitojen kouluttaja, muinaistekniikoiden ja luonnonruokien asian-
tuntija, laskuvarjojääkäri, purjelentäjä, tietokirjailija ja vertaansa vailla oleva tarinoitsija Turkka Aaltonen kertoo 
kokemuksia vaiheikkaan elämänmatkansa varrelta. Vapaa pääsy. 
 
Ma 26.9. klo 19 Sydänterveys-luento kirjastossa. Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30. Sydänpiirin sairaanhoitaja Terhi 
Saari-Hannibal kertoo sydänterveyteen vaikuttavista tekijöistä. Mukana sydänyhdistyksen väkeä.  
 
To 29.9. klo 10 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Oma koti ja sen aarteet – Kaisa Lindevall, Satakunnan Museo. 
 
La 1.10. Kirjamessumatka Turun kirjamessuille. Matkalle lähdetään klo 8.30 Harjavallan linja-autoasemalta 
(OK-bussit) ja paluumatkalle klo 16 Turun messukeskuksesta. Messuilla ollaan klo 10–16 välinen aika. Ilmoittau-
tuminen kirjastoon 16.9. mennessä, puh. 044 432 5338. 
 
Su 2.10. klo 16 Toni Jokiniityn alias Tony de Marian flamencokitarakonsertti Emil Cedercreutzin museossa. 
Liput 15 €/kpl. Lippujen myynti alkaa Emil Cedercreutzin museossa 1.9. Lippuja tulee myyntiin rajoitettu määrä. 
Konsertti sisältää väliajan, jolloin on mahdollista osallistua omakustanteiseen kahvitarjoiluun. 
 
Ti 4.10., 1.11. ja 29.11. klo 17–19.15 Lauta- ja korttipelikurssi Emil Cedercreutzin museossa. Kolmen illan mittai-
sella lautapelikurssilla pelataan perinteisiä ja uusia lauta- ja korttipelejä kuten Canasta, Skippo, Carcassone, 
Backgammon, Tammi. Lautapelit soveltuvat yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille. Kurssin ohjaajana toimii Jukka 
Pirttimäki. Kurssimaksu on 22 € (sis. osallistumisen kolmeen iltaan). Ilmoittaudu kurssille Sataopistoon 27.9. 
mennessä tästä linkistä: www.opistopalvelut.fi/huittinen, kurssiavain 1302303. Huom! Osallistujamäärä on 
enintään 20. 

http://www.opistopalvelut.fu/huittinen
http://www.opistopalvelut.fi/huittinen
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Ti 11.10. klo 19 Kirjailijavieraana Ira Koivu kirjastossa. Vapaa viinistä –kirjan kirjoittaja luennoi siitä, miten elä-
mä muuttuu, kun jättää alkoholin. Luennon jälkeen keskustelua ja mahdollisuus ostaa kirjan uutta, täydennettyä 
painosta. 
 
To 20.10. klo 10 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Katsaus vastaanottotoimintaan – SPR, Porin vastaanottokes-
kus / johtaja Niina Mitikka. SPR osana avun ketjua / Harjavallan SPR:n puheenjohtaja Eeva Heikkinen-
Kemppinen. 
 
Ke 26.10. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana novellit. 
 
La 29.10. klo 15 Sata vuotta metallimusiikkia Harjavallassa. Harjavallan Soittokunnan 100-vuotiskonsertti Har-
javalta-salissa. Kyl se sit siäl mennee! Liput 20 €. 
 
To 10.11. klo 10 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Kunnossa kaiken ikää ja iankaiken – Pauli Rintala. 
 
To 10.11. klo 18–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Sanojen maailma” Emil Cedercreutzin museossa. Porilainen kir-
jailija Arttu Tuominen kertoo, mistä hänen romaaniensa ideat ovat syntyneet ja millaista on luoda tarinoita, jois-
sa matkustetaan ajassa ja paikoissa. Romaanien lisäksi Tuominen on kirjoittanut tarinoita lautapeleihin. Vapaa 
pääsy. 
 
La 19.11. klo 15 Korkkarit kattoon! Harjavallan Naislaulajien 50+2 –vuotisjuhlakonsertti Harjavalta-salissa. Lau-
luja naisen elämästä. Liput 15 €, sis. kahvitarjoilun. Alle 12 v ilmaiseksi. 
 
Ke 23.11. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana dekkarit. 
 

Vanhustenviikko 2022 (Vanhustenviikon ohjelma täydentyy ja tarkentuu lähempänä viikkoa.) 
 
Ma 3.10. klo 10–12 SeniorSurf eli Digiklinikka nro 2 kirjastossa, mukana OP. 
 
Ti 4.10. klo 10 Luontoliikuntaa Sortin 5 km:n laavulla. Lähtö V2 Viihteen valtatie –tanssihallin takaa. Laavulla 
kisailua, luonnossa tehtäviä kuntovinkkejä, nuotio sytytetään, omat eväät. 
 
Ti 4.10. klo 14.30 Harjavallan Sotaveteraanien dokumenttielokuva seurakuntatalolla. Harjavaltalaisen sotave-
teraanin kertomus talvisodan ajasta jälleenrakennuksen vaiheisiin asti. Aluksi kahvitus. Pääsymaksu 5 €. 
 
Ti 4.10. klo 19 Luento ”Tiedä oikeutesi potilaana” kirjastossa. Kuluttajaliiton lakimies Julia Lumijärvi. 
 
Ke 5.10. klo 13 Elokuvaesitys Kino-Huovissa. Maksuttomat liput noudettavissa kirjastosta 26.9. alkaen. 
 
To 6.10. klo 12–15 Emilillä kylässä – syysretki Emil Cedercreutzin museolle. Aurinkoisessa syyspäivän tapahtu-
massa klo 12 alkaen tutustutaan opastetulla kierroksella Emil Cedercreutzin museoon. Klo 13.30 nautitaan kah-
vit ja välipalaa, jonka jälkeen on vapaan seurustelun aika – tavataan tuttuja, vaihdetaan kuulumisia, katsotaan 
vanhoja valokuvia ja kuunnellaan akustista musiikkia taiteen keskellä museon saleissa. Vapaa pääsy. 
 
La 8.10. klo 14 Olli Varosen esitelmällinen sellokonsertti kirjastossa, ”Euroopan kuohuva vuosisata 1848–
1945”. 
 
Su 9.10., heti jumalanpalveluksen jälkeen. Hautausmaakierros, kahvit ja pientä ohjelmaa seurakuntatalolla. 
 
www.harjavalta.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto-ja-kulttuuripalvelut/tapahtumat-ja-nayttelyt/ 
www.harjavalta.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/tapahtumat/ 
www.harjavallanseurakunta.fi/tapahtumat 
www.opistopalvelut.fi/sataopisto 

https://www.harjavalta.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kirjasto-ja-kulttuuripalvelut/tapahtumat-ja-nayttelyt/
https://www.harjavalta.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/museo/tapahtumat/
https://www.harjavallanseurakunta.fi/tapahtumat
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HARJAVALLAN SEUDUN INVALIDIT RY 

Perustettu 1982 – 40 vuotta 

Tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ja toi-

mintaesteisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteis-

kunnan yhdenvertaisina ja täysivaltaisina jäseninä ja val-

voa heidän oikeuksiaan yhteiskunnassa sekä kehittää 

heidän mahdollisuuksiaan yhdessäoloon. 

On Invalidiliiton jäsenyhdistys ja toiminta-alueena on 

Harjavallan kaupunki ja Nakkilan kunta. 

Toimia opastajana jäsenistönsä vammaisuutta koskevan 

tietoisuuden lisäämiseksi. 

Jäsenistön aktiivisuus mahdollistaa juhla-, kulttuuri-, 

valistus- ja koulutustilaisuuksien sekä virkistys- ja harras-

tustoiminnan järjestämisen. 

Parhaaksi koettu yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa 

mahdollistaa laajan toimintaympäristön, joka puolestaan 

tukee yhdistyksen taloutta lahjoitusten, testamenttien, 

keräysten, arpajaisten ja avustusten muodossa. 

 

40 vuotta yhdistyksen perustamisesta voimme itse kukin 

muistella niitä vuosia, jotka olemme yhdistyksessämme 

monin eri tavoin toimineet. Voimme muistella yhdistyk-

semme kehitystä perustamiskokouksesta 19.4.1982 47 

jäsenestä tähän päivään yli 300 jäseneen. Yhdistystä on 

johtanut neljä puheenjohtajaa. Armas Rantanen kolme 

vuotta perustamisesta alkaen, 1985 Anja Nurminen 12 

vuotta, 1997 Risto Laine 16 vuotta ja Liisa Leppäkorpi 

vuodesta 2013, 9. vuosi menossa. Kaikki ovat tehneet 

tätä työtä suurella sydämellä. 

 

Edunvalvonta ja esteettömyys 

Tuemme vammaisia ihmisiä käyttämään omia voimavaro-

jaan ja ottamaan vastuuta yhteisistä asioista. 

 

Neuvomme ja tuemme jäseniämme ja autamme mahdol-

lisessa muutoksenhaussa ja valitusten laatimisissa jul-

kishallinnon tekemistä päätöksistä. 

 

Ohjaamme heitä kääntymään paikallisten ja tarvittaessa 

Invalidiliiton asiantuntijoiden puoleen.  

 

Osallistumme Invalidiliiton kampanjoihin, joiden ta-

voitteena on herättää viranomaisten ja ympäröivän yh-

teisön huomio yhdenvertaisuuteen ja esteettömyyteen. 

 

Teemme työtä esteettömyyden lisäämiseksi julkisissa 

tiloissa ja kotiympäristöissä. Tarvittaessa teemme viran-

omaisille parannusaloitteita yhteistyössä vammaisneu-

voston kanssa.  Yhdistyksellämme on oma esteettömyys-

asiamies.  

 

Arvostamme, että Harjavallan kaupungintalolla on huo-

mioitu esteettömyys.  

Osallistumme  paikallisille messuille ja teemapäiville. 

 

Kuvassa ICT-asiantuntija Kari Rintamaa, kaupunginjoh-

taja Hannu Kuusela ja valtuutettu Markus Mäkinen. 

Esteettömyysasioissa apua antaa Raija Kulmala. Kuvas-

sa myös Toivo Päivärinta.  
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 Osallistumme myös Invalidiliiton teemaviikoille kuten 

Helppo liikkua -viikolle ja apuvälinemessuille. Huomi-

oimme myös kansainvälisen vammaisten päivän.  

Tarjoamme jäsenillemme kerho- ja virkistystoimintaa. 

Järjestämme kerhoja joka pariton maanantai Keskustan 

koulun ruokasalin viereisessä kabinetissa. Ohjelmassa on 

mukavaa yhdessäoloa ja vertaistukea, vierailijoita, kah-

vittelua ja arvontaa.  Kerran kuukaudessa kerhossa on 

luennoitsija ajankohtaisista asioista. 

Yhdistyksen uintipäivä Harjavallan liikunta- ja uimahallilla 

on kaksi kertaa vuodessa sekä vesijumppaa on kerran 

viikossa Hopeakeitaassa. Tuolijumppaa järjestämme ker-

hoissa. 

Onkikilpailut on elo-syyskuussa esteettömässä paikassa, 

Kokemäen vanhan sillan pohjoispuolella. 

Askartelukerho kokoontuu toimiston tiloissa tiistaisin. 

Kerho järjestää myös kevät- ja joulumyyjäiset sekä avoi-

met  ovet toimistolla. Suuren suosion saavuttanut peli-

kerho kokoontuu kerran viikossa.  

Yhdistyksen toiminnasta tiedotamme kotisivuilla, Sydän-

Satakunta- lehdessä ja IT- lehdessä.  

Liittyminen yhdistykseemme 

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä fyysisesti vam-

mainen tai toimintaesteinen henkilö, hänen perheen-

jäsenensä tai muu henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen ja säännöt sekä Invalidiliiton vision 

”Yhdenvertainen ja esteetön Suomi”. 

Yhdistys on avoin kaikille.  

 

Teksti: Liisa Leppäkorpi. Kuvat: Tapani Hertell. 

HARJAVALLAN SEUDUN 

INVALIDIT RY 

Perustettu v. 1982 

Toimisto: 044 0877020 ma 9-13.30 

Puheenjohtaja: Liisa Leppäkorpi, 050 3696234 

Sihteeri: Anneli Mannelin-Pelkonen,  

040 8354120 

Sähköposti: haseinva@dnainternet.net 

Nettisivut: http://www.hsinva.fi 

Kokoonnuimme Viuhka-aukiolle Helppo liikkua -lenkille. 

Lenkki toteutettiin osallistujien kykyjen mukaan pyörätuolil-

la, rollaattorilla, polkupyörällä tai kävellen. Uimahallilla oli 

mahdollisuus uida tai juosta. Tämän vuoden teemana olivat 

yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet.  

Bocciaa pelataan tiistaisin Vinnaressa ja kesäisin Keskus-

tien kentällä.  

Teemme 2-3 kertaa vuodessa teatteri- /konserttimatkoja 

sekä muita kulttuurimatkoja. 

Voiton voi painon sijasta ratkaista myös pituus. 

Yhdessä olemme enemmän. 

http://www.hsinva.fi
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LIIKUNTA– JA UIMAHALLIN SYKSY 

 

Hinnasto ohjattuihin liikuntaryhmiin: 

Vesiliikunta- ja kuntosaliryhmät 

käyntimaksu (kerta-, sarja- tai vuosiranneke)  +3 € 

10 kerran kortti 18 € 

30 kerran kortti 54 € 

Muut ryhmät 

Kertamaksu 4 €  

10x kortti 36 € 

30x kortti 108 € 

Maksuttomat liikuntaryhmät (ei ilmoittautumista): 

maanantaisin klo 9.00–9.45 kevyt kuntojumppa (HUOM! Vinnarin koulun liikuntasalissa) 

maanantaisin klo 10.30–11.15 tuolijumppa 

perjantaisin klo 11.00–11.45 kuntojumppa 

Liikuntasalin varaaminen: 

Liikuntasalista voit varata 1-3 kenttää. Voit pelata sulkapalloa, tennistä, koripalloa, lentopalloa tai 

vaikkapa sählyä. Ota omat mailat ja pallot mukaan.  

Katso kenttien vapaita aikoja ja varaa harjavallan kaupungin nettisivulta (www.harjavalta.fi) – kulttuuri

- ja vapaa-aika – sähköinen varausjärjestelmä – liikuntahallin varaukset.  

Voit myös varata soittamalla liikunta- ja uimahallin lipunmyyntiin p. 044 432 5443. 

 

Ohjatut liikuntaryhmät: 

http://www.harjavalta.fi


Harjavallan tiedotuslehti 2/ 2022 

  

19 

TULOSSA SYKSYLLÄ 

Lasten liikuntamaa  

Lasten liikuntamaa järjestetään liikuntasalissa 

kerran kuukaudessa sunnuntaisin (kts. liikunta-

lukujärjestys). Poikkeuksena on syyslomaviikko 

(vko 43), jolloin lasten liikuntamaa on lauantai-

na. Liikuntamaa on tarkoitettu 0-10 -vuotiaille 

lapsille. Huoltaja mukaan tapahtuman ajaksi. 

Tapahtuma on maksuton! Tervetuloa liikku-

maan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uimaleluhulinat 

Asiakkaiden toiveesta uimaleluhulinat järjeste-

tään tänä syksynä useampana sunnuntaina, 

jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan! Uima-

leluhulinoissa on monipuolisesti tarjolla leluja 

lasten altailla. Mukaan pääsee pelkällä uimahal-

lin sisäänpääsymaksulla (HUOM! 0–6-v. lapset 

maksutta maksavan aikuisen seurassa). Tule 

leikkimään!   

 

 

HARJAVALLAN LIIKUNTA– JA UIMAHALLI 

Yhdyskatu 2, 29200 Harjavalta    Aukioloajat: 

Kahvila/lipunmyynti: 044 432 5443                               Maanantai     klo 14–20 
Vapaa-aikasihteeri: 044 432 5353                                 Tiistai   klo  6–20 
www.harjavalta.fi/liikuntajauimahalli   Keskiviikko   klo  8–20   

Facebook: Harjavallan liikunta– ja uimahalli  Torstai   klo  6–20 

Instagram: @harjavallanliikuntajauimahalli  Perjantai   klo  8–20 

         Lauantai   klo 10–16 

Lipunmyynti ja kahvila sulkeutuvat tuntia ennen  Sunnuntai   klo 10–16 

uimahallin sulkemista.  

      ****** SEURAA MEITÄ, NIIN PYSYT AJAN TASALLA HALLIN TAPAHTUMISTA!****** 

Ohjaaja paikalla kuntosalilla: 

tiistaina 6.9. klo 14.00 – 15.00 

torstaina 8.9. klo 18.30 – 19.30 

Tunnin aikana pääset ohjaajan opastuksella tutustumaan laitteisiin omassa tahdissa. Ohjaaja opastaa 

myös, miten kuntosaliharjoittelu kannattaa aloittaa. Tunti on maksuton. Tervetuloa mukaan!  

 

Syyslomaviikolla (24.–30.10.) tulossa ohjelmaa lapsille. Lisää infoa julkaistaan lähempänä ajankohtaa. 
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KIRJAILIJA, KUVITTAJA MARKUS MAJALUOMA 

VIERAILI KEVÄÄLLÄ HARJAVALLASSA 

Huhtikuun alussa Harjavallan eskarit sekä eka- ja 

tokaluokkalaiset saivat kirjailijan vieraakseen, kun 

Markus Majaluoma vieraili Harjavallassa Harjavalta-

salissa sekä Pirkkalan koululla.  

Heti vierailun alussa tutustuttiin Albi-lumiukkoon, 

jota Markus Majaluoma on tehnyt animaatiosarjana 

Ylelle sekä myös kirjoiksi yhdessä Mikko Kunnaksen 

kanssa. Markus kertoi, että hyvällä yhteistyöllä saa-

kin aikaan kivoja juttuja. Hän teki esimerkiksi Albi-

animaatioihin musiikkia ja äänimaailmaa sekä keksi 

ja kirjoitti tarinoita ja teki piirrosluonnoksia. Mikko 

puolestaan teki muun muassa animaatioita ja sai 

hahmot liikkumaan. Lapsista olikin hauskaa, kun 

Markus antoi ääninäytteitä lumiukko Albin puhees-

ta. Albihan ei oikeastaan puhu mitään, vaan huu-

dahtelee pieniä sanoja, joita voi ymmärtää niin suo-

malainen kuin vaikka kiinalainenkin lapsi. Lähes 

kaikki lapset tunnistivatkin Albin ja vierailun aikana 

katsottiin jokaisessa ryhmässä yksi Lumiukko Albi –

animaatio ja kohderyhmä oli selvästi oikea, koska 

lyhyet animaatiot naurattivat lapsia kovasti. 

Markus Majaluoma kertoi, että lapsena hän ei ollut 

ensin kovinkaan hyvä piirtäjä, mutta harjoitus tekee 

mestariksi ja nykyään hän osaa piirtää mitä vain.  

Lapset pääsivätkin testaamaan Markuksen piirtäjän 

taitoja. Lasten silmien edessä Markus piirsi erään  

lapsen ehdotuksesta mikrofonista uuden hahmon, 

jonka lapset nimesivät nimellä Innan Osman – hyvä 

nimi Markuksen mielestä. Lapset toivoivat piirrettä-

väksi myös Batmanin, mutta Markuksen käsissä piir-

ros muotoutui Batmanin maalaisserkuksi Räpylä-

mieheksi. Myös Markuksen Nakkilasta edellisenä 

päivänä ostama rättisitikka pääsi Markuksen piir-

roksiin. 

Kirjoittaessaan uutta kirjaa Markus keksii usein tari-

nan ensin ja piirtää sitten vasta kuvat tarinaan. Tari-

naa voi helposti tarvittaessa muuttaa, mutta piirrok-

siin hän ei yleensä halua tehdä muutoksia, koska 

piirrosten muuttaminen on paljon työläämpää. Ny-

kyään hän tekee kuvitusta paljon tietokoneella, 

mutta hänen mielestään piirtäjän paras työväline 

on kuitenkin lyijykynä, jonka avulla on helppo 

aloittaa piirtäminen. Ja alussa piirroksiaan voi vä-

rittää vaikkapa puuväreillä tai vesiväreillä.  

Lopuksi Markus rohkaisi lapsia lukemaan paljon kir-

joja ja tekemään sellaisia juttuja, joissa jokainen 

tuntee itse olevansa hyvä. Ja harjoittelemalla voi 

aina kehittää taitojaan niissäkin asioissa, joita halu-

aa tehdä, mutta joissa ei heti ole omasta mielestään 

aivan paras. 

Teksti ja kuvat:  Saila Kurri 

 

 

Yläkuvassa Räpylämies. Oikealla Markus Majaluoma. 
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Kirjasto– ja kulttuuripalvelujen tapahtumia 

Harjavallan kirjaston Mielenvirkistys-
kerho kokoontuu syksyllä 2022 kah-
vittelemaan ja jutustelemaan torstaisin 
1.9., 6.10., 3.11. ja 8.12. klo 10–12.  

Oletko jäänyt lähivuosina eläk-
keelle? Kaipaatko uusia tutta-
vuuksia ja tekemistä? Harjaval-
lan kirjaston uusi Ystäväkerho 
kokoontuu syksyn aikana kirjas-
tossa tiistaisin 6.9., 11.10., 
8.11. ja  13.12. klo 10–12. Aloi-
tamme kahvitarjoilulla.  

Harjavallan kirjaston aamu-
lukupiiri kokoontuu syksyllä 
2022 keskiviikkoisin 14.9., 
12.10., 16.11. ja 14.12. klo 10–
11.30. Kirjoja voi kysyä etukä-
teen kirjastosta.  

Harjavallan kirjaston uusi kirjalli-
suuspiiri kokoontuu keskiviikkoi-
sin 21.9. (runot), 26.10.(novellit), 
23.11. (dekkarit) ja 21.12. (toive-
kerta) klo 17–19. Keskustellaan 
teeman mukaisesta kirjallisuudes-
ta ja annetaan toisillemme hyviä 
kirjavinkkejä. 

Kirjamessumatka Turun kirjamessuille järjestetään 
lauantaina 1.10. Kirjamessumatkalle lähdetään klo 
8.30 Harjavallan linja-autoasemalta (OK-bussit) ja 
paluumatkalle lähdetään klo 16 Turun messukes-
kuksesta. Messuilla ollaan klo 10–16 välinen aika.  
Matkan ja lipun hinta on yhteensä 25 €. Ilmoittau-
tuminen kirjastoon 16.9.2022 mennessä, puh. 044 
432 5338. 

Käsityöilta Merja Ojanperän 
seurassa Harjavallan kirjastossa 
ma 12.9. klo 17.30–19. Tervetu-
loa saamaan ideoita ja neuvoja 
neuleiden ja virkkaustöiden te-
koon tietokirjailija Merja Ojan-
perältä! Ota mielellään oma 
neule- tai virkkaustyösi mukaan, 
mutta ilman niitäkin saa toki 
tulla.  

Sydänterveys-luento Harjavallan kirjastossa 
maanantaina 26.9. klo 19. Sydänpiirin sairaan-
hoitaja Terhi Saari-Hannibal kertoo sydäntervey-
teen vaikuttavista tekijöistä. Mukana myös sy-
dänyhdistyksen väkeä. Keskustelua. Ennen luen-
toa kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. 
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HARJAVALLAN KIRJASTO 

 
Aukioloajat 
1.9. 2022 – 31.5.2023: 

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. 

 

 

 

 

 
Yhteystiedot:  

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

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 maksuttomia. 

www.satakirjastot.fi 

 

 

Harjavallan kirjaston satutunnit klo 10–10.30 

pe 16.9. Kiri, kiri, nyt kisataan   

pe 30.9. Hii-o-hoi, purjeet ylös 

Lokakuussa nukketeatteria kirjastossa! 

pe 28.10. Syysloman satutunti 

to 10.11. Kummituksen kujeilut 

pe 11.11. Kummituksen kujeilut  

pe 18.11. Miu, mau, kissamaista menoa 
 
Satutunneilla luetaan kivoja satuja sekä esite-
tään pieniä esityksiä! 

Kirjastokerho alakouluikäisille  

kouluviikoilla torstaisin klo 14 – 15 

Ohjelmassa vaihtelevasti askarte-

lua, leffoja, pelailua ja kivaa yhdes-

säoloa! Tuu mukaan! 
 

Lemmikkieläinpäivä torstaina 8.9. 

klo 14-15 keppihevosrata kirjaston pihamaalla 

klo 14-18 omatoiminen pehmoeläinten agility-

rata kirjastossa – oma pehmo mukaan! 

klo 15-18 askartelua 

klo 16-18 tietoiskuja ja eläinvieraita 

Esillä lemmikkieläinaiheista lainattavaa aineis-

toa. 

Huittisten musiikkiopiston pia-

nonsoiton opiskelijat harjoittele-

vat pianonsoittoa kirjastossa tors-

taisin 22.9., 20.10. ja 24.11. klo 

16–17. Tervetuloa kuuntelemaan! 

 




