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KAUPUNGINJOHTAJAN TERVEHDYS 

 

Tervehdys kaikille Vallan Väylän lukijoille! Koska 

tämä on vuoden 2022 viimeinen julkaisu, tarkaste-

len tässä tervehdyksessäni päättyvää vuotta ja 

suuntaan katsetta myös tulevaan. 

Olemme kuluneen vuoden ajan saaneet nauttia 

Satakunnan yrittäjäaktiivisimman kunnan tittelistä. 

Kaupungin aktiivinen rooli ja uudet tehdasinves-

toinnit on huomattu myös muualla ja jatkossakin 

teemme parhaamme menestyäksemme yrittäjäak-

tiivisuudessa. P2X:n vetytehtaan tontilla työt ovat 

käynnistyneet ja Suomen ensimmäisen teollisen 

luokan vetytehtaan perustukset valmistunevat 

piakkoin. Fortumin akkumateriaalien kierrätysteh-

das valmistuu kovaa vauhtia ja tuotanto käynnistyy 

ensi vuoden aikana. BASF:n koetoiminnan käynnis-

tämislupaa odotellaan vielä kuluvan vuoden puolel-

la. Lupaprosessin kiemurat turhauttavat, sähköisty-

vään liikkumiseen tähtäävän investoinnin kohtaama 

vastustus on jo nyt aiheuttanut miljardiluokan in-

vestointien jäämisen toteutumatta tai siirtymisen 

johonkin toiseen maahan. Ilmastonmuutoksen hai-

tallisten vaikutusten vähentämiseksi meillä ei ole 

varaa jättää yhtäkään toimenpidettä toteuttamatta.  

Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtää myös 

Bolidenin tuorein investointi eli 3000 MWh:n aurin-

kovoimalan rakentaminen Harjavallan kuonaka-

sojen päälle. Kaupungin pitkän teollisen historian 

myötä saama imagohaitta kääntyy vähitellen myön-

teiseksi veto- ja pitovoimaksi. Toivottavasti myös 

Nornickelin mittavat laajennussuunnitelmat etene-

vät suotuisasti ja akkuklusteri vahvistuu edelleen. 

Venäjän käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan hei-

jastuu väistämättä myös Harjavaltaan. Toistaiseksi 

länsimaiden asettamat pakotteet eivät suoranaises-

ti ole vaikuttaneet Suurteollisuuspuiston toimin-

taan. Kallistuva energia toki vaikuttaa meidän kaik-

kien arkeen ja kuluvan talven aikana on varaudutta-

va myös sähkökatkoihin. Kaupungissa valmistellaan 

paraikaa sähkön säästöohjelmaa, johon haastetaan 

kaikki kaupungin toimijat mukaan.  

 

Lokakuussa 2022 SPR perusti Satalinnaan pakolaisil-

le hätämajoituskeskuksen ja samalla alettiin myös 

valmistella pakolaisten vastaanottamista ja ko-

touttamista Harjavallassa vapaina oleviin vuokra-

asuntoihin. SPR on varmaankin paras taho kanavoi-

maan sitä apua ja tukea, jota tiedän kaupunkimme 

asukkaiden olevan valmiita antamaan.  

Vuoden 2023 talousarviota valmistellaan paraikaa 

valtuuston joulukuiseen kokoukseen. Keväällä kau-

pungin strategiaa kirkastettaessa syntyi yksimieli-

sesti rohkea tavoite, jossa onnistuminen vaatii mei-

dän kaikkien panosta. Vaikka Satakunnan väkimää-

rä vähenee, asettaa Harjavallan kaupunki ta-

voitteeksi väkimäärän kasvattamisen. Meidän työ-

paikkaomavaraisuutemme on lähes 150 % eli Man-

ner-Suomen suurin. Liikekeskuksen kaava on hyväk-

sytty valtuustossa ja toteutuessaan alueelle valmis-

tuu laadukkaita asuntoja. Kaupungin tuottamat pal-

velut pidetään laadukkaina ja kaikesta tästä kerro-

taan vielä tuoreen brändin mukaisessa Harkitse 

Harjavaltaa -mainonnassa ja markkinoinnissa. Jouk-

koistaminen on helppo tapa ratkaista tämä haaste. 

Kun jokainen harjavaltalainen houkuttelee tänne 

yhden uuden asukkaan, meitä on kohta 12 000!  

Kessoten toiminta lakkaa vuoden 2023 alussa sote-

palveluiden järjestämisen siirtyessä Hyvinvointialu-

een vastuulle. Harjavallan talouden liikkumavara 

kapenee, mutta samalla ennustettavuus paranee. 

Mittava yhteisövero-osuus turvaa talouttamme, 

mutta mihinkään henkseleiden paukuttamiseen 

meillä ei ole varaa. Lasten ja nuorten vaikeudet nä-

kyvät myös meillä lisääntyvänä palvelutarpeena.  

Vaikeita aikoja olemme joutuneet elämään, eikä 

tulevasta tiedä. Inflaatio tekee elämästä kalliimpaa 

ja lisää huolenaiheita niin kodeissa kuin työpaikoil-

lakin. Kallis sähkö vaikuttaa kaikkeen toimintaan. 

Kurjuutta ja niukkuutta ennustetaan ja Maarit lau-

laa radiossa: ”Jos tahdot tietää, mitä on pimeä, asu 

luonani lokakuu.” Kausivalojakaan ei varmaan keh-

taa sytyttää, vaikka niiden kuluttama energiamäärä 

on varsin vähäinen. Koronan kurimuskin on edel-

leen keskuudessamme. 
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Kaiken kurjuuden keskeltä on löydettävä valoa, iloa 

ja toivoa. Ehkä meidän haasteemme asettuvat oikei-

siin mittasuhteisiin, kun vertaamme olojamme so-

dan keskellä olevien hätään. On asioita, joihin me 

emme voi vaikuttaa, joten eipä parane tuhlata 

myöskään energiaa sellaisista huolen kantamiseen. 

Tuotetaan siis valoa, iloa ja toivoa toinen toistemme 

elämään arjen ja juhlan kohtaamisissa.  

Kaikista haasteista, ongelmista ja vielä realisoitumis-

ta odottavista mahdollisuuksista huolimatta olen 

ylpeä kotikaupungistani Harjavallasta, sen asukkais-

ta ja täällä työskentelevistä.  

Kiitän Harjavallan kaupungin henkilökuntaa, asukkai-

ta, täällä työskenteleviä ja eri sidosryhmien edusta-

jia yhteisestä työstä kotikaupunkimme rakentami-

sessa.  Kiitän myös Harjavallan kaupungin päättäjiä, 

jotka ovat omalla rakentavalla ja rohkealla asenteel-

laan luoneet kivijalkaa myönteiselle tulevaisuudelle. 

Samalla toivotan tarmoa ja työiloa yhä lyheneviin 

päiviin, leppoisaa joulunodotusta ja onnea vuodelle 

2023! 

Hannu Kuusela 

kaupunginjohtaja 
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RIIKKA KURRU NOSH-VAATEMYYJÄNÄ 

 

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

loin se on perustettu? Missä yrityksesi on? 

Olen Riikka Kurru ja olen toiminut suomalaisen 

NOSH-vaatemerkin edustajana tammikuusta 2018 

alkaen. Toisin sanoen myyn toiminimelläni suomalai-

sia designvaatteita. Aluksi valikoimaa oli lapsille ja 

naisille, mutta viimeisten vuosien muutosten myötä 

vaatevalikoimaa on vain naisille. Teen työni pääsään-

töisesti kotikutsuilla ja somessa. Elokuusta 2022 al-

kaen minulla on ollut Pirkankadulla oma työtila, jos-

sa pidän myös avoimia ovia / shoppailupäiviä asiak-

kaille.  

2. Mistä sait sysäyksen perustaa yrityksesi juuri 
Harjavaltaan? 

Asun Harjavallassa, joten olen alusta asti toiminut 

täältä käsin. Yritykseni luonne on myös kulkevainen, 

joten olen toiminut ympäri Satakuntaa. Sometyön 

myötä asiakaskuntaa minulla on ympäri Suomen.  

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

Minusta Harjavallassa on sellainen mentaliteetti, 

että jos jollain on joku paikallinen yritys, niin sitä 

kuuluu kannattaa. Moni on tyytyväinen, kun omalla 

paikkakunnalla on saatavilla erilaisia palveluja.  

4. Mitä ohjeita antaisit yrityksen perustamista har-
kitsevalle? 

Usko itseesi ja visioosi. Yrittäjänä sinun on mahdollis-

ta valjastaa omat vahvuudet parhaalla tavalla 

käyttöön. Epäonnistuminen on myös rikkaus, joten 

älä pelkää sitä.  

5. Miten asiakkaat ovat ottaneet sinut vastaan? 

Olen pitänyt NOSH-kutsuja Harjavallassa työpaikoil-

la, asiakkaiden kotona ja yhdistyksille. On ollut ihana 

huomata, miten lämpimästi yritykseni on otettu vas-

taan olohuoneissa ja yleisissä paikoissa. Myös työti-

lallani on käynyt paljon uusia asiakkaita ja siitä olen 

todella kiitollinen.  

 

 

TMI RIIKKA KURRU 

Perustettu: v. 2018 

Yrittäjä: Riikka Kurru 

Puhelin: 040 7288934 

Sähköposti: riikka.kurru@noshvaatekutsut.fi 

Instagram: @riikkakurru 

Facebook: groups/noshriikka 

Kuvassa Riikka Kurru työtilassaan. 
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6. Näkyykö vuodenaikojen vaihtelu NOSH-vaate-

kutsujen määrässä? 

Alkusyksy ja loppukevät on ehdottomasti omaan pu-

keutumiseen panostamisen parasta aikaa. Selvät 

vuodenajan vaihtumiset innostavat tekemään han-

kintoja ja uudistamaan vaatekaappia. Esimerkiksi 

syksyllä halutaan lämpöisiä neuleita ja kevätkesällä 

panostetaan erilaisiin mekkoihin. Koronan myötä 

NOSH-kotikutsujen kysyntä on laskenut, kun asiak-

kaat ovat siirtyneet enemmissä määrin etäostoksille 

kotisohvilta.  

7. Mistä olet kotoisin ja keitä kuuluu perheeseesi? 

Olen kotoisin Harjavallasta. Asun lapsuudenkotini 

lähellä Pirkkalassa. Perheeseeni kuuluu avomies 

Heikki, lapsemme Eelis (5v.) ja Toivo (2v.) 

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

Toimin päätoimisena yrittäjänä yli neljä vuotta, 

mutta nyt yrittäjyydestä onkin tullut minulle enem-

män harrastus, joka on omaa aikaa arjen työpäivän 

päälle. Vapaa-aika kuluu perheen kanssa touhuten ja 

kotitöiden parissa. Yritämme ulkoilla mahdollisim-

man paljon ja vauhdikkaat lapsemme pitävät huolen, 

että menoa riittää myös vapaa-aikana. Olemme tuttu 

näky lasten liikuntamaassa, leikkipuistoissa ja muissa 

menoissa. Tänä vuonna olemme tehneet myös met-

säretkiä lähimaastoon. Viime kesänä aloitin padelin 

pelaamisen ja odotan jo innolla ensi kesää, että pää-

see läiskimään palloa Harjavallan omalla kentällä. 

Vapaa-aika kuluu myös ystävien seurassa ja syksylle 

onkin luvassa useampi reissu eri kaveriporukoiden 

kanssa.  

9. Mikä oli haaveammattisi lapsena? 

Halusin olla opettaja. Tuo haave onkin osittain toteu-

tunut, sillä olen yhdeltä ammatiltani varhaiskasva-

tuksen opettaja. Tällä hetkellä en kuitenkaan toimi 

opettajan tehtävissä, mutta varhaiskasvatuksen ken-

tällä muuten. Vähän myöhemmin haaveilin myös 

sisustussuunnittelijan työstä. Sisustaminen ja kodin 

laittaminen onkin minulle edelleen yksi intohimoista.  

 

Vastaukset ja kuvat: Riikka Kurru 

Kuvassa NOSH-vaatemerkin vaatteita Riikka Kurrun 

työtilassa. 
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PIRKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA 

Pirkkalan kylätoimikunta on Pirkkalan koulun ympä-

ristössä toimiva rekisteröimätön yhdistys, joka toimii 

seudun asukkaiden, yrittäjien ja yksityishenkilöiden 

sekä kaupungin kanssa yhteistyössä kehittääkseen 

alueen yhteisöllisyyttä ja tuoden Harjavaltaan posi-

tiivista nostetta. 

Kylätoimikunta ylläpitää Pirkkalan koulun kaukaloa 

sekä jääkenttää, jossa koulun lapset ja muut kunta-

laiset pääsevät nauttimaan luistelun ilosta. Tulevalla 

kaudella jääkentän ylläpito tulee varmasti olemaan 

yhä tärkeämmässä roolissa jäähallien kustannusten 

noustessa. Yksi tärkeimpiä arvoja toimikunnan toi-

minnassa onkin lasten ja nuorten jääurheilun mah-

dollistaminen. 

Pirkkalan kylätoimikunnan toiminta on muokkaantu-

nut vuosien saatossa aina tekijöiden näköiseksi. Tällä 

hetkellä toiminnassa on mukana paljon pienten las-

ten vanhempia, joten yhteinen toiminta myös pienil-

le on ollut tärkeää. Vuonna 2021 yhdistys ylläpiti 

vapaamuotoista lapsiperheiden liikuntakerhoa ja 

järjestimme tonttupolun yhteistyössä paikallisten 

harrasteryhmien kanssa. 

Korona-aika on luonut haasteensa yhdistyksen toi-

minnalle ja nyt toimintaa ollaankin uudelleen virkis-

tämässä ja pohdinnassa on, millainen Pirkkalan kylä-

yhdistys meillä toimii jatkossa. Tarkoituksena on luo-

da toimintaa kaikille eri-ikäisille asukkaille Pirkkalan 

alueella, mutta niin, että kaikki kuntalaiset voivat 

toimintaan halutessaan osallistua. Lämpimästi siis 

tervetuloa mukaan toimintaamme, jos Pirkkalan alu-

een elävöittäminen kiinnostaa! 

 

Teksti ja kuvat: Riikka Kurru 

PIRKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA 

Puheenjohtaja: Riikka Kurru 
(pirkkalan.kylatoimikunta@gmail.com, 
puh. 040 728 8934) 

Sihteeri: Marja-Tuulia Lehtilä 
(marja.lehtila@gmail.com, puh. 044 302 5575) 

Facebook: Pirkkalan kyläyhdistys 

Kuvissa iloisia liikuntakerholaisia. 
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 KIIKARISSA KATI PIPINEN 

1. Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet? 

Olen Kati Pipinen ja työskentelen Harjavallan 

 kaupunginkirjastossa erikoiskirjastovirkailijana. 

 

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin?  

Asun tällä hetkellä Ulvilassa. Oikeastaan ison osan elämäs-

täni olen seilannut Porin ja Ulvilan välillä. Syntynyt ja en-

simmäiset 12 vuotta olen Porissa elänyt, joten sellaista 

perusporilaista luonnettakin minusta löytynee. Opiskelu-

ajat vietin aikoinaan Suolahdessa ja Sodankylässä.  

 

3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin? 

Työskenneltyäni yli 15 vuotta Ulvilan kaupunginkirjastossa 

aloin kaivata jotain uutta ja virkistävää työelämääni. On-

nekseni juuri niihin aikoihin avautui työpaikkoja Satakun-

nasta, koska en ole kuopukseni vuoksi vielä valmis lähte-

mään kauemmas. Aloitin täällä ensin kirjastonhoitajan 

sijaisena ja työlomailin Ulvilan virastani. Helmikuussa 2021 

sain tietää, että Harjavallassa aukeaa erikoiskirjastovirkaili-

jan virka, joten päätin hakea sitä. Tulin valituksi Harjaval-

taan ja tein silloin päätöksen irtisanoutua Ulvilan kaupun-

ginkirjastosta. Päätös oli minulle suuri ja haastavakin, 

mutta ehkäpä ihmisen välillä pitää irtautua vanhasta saa-

dakseen elämäänsä jotain uutta. Kertaakaan en ole pää-

töstäni katunut. Päätöksen myötä sain työhöni uutta vir-

taa ja ulottuvuutta sekä elämääni uusia ihmisiä.  

 

4. Keitä kuuluu perheeseesi?  

Minulla on kaksi lasta. Esikoiseni asuu Tampereella ja opis-

kelee ilmaisutaidon lukiossa sekä harrastaa aktiivisesti 

tanssia ja eri artistien keikoilla kiertämistä. ”Urheilu-hullu" 

14-vuotias kuopukseni asuu kanssani ja hänen harrastuk-

sensa viekin ison osan myös minun vapaa-ajastani. Myös 

kumppanini muutti hiljattain luokseni. Lapsuuden per-

heestä elossa on vielä isäni, joka asuu aivan lähelläni. Sisa-

ruksia minulla ei ole,  mutta edesmenneen äitini sisko per-

heineen on minulle hyvin läheinen. 

 

5. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Arjen vapaa-ajasta vietän ison osan jalkapallo– ja saliban-

dykenttien laidalla tai vähintäänkin kuljetustehtävissä. 

Oma rakas harrastukseni teatteri on myös jatkuvasti elä-

mässäni mukana, välillä näyttävämmin ja välillä hiljalleen 

pinnan alla sykkivänä. En osaa kuvitella aikaa, jolloin ei 

mikään projekti olisi työn alla. Aloitin edellisenä syksynä 

uudelleen toisen rakkaan harrastukseni, tanssin. Monen-

laista tanssia on elämän aikana tullut harrastettua, mutta 

kaikista oli kulunut aivan liian kauan aikaa. Nyt käyn joka 

maanantaina koulimassa kehoani nykytanssin liikekieleen  

 

 

 

 

 

sopivaksi. Ei ole keho entisellään, ei. Viikonloppuisin olisi 

tarkoitus viettää aikaa myös asuntovaunullamme, mutta 

aika harvinaista herkkua se on toistaiseksi ollut. Pelit ja 

palapelit ovat myös ihastuttava tapa viettää aikaa perheen 

kanssa ja talvella pyrin myös laskettelurinteen kuluttami-

seen. Pian aloitamme avopuolisoni kanssa tukiperhekoulu-

tuksen, joten toivon, että tämä pitkäaikainen haave tuki-

perheenä toimimisesta toteutuu lähiaikoina. Olen myös 

intohimoinen työn harrastaja, eli vapaa-aikaa vietän mie-

lelläni lukien nuortenkirjallisuutta. 

6. Mistä unelmoit? 

Unelmoin vaikka mistä! Unelmoin, että joskus työskenteli-

sin pienessä kirjastossa, jossa olisi oma tila myös teatteril-

le. Saisin itse luoda kirjaston ja teatterin toiminnan ja mo-

lemmat olisivat vireitä, lämpimiä kohtaamispaikkoja ja 

antaisivat elämyksiä asiakkailleen. Tämä kirjastoteatteri 

voisi vieläpä sijaita Lapissa. Unelmoin myös elämästä, jos-

sa ei olisi ainaisia taloudellisia haasteita. Haaveilen siitä, 

että ehtisin tehdä enemmän asioita, joista nautin, eli olisi-

pa vuorokaudessa enemmän tunteja. Lapsiini liittyen unel-

moin, että he löytäisivät oman onnellisen paikkansa elä-

mässä. Tyttären haluaisin viedä avustusmatkalle johonkin 

kehitysmaahan. Pojan haluaisin viedä jollekin isolle aree-

nalle seuraamaan jalkapallo-ottelua. Tuossa nyt muutama 

unelma ääneen mainittuna. 

7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa? 

Kirjasto ja sen asiakkaat! Harjavalta on vireä ja aktiivinen 

paikkakunta. Minulle on muodostunut sellainen kuva, että 

täällä toimitaan yhdessä, positiivisella meiningillä oman 

paikkakunnan viihtyvyyden ja hyvän hengen eteen.  
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VALOISAA TULEVAISUUTTA JA TAITEEN VOIMAA 

MUSEON TALVESSA 

Harjulan Killan näyttely esittelee 1960-luvun arki-

elämää valokuvissa 

Museon Satakunta-salissa esillä on Kotiseutuyhdis-

tys Harjulan Kilta ry:n näyttely Valoisan tulevaisuu-

den rakentajat – Valokuvia 1960-luvun Harjavallas-

ta. Näyttely johdattaa katsojansa matkalle 60-luvun 

Harjavaltaan.  

 

Harjavallasta oli 1960-luvun alkuun mennessä ke-

hittynyt monipuolinen teollisuuskeskus – tai parem-

minkin omaleimainen maalaispitäjä, jonka asukkaat 

saivat pääosin elantonsa teollisuudesta ja palvelu-

ammateista. Vuosikymmen oli Harjavallassa vahvaa 

rakentamisen aikaa. Asuinrakennuksia nousi kiivaa-

seen tahtiin. Teollisuuslaitokset laajensivat ja uudis-

tivat toimintaansa, samoin sairaalat. Julkisella puo-

lella vuosikymmen alkoi koulurakentamisella ja 

päättyi kunnalliskodin valmistumiseen. 

 

Kaupallisia ja muitakin palveluja oli tarjolla, mutta 

tästä huolimatta Harjavaltaa ei pidetty varsinaisena 

liikekeskuksena. Vuosikymmenen alkupuoli toi muu-

toksen tähänkin asiaan. Asiakkaita miellytti laajentu-

nut kaupallinen tarjonta ja kunnanisät arvelivat sen 

olevan askel kohti kauppalaksi siirtymistä. Kauppala 

Harjavallasta tuli 1968 alusta alkaen. Kunnan sata-

vuotisjuhlien kynnyksellä vuonna 1969 usko valoi-

saan tulevaisuuteen oli luja – olihan koko vuosikym-

men tehty töitä sekä oman että yhteisen hyvinvoin-

nin eteen. 

 

Valoisan tulevaisuuden rakentajat -näyttely kertoo 

elämästä Harjavallassa 1960-luvulla. Näyttelyssä 

kiinnitetään huomio paikkakunnan kasvuun, raken-

tumiseen ja muutokseen kertomalla harjavaltalais-

ten ihmisten ja arjen tarinaa. Näyttely piirtää ajan-

kuvan 60-luvun elämästä pääasiassa valokuvien 

 

 

 

mutta myös muun aikakauteen liittyvän esineistön 

kautta. Näyttely tuo yleisön nähtäville toistasataa 

valokuvaa. Mukana on kymmeniä yksityisten kotial-

bumien kuva-aarteita, joista monet ovat nyt ensi 

kertaa julkisesti esillä. Lisäksi mukana on Emil Ceder-

creutzin museon kokoelmista muutamia valokuvaaja 

Sulo Friisin kuvia. Valokuvien lisäksi näyttelyssä esillä 

on kuvien aihepiiriin liittyvää 60-luvun esineistöä.  

 

Valoisan tulevaisuuden rakentajat on neljäs Harjulan 

Kilta ry:n tuottama valokuvanäyttely Emil Ceder-

creutzin museossa. Vuonna 1952 toimintansa 

aloittanut Harjulan Kilta on harjavaltalainen kotiseu-

tuyhdistys, joka toimii samalla myös Emil Ceder-

creutzin museon tukiyhdistyksenä. Yksi sen monista 

toimintamuodoista on parinkymmenen vuoden ajan 

ollut noin kerran kuussa kokoontuva muistelupiiri, 

jonka tapaamisissa muistellaan menneiden vuosi-

kymmenten Harjavaltaa. Valokuvat ovat tärkeä osa 

muisteluita ja vuosien mittaan Harjulan Killan koko-

elmiin on tallennettu melkoinen määrä yksityisalbu-

mien valokuvia. Näitä kuvia ja muistoja on koottu 

julkaisuiksi ja näyttelyiksi. Muistelupiiritoiminta on 

toiminut samalla myös alkusysäyksenä kotiseutuyh-

distyksen valokuvanäyttelyille Emil Cedercreutzin 

museossa. Aiemmat näyttelyt museossa ovat olleet 

vuosina 2007, 2011 ja 2015, ja ne ovat koskeneet 

1930-, 1940- ja 1950-lukua. Emil Cedercreutzin mu-

seolla on ilo esitellä yleisölle nyt avautuva näyttely, 

joka jatkaa hienoa perinnettä 1960-luvun osalta.  

 

(teksti jatkuu seuraavalla aukeamalla) 

 

 

 Tiistaina 1.11.2022 Emil Cedercreutzin museossa yleisölle avautui talvikauden kaksi vaihtuvaa näyttelyä Valoisan 

tulevaisuuden rakentajat – Valokuvia 1960-luvun Harjavallasta sekä Taiteen voima – Harjavallan Seudun Taideseura 

ry 50 vuotta. Upea näyttelykaksikko on museossa avoinna 5.2.2023 saakka.  
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Jutun kuvissa meneillään on talvikauden näytte-

lyiden rakentaminen museolla lokakuussa. 1960-

luvun koti-interiöörin keskellä kuvattuna ovat 

näyttelyn kuraattori Satu Rantala, Sirpa Lehtinen 

ja Tapio Routimo Harjulan Kilta ry:stä. Näyttely 

on esillä museon Satakunta-salissa.  
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Harjavallan Seudun Taideseuran näyttely kuvastaa 

taiteen voimaa 

Harjavallan Seudun Taideseura ry on perustettu Har-

javallassa vuonna 1972. Yhdistyksen jäsenmäärä on 

sen 50 toimintavuoden aikana ollut tasainen ja tällä 

hetkellä jäseniä on kiitettävä määrä, 36 henkilöä. 

Taideseuran toiminta painottuu Keski-Satakuntaan, 

mutta jäsenistöä löytyy myös maakunnan rajojen 

ulkopuolelta. Taideseuran jäsenet ovat Harjavallan 

lisäksi Kokemäeltä, Nakkilasta, Eurasta ja Porista, 

mutta muutamia henkilöitä asuu myös pääkaupunki-

seudulla. Taideseuran pitkään jatkunut ja vakaa toi-

minta on perustunut sen jäsenten vuosikymmenten 

mittaiselle aktiivisuudelle, sisukkuudelle ja innostuk-

selle aihetta kohtaan. Nyt avautuvan näyttelyn ni-

mellä Taiteen voima seura on halunnut tuoda esille 

toimintansa vakautta ja vahvuutta, sekä pitkään jat-

kunutta taivaltaan.  

 

Taideseuran keskeisimmät toimintamuodot ovat 

aktiivinen näyttelytoiminta ja taideleiritoiminta. Jo 

pitempään taideseura on järjestänyt vuosittaisia 

näyttelyitä sekä vuosittaisen taideleirin jäsenilleen. 

Yhdistyksen tavoitteena on myös taideharrastuksen 

ja taiteen tuntemuksen lisääminen vaikutusalueel-

laan, joten leireille ovat olleet tervetulleita seuran 

ulkopuolisetkin osallistujat. Näyttelyiden ja leirien 

paikat ovat vaihdelleet. Myös Emil Cedercreutzin  

 

 

museossa on järjestetty useita taideseuran näyttelyi-

tä menneiden vuosikymmenten aikana. Yhdistys on 

pitkän toimintansa aikana saanut jäsenikseen erilais-

ten tekniikoiden taitajia. Heidän monipuoliset tai-

teen tekemisen tapansa näkyvät myös nyt avautu-

vassa näyttelyssä. Taideseuran aktiiviseen toimin-

taan ja kehitykseen kohti nykypäivää sekä nyt avau-

tuvaan näyttelyyn merkittävän panoksensa ovat an-

taneet yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Ju-

ha Siirto, varapuheenjohtaja Ulla Lampinen ja sih-

teeri Kristiina Siirto-Honkanen.  

 

Juhlanäyttelyn jurytetyssä osuudessa museon Ilmari-

salissa esillä on 51 teosta 17:ltä taideseuran jäsenel-

tä. Teoksista suurin osa on akvarelleja, akryyli- ja 

öljyväritöitä sekä keramiikkaa viiden viime vuoden 

ajalta, mutta mukana on myös vanhempia töitä. 

Näyttelyteosten aihepiireissä esille nousevat suoma-

laisen luonnon kuvat ja yksityiskohdat sekä ihminen 

osana elämänpiiriään ja ympäristöään, mutta lisäksi 

mukana on myös ripaus fantasian maailmaa.  

 

Museon kahvilassa esillä on näyttelyn toinen osio, 

joka sisältää seuran kunniajäsenten, perustajajäsen-

ten ja pitkäaikaisesti seurassa vaikuttaneiden taiteili-

joiden teoksia eri ajoilta. Mukana on teoksia muun 

muassa Maikki Haapalalta, Tuula Jutilta, Antti Läh-

deaholta, Mirja Normala-Siirrolta ja Heimo Siirrolta.  

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.  
 
           

http://www.harjavalta.fi/museo
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Näyttelyn jurytetty osuus sisältää teoksia taideseu-

ran jäseniltä Oili Elo, Ulla Keski-Laturi, Anne Ketola, 

Hilkka Kotiranta, Päivi Kuoppala, Anja Lamminen, 

Ulla Lampinen, Hanni Malmi, Riitta-Liisa Mansikka-

mäki, Satu Nissi, Heli Piittala-Virtanen, Sanna Pitkä-

niemi-Toroska, Pirkko Rajahalme, Juha Siirto, Kristii-

na Siirto-Honkanen, Rita Valve ja Anja Vihervirta.  

Kummatkin näyttelyt ovat avoinna ajalla 1.11.2022-

5.2.2023. Tervetuloa! 

Teksti: Satu Rantala, Kristiina Siirto-Honkanen, Satu 

Tenhonen.  

Kuvat: Satu Tenhonen / Emil Cedercreutzin museo.  

Näissä kuvissa rakennetaan Harjavallan Seudun Tai-

deseura ry:n näyttelyä Taiteen voima, joka on esillä 

museon Ilmari-salissa. Kuvissa työn touhussa on Tai-

deseuran puheenjohtaja Juha Siirto.   
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Harjavallan Rotaryklubi on aloittanut varojen kerää-

misen jouluilon tuottamiseksi harjavaltalaisille vähä-

varaisille lapsiperheille. Varoja on kerätty vuoden 

mittaan erilaisilla tapahtumilla. Maarit ja Teemu Nie-

melä pitivät Friends & Love -konsertin Harjavalta-

salissa sunnuntaina 3.4.2022. Näyttelijät Maarit ja 

Teemu Niemelä ovat esiintyneet mm. Porin Teatte-

rin My Fair Lady -musikaalin päärooleissa. 

Aivan uudenlainen rotarytapahtuma oli talkoovoi-

min järjestetty koiratapahtuma Hosionsaaressa. Jär-

jestelyihin osallistui aktiivisia koiraharrastajia eri 

puolilta Etelä-Suomea. Sateisesta säästä huolimatta 

lapsiperheitä osallistui tapahtumaan runsaslukuises-

ti. Tapahtuman tuotto kokonaisuudessaan ohjattiin 

Valtalainen joulu -hankkeelle. Harjavallan kansallisen 

koiranäyttelyn yhteydessä varoja kerättiin muurin-

pohjalettujen myynnillä.  

Tänä vuonna Valtalainen joulu on esillä seurakunnan 

joulumyyjäisissä. Siellä tarjolla on viime jouluna suu-

ren kysynnän vuoksi loppuunmyyty paikkakuntalai-

nen aito Rotary-sinappi. 

 

 

Edellinen klubin presidentti Eija-Maaria Jussila toi 

idean Valtalaisesta joulusta osallistuttuaan presi-

denttikoulutukseen. Samankaltaista hanketta on to-

teutettu menestyksellä Somerolla. Sieltä saadun ko-

kemuksen pohjalta hanke sovellettiin harjavaltalai-

seen toimintaympäristöön. Hankkeen johtoryhmään 

kuuluvat Eija-Maaria Jussila (pj.), Mauri Paavilainen, 

Maaria Juvela sekä Leena Lehtimäki. 

Harjavallan Rotaryklubi on perustettu v. 1954. Toi-

minnalla on tuettu suuria hankkeita maailmalla 

esim. polion kitkemistä kehitysmaista. Rotarien yksi 

vaikuttavimmista toiminnoista on kansainvälinen 

nuorisovaihto. Vuosittain yli 8000 nuorelle maail-

massa tarjoutuu mahdollisuus tutustua rotaryjärjes-

tön välityksellä vieraaseen kulttuuriin muutaman 

viikon, kuukauden tai kokonaisen kouluvuoden ajan 

vuosivaihdon, kesävaihdon tai kesäleirien muodossa. 

Harjavallan Rotaryklubi on mukana Itämeren Vesi-

reppu- projektissa. Tavoitteena on lisätä lasten ja 

nuorten kiinnostusta vesien tilaan lähiympäristössä 

ja saada vesistöjen tilan opetus osaksi koululaisten 

oppimissuunnitelmaa.  

 
VALTALAINEN JOULU –HANKKEELLA TUETAAN 

HARJAVALTALAISIA LAPSIPERHEITÄ 

Match Show –tapah-

tuman lapsi– ja lelukoira-

osallistujat tuomari Maija 

Löytölän seurassa touko-

kuussa 2022. 
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Rotaryt tuottavat Vesireppuja kouluille Suomen ym-

päristökeskus SYKEn mallien mukaisina. Vesireppu 

sisältää välineet ja ohjeet joiden avulla lähivesien 

tutkiminen on hauskaa ja helppoa. Näin voidaan 

tutkia veden lämpötilaa, näkyväisyyttä, sinileväpitoi-

suutta, happipitoisuutta sekä typen ja fosforin mää-

rää vedessä.  

Harjavallan Rotaryklubin eräs viime aikojen mer-

kittävistä yhteistyöprojekteista on ollut Digitaitoja 

nuorilta ikäihmisille. Se toteutettiin yhdessä lukion 

oppilaiden ja halukkaiden seniorien kanssa. Tätä 

hanketta toteutetaan myös muilla paikkakunnilla. 

Valtalainen joulu -hankkeeseen voi osallistua myös 

rahalahjoin. Vuoden aikana kertyneet varat jaetaan 

paikallisten yritysten lahjakortteina. Avun kohteet 

kartoitetaan yhdessä muiden toimijoiden kuten seu-

rakunnan ja kaupungin sosiaalitoimen kanssa.  

On ilo Harjavallan rotaryklubin ja yhteistyökumppa-

niemme puolesta toivottaa kaikille harjavaltalaisille 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.  

Teksti: Reijo Ahteela 

Kuvat: Eija-Maaria Jussila 

Valtalainen joulu -tili: FI85 5037 0520 1231 06 

Lupa: RA/2022/943  

Kuvassa ylhäällä vasemmalla joulusinapin myyjät Mauri 

Paavilainen, Leena Lehtimäki ja Tuula Saarinen joulu-

kuussa 2021. Alhaalla vasemmalla apulaiskuvernööri Eija

-Maaria Jussila. Alakuvassa Harjavallan kansallisessa 

koiranäyttelyssä elokuussa 2022 iloiset muurikkaletun-

paistajat Pirkko Plathin, Leena Lehtimäki ja Ilkka Koota. 
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15.10.1952 rekisteröity kotiseutuyhdistys on tehnyt 

kotiseututyötä Emil Cedercreutzin museon ystäväyh-

distyksenä ja kotiseudun ja kulttuurin vaalijana 70 

vuotta.  Harjulan Killan ja Emil Cedercreutzin muse-

on välinen yhteistyö on saumatonta. Harjulan Kilta 

kiittää Emil Cedercreutzin museota ja Emil Ceder-

creutzin säätiötä mahdollisuudesta olla osana mu-

seota.  

 

Lauantaina 6.8.2022 järjestetyn 70-vuotisjuhlan 

puitteet Emil Cedercreutzin museossa olivat mitä 

parhaimmat.  Järjestelyt lähes sadalle vieraalle olivat 

onnistuneet ja loivat vieraille tervetulleen tunnel-

man, jota lisäsi myös Harjavallan Pelimannien reipas 

musiikki. Kansallispukuihin pukeutuneet hallituksen 

jäsenet toivottivat vieraat tervetulleiksi.  Puheenjoh-

taja Kullervo Tupi ja varapuheenjohtaja Tapio Routi-

mo ottivat vastaan onnitteluja veistossalissa.  Tun-

nelma oli heti mitä parhain onnistuneelle juhlalle.  

 

 

Buffettarjoilun ja kuulumisten vaihdon jälkeen varsi-

naisen juhlaohjelman aloitti G. Malmstenin Sinitak-

kien marssilla Harjavallan Soittokunta. Soittokunta 

täyttää tänä vuonna 100 vuotta.  

 

Puheenjohtaja Kullervo Tupi toivotti sen jälkeen vie-

raat tervetulleiksi muistellen mm. Harjulan Killan 

osuutta Maahengen temppelin säilymisessä ja uudis-

rakentamisessa.  

 

Harjavallan kaupungin tervehdyksen toi juhlaan kau-

punginjohtaja Hannu Kuusela. 

 

Juhlapuheen piti kulttuurituotannon ja maiseman-

tutkimuksen professori Anna Sivula Turun yliopistos-

ta. Anna Sivula on ollut myös Satakunnan historialli-

sen seuran puheenjohtaja.  

 

KOTISEUTUYHDISTYS HARJULAN KILTA RY 70 V 

Vieraita tervetulleiksi toivottivat hallituksen jäsenet Tarmo Vajavaara, Mervi Latvala, Sirpa Vanhala, 

puheenjohtaja Kullervo Tupi ja varapuheenjohtaja Tapio Routimo. 
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Harjavallan Soittokunnan esittämänä kuultiin Anssi 

Tikanmäen balladi elokuvasta Klaani ja J-P Lehdon 

Muunnelmia suomalaisesta sävelmästä.  

 

Harjulan Kilta ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. 

Kotiseutuliiton tervehdyksen toi varatuomari Lauri 

Hakosalo Merikarvialta. Hän on Satakunnan edusta-

jana liiton valtuustossa. Hakosalo luovutti kotiseutu-

liiton hallituksen myöntämät kultaiset ansiomerkit 

kuudelle Harjulan Killan jäsenelle tunnustuksena an-

sioista kotiseututyön hyväksi. Kultaisen ansiomerkin 

saivat Hannu Vaajala, Pirkko Peltola, Risto Laine, Sir-

pa Lehtinen, Tapio Routimo ja Tarmo Vajavaara. 

Merkkien saajien puolesta kiitospuheen piti Sirpa 

Lehtinen.  

 

Emil Cedercreutzin säätiön edustaja VTM Veikko Lah-

tinen onnitteli 70-vuotista yhdistystä ja kiitti hyvästä  

 

yhteistyöstä säätiön kanssa. Uusia suunnitelmia on 

yhteistyöstä Killan kanssa. 

 

Laulaja, musiikin maisteri Pasi Flodström esitti mie-

leenpainuvan musiikkiesityksen; Taisto Wesslinin 

säveltämän Nocturnen; Vesa Mäkisen säveltämän 

tunnussävelen Karjalan kunnailla -sarjasta; sekä Mar-

kus Koskisen säveltämän ja Pepe Johanssonin sa-

noittaman Ystäväni-laulun. 

 

Juhla päättyi Harjavallan Soittokunnan säestyksellä 

vieraiden yhteisesti laulamaan Satakunnan lauluun 

sekä kahvitarjoiluun suklaaleivoksen kera. 

 

Juhlan erinomaisena juontaja toimi Mauri Paavilai-

nen. 

 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 

Puheenjohtaja Kullervo Tupi Professori Anna Sivula 

Varatuomari Lauri Hakosalo VTM Veikko Lahtinen 
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Suomen Kotiseutuliitto ry:n kultaisten ansiomerkkien 

saajat:  

 

Hannu Vaajala    

Hannu Vaajala on tehnyt merkittävää kotiseututyötä 

julkaisemalla tutkimukseen ja kulttuuriperintöön pe-

rustuvaa kirjallisuutta. Hän on julkaissut mm. kaksi 

kotiseutukirjaa ja kirjan Harjavallan murrosvuosista 

1917-1918. Hänen kirjoituksiaan kotiseudun histori-

asta ja edesmenneistä paikallisista merkkihenkilöistä 

saamme lukea myös paikallislehdestä. 

 

Pirkko Peltola   

Pirkko Peltola on ollut Harjulan Killan toiminnassa 

mukana vuodesta 1981, jolloin hän aloitti työt Emil 

Cedercreutzin museossa. Hänet nimettiin melkein 

heti Harjulan Killan markkinointitoimikuntaan. Harju-

lan Killan sihteerinä Pirkko Peltola toimi vuosina 2001

-2018 ja hallituksen jäsenenä vuosina 2013-2018, 

joista varajäsenenä vuoden 2018.  

 

Risto Laine 

Risto Laine on vuodesta 1992 alkaen vuoteen 2021 

ollut Harjavallan kaupungin edustajana Harjulan Kil-

lan hallituksessa.   Risto Laine on ehtinyt lähes 30-

vuotisen yhdistyksessä olonsa aikana olla mukana 

yhdistyksen monessa toiminnassa ja nähdä yhdistyk-

sen kehityksen nykypäivään.  Risto Laineelle on vuon-

na 2006 myönnetty Kotiseutuliiton harrastusmitali. 

 

 

 

Sirpa Lehtinen  

Sirpa Lehtinen on ollut Harjulan Killan hallituksen jä-

senenä vuosina 2008-2014. Hän on oma-aloitteinen 

ja aina vapaaehtoinen toimija ja ollut mukana lukui-

sissa Harjulan Killan hankkeissa ja julkaisujen teoissa 

yhtenä toimittajana ja aineistojen kokoajana. Hän on 

kirjoittanut myös kirjat äidistään ja isästään. Sirpa 

Lehtisen ansiosta Harjulan Kilta on edustettuna mes-

suilla ja myyjäisissä. Hän on vetänyt suuren suosion 

saavuttaneita Harjavallan hautausmaakierroksia. 

 

Tapio Routimo  

Tapio Routimo on liittynyt Harjulan Killan jäseneksi jo 

vuonna 1971. Kuluneiden 50 vuoden aikana hän on 

ollut mukana lukuisissa Harjulan Killan hankkeissa ja 

julkaisujen teossa yhtenä toimittajana ja aineistojen 

kokoajana. Harjulan Killan hallituksen jäsen Tapio 

Routimo on ollut vuodesta 2003 alkaen ja varapu-

heenjohtajana vuodesta 2015 alkaen. Tapio Routi-

mon tiedot kotiseudusta ja kotikunnasta Harjavallas-

ta ovat vertaansa vailla. Hän on perehtynyt myös 

Harjavallan lukuisiin patsaisiin ja niiden historiaan, 

luennoinut niistä ja vetänyt patsaskierroksia.  

 

Tarmo Vajavaara  

Tarmo Vajavaara on vuodesta 1998 alkaen ollut Har-

javallan kaupungin edustajana Harjulan Killan halli-

tuksessa. Yli 20-vuotisen yhdistyksessä olonsa aikana 

hän on osallistunut aktiivisesti yhdistyksen toimin-

taan. Tarmo Vajavaara on vuodesta 2020 alkaen toi-

minut Harjulan Killan ylläpitämän kotiseutuarkiston 

vastaavana.  

Kultaisten ansiomerkkien saajat: 

Tapio Routimo, Sirpa Lehtinen, Tarmo Vaja-

vaara ja Risto Laine. 

Kuvasta puuttuvat Pirkko Peltola ja Hannu 

Vaajala. 

Kiitos kaikille juhlaamme osallistuneille ja 

yhdistystä muistaneille!  

 

Teksti: Anneli Mannelin-Pelkonen 

Kuvat: Paavo Valtanen 
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SATAOPISTON LOPPUVUODEN OHJELMAA 

Sataopiston kevätohjelmaa valmistetaan paraikaa. Se jae-

taan koteihin keskiviikkona 7.12. ja kevään kursseille voi 

ilmoittautua 8.12 alkaen. 

Tässä vielä muutamia loppuvuoden kursseja, joiden il-

moittautuminen on lähellä Vallan Väylän julkaisupäivää, 

kannattaa siis toimia nopeasti! 

 

Jouluaskartelua vanhoista kirjoista 

Taitotalo, tekstiilityötila 

La 19.11.2022 klo 12.00–15.45 

Paula Kiviniemi 

Kurssimaksu 15,00 € 

Ilmoittaudu 17.11.2022 mennessä 

Askarrellaan  kirjoista koristeita esim. enkeli, sydän ja tähti. 

Sopii kaikille, myös nuorille ja lapsen kanssa. Materiaaleja 

saa opettajalta mutta mukaan voi ottaa vanhan kirjan ja 

jouluisia kiiltokuvia. 

 

Valoputous-makramee 

Taitotalo, tekstiilityötila 

Pe 17.30–19.45, La 10.00–16.00 

25.–26.11.2022 

Paula Kiviniemi 

Kurssimaksu 28,00 € 

Ilmoittaudu 17.11.2022 mennessä 

(teksti jatkuu seuraavalla palstalla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopii jo solmeiluun tutustuneille. Käydään läpi keskeisim-

mät solmut. Sitten solmeillaan valoputous-makramee me-

talliseen tai puiseen renkaaseen opettajan tuomien mallien 

mukaan. Valoputous sopii tunnelmavalaistukseksi, valon-

lähteenä käytetään pattereilla toimivia valosarjoja. Osta 

materiaalit opettajalta tai ota omat mukaan. Opettajan 

mallit Lankavan mopparista, pamelasta tai minimopista. 

Saat  ennen kurssin alkua sähköpostia, jossa on lisätietoja 

materiaaleista ja tarvikkeista. 

 

Joulun kalaherkut 

Taitotalo, kotitalousluokka 

To 1.12.2022 klo 17.30–20.30 

Riitta Isotalo 

Kurssimaksu 15,00 € 

Ilmoittaudu 24.11.2022 mennessä 

Valmistetaan graavia, moussea, mureketta ja muita kala-

herkkuja joulupöytään silakasta, mädistä, sillistä ja vähän 

isommista kaloista. Huomioidaan myös erityisruokavaliot, 

ilmoita ne etukäteen toimistoon. Materiaalimaksu n. 10-15 

euroa maksetaan opettajalle käteisellä. Ota mukaan esilii-

na, sisäkengät ja rasia kotiin vietäville maistiaisille. 

 

 

 

 

 

 

Ikäihmisten neuvontapuhelin  

044 450 3500  

Palvelee arkisin klo 9–15  
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TAPAHTUMAKALENTERI 

Pe 18. – su 19.11. Satalinnan joulunalusmarkkinat Satalinnassa. Pe klo 14–19, la klo 10–18 ja su klo 10–15. Jou-
lunalusmarkkinoilta voit ostaa käsityöläisten taidonnäytteitä, keittiövelhojen herkkuja ja monenlaista muuta mu-
kavaa. 
 
La 19.11. klo 15 Korkkarit kattoon! – Harjavallan Naislaulajien 50-vuotisjuhlakonsertti Harjavalta-salissa. Lauluja 
naisen elämästä. Liput 15 €, sis. kahvitarjoilun. Alle 12-vuotiaat ilmaiseksi. 
 
Ke 23.11. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana dekkarit. Kahvitarjoilu. 
 
Pe 25.11. klo 17–19 Perinteiset joulumyyjäiset seurakuntatalolla. Tule seurakuntatalon iloiseen joulumyyjäis-
tapahtumaan.  Ihania lahjavinkkejä ja herkkuja itselle tai pukinkonttiin! Myytävänä mm. leivonnaisia, sinappia, kä-
sitöitä, ulkona grillimakkaraa.  
 
La 26.11. klo 14 alkaen Satalinnan sisäsuunnistus. Ainutlaatuinen sisäsuunnistustapahtuma Satalinnan entisen 
sairaalan rakennuksessa. Samanaikaisesti Satalinna Contest –suunnistuskilpailun kanssa järjestettävään kunto-
suunnistukseen voi osallistua kuka tahansa suunnistustaidoista riippumatta. Lähtö radalle tapahtuu klo 14–16 väli-
senä aikana. Osallistumismaksun (10 €, alle 16-v. 5 €) voi maksaa käteisellä ja kortilla. 
 
Ma 28.11. klo 17.30–19 MLL:n jouluaskartelua kirjastossa. Tarjoilua ja mukavaa yhdessäoloa lapsiperheille joului-
sen askartelun parissa. Jouluista tarjoilua. Askartelu suunnattu lapsille. 
 
To 1.12. klo 10 Kymppiluokan järjestämä elokuvaesitys Kino-Huovissa, Maastamuuttajat. Kesto noin 2,5  h. Väliai-
kakahvit. Lippu 10 €. Kymppiluokka jatkuu kevätkaudella 2023 seuraavina torstaipäivinä: 19.1., 9.2., 2.3., 23.3. 
13.4., 4.5. ja 25.5. 
 
To 1.12. klo 18–19.30 Joulurunoilta Emil Cedercreutzin museolla. Emil Cedercreutzin museon ja Kotiseutuyhdistys 
Harjulan Killan yhteisessä, perinteisessä joulurunoillassa esiintyvät paikalliset runontaitajat. Pääsymaksu 3 € sisäl-
tää ohjelman sekä glögi– ja piparitarjoilun. Tervetuloa tunnelmalliseen iltaan! 
 
Pe 2. – pe 30.12. Harjavallan tunnelmaa –näyttely kirjastossa. Anne Ketolan öljyvärimaalauksia esillä kirjaston 
näyttelytilassa. 
 
Pe 2.12. klo 18–19 Kauneimmat joululaulut kirkossa. Satakunnan Näkövammaiset ry ja Harjavallan Seudun Invali-
dit ry järjestävät Kauneimmat joululaulut –tilaisuuden yhteistyössä Harjavallan Seurakunnan kanssa. 
 
Ti 6.12. Itsenäisyyspäivän tilaisuudet.  Klo 10 Jumalanpalvelus kirkossa, klo 11 Sankarihaudan muistotilaisuus, 
klo 11.40 ruokailu Koulukeskuksen ruokasalissa, klo 12.30 pääjuhla Harjavalta-salissa. Juhlapuhujana vararehtori 
emerita Liisa Luomanen. 
 
To 8.12. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho senioreille kirjastossa. Kahvitarjoilu. Mielenvirkistyskerho jatkuu kevät-
kaudella 2023 seuraavina torstaipäivinä: 12.1., 2.2., 9.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. 
 
To 8.12. klo 18 Kaupungin joulukonsertti Harjavalta-salissa. Esiintymässä Harjavallassa toimivia musiikkiryhmiä. 
Maksuton. Yhteistyössä Harjavallan seurakunta ja Harjavallan kulttuuritoimi. 
 
Pe 9.12. klo 19 Kohti joulua – Sello soi! Joulukonsertti kirkossa, Seeli Toivio, sello ja laulu. Vapaa pääsy, ohjelma 10 
€. Myytävänä myös Seeli Toivion levyjä. Levyostokset voi maksaa kortilla, ohjelman käteisellä. 
 
Su 11.12. klo 15–16 Lasten kauneimmat joululaulut kirkossa. Tervetuloa laulamaan kauneimpia joululauluja koko 
perheen voimin! Mukana Pasi Flodström ja lapsikuoro Valon Vekarat, Annukka Karttunen, Tiina Tasma ja Tiina Hei-
no. 
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Su 11.12. klo 18–19 Kauneimmat joululaulut kirkossa. Mukana Pasi Flodström, Laulavalta ja Sara Hautojärvi. 
 
Ma 12.12. klo 18–19 Jouluinen yhteislaulutilaisuus kirjastossa. Lauletaan yhdessä joululauluja Huittisten musiik-
kiopiston opiskelijoiden säestyksellä.  
 
Ti 13.12. klo 10–12 Ystäväkerho äskettäin eläköityneille kirjastossa. Kahvitarjoilu. Ystäväkerho jatkuu kevätkau-
della 2023 seuraavina tiistaipäivinä: 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 30.5. 
 
Ti 13.12. klo 19 Konsta Hietanen – Usko joulun taikaan –konsertti kirkossa. Ennakkoliput myytävänä Ticketmas-
terissa hintaan 28 €. Ovelta lippuja saa 30 eurolla, mikäli niitä on vielä jäljellä. 
 
Ke 14.12. klo 10–11.30 Aamulukupiiri kirjastossa. Jouluinen tarjoilu. Aamulukupiiri jatkuu kevätkaudella 2023 
seuraavina keskiviikkopäivinä: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4.ja 10.5. Luettavia kirjoja voi kysyä kirjastosta. 
 
Ke 14.12. klo 19 Oi jouluyö – Porin laulajien joulukonsertti kirkossa. Johtaa Hanna Salminen, solisti Marja Haa-
paniemi, säestää Juhani Romppanen. Ohjelma 10 € ovelta ennen konserttia. 
 
To 15.12. klo 18–19 Kauneimmat joululaulut –karaoke seurakuntatalolla. Tervetuloa kuuntelemaan ja laulamaan 
rakastetuimpia joululauluja karaoketaustoilla. Glögi– ja piparitarjoilu. 
 
To 15.12. klo 18–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Joululaulujen historiaa” Emil Cedercreutzin museolla. Tunnelmoi 
joululaulujen säveliä ja tarinoita niiden taustalta! Joulukuun Kulttuuritorstai-luennolla tutustutaan rakkaiden 
joululaulujemme taustatarinoihin kerrottuina sekä yhdessä laulettuina. Aiheeseen yleisön opastaa musiikkipeda-
gogi Elina Jahkola. Vapaa pääsy. Tervetuloa! 
 
Ke 21.12. klo 17–18.30 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana joulurunot. Glögitarjoilu. Kirjallisuuspiiri jatkuu ke-
vätkaudella 2023 seuraavina keskiviikkopäivinä: 25.1., 22.2., 22.3., 19.4., 24.5. 
 
Ke 21.12. klo 19 Joulun syliin –konsertti Harjavalta-salissa. Emilia Koskinen ja Pasi Flodström. Vapaa pääsy. Va-
paaehtoinen ohjelmamaksu 10 € Harjavallan kaupungin etsivään nuorisotyöhön. Konsertin tarjoaa Holmi Cares. 

Ke 11.1.2023 klo 17–19 Kehitysvammaisten oma kirjastoilta kirjastossa. Tervetuloa tutustumaan kirjaston palve-
luihin ja mahdollisuuksiin! Mukaan ovat tervetulleita kaikki kehitysvammaiset perheineen tai avustajineen. Kah-
vitarjoilu. 

Ti 17.1.2023 klo 19 Emil Cedercreutz ja vuosi 1918 – luento kirjastossa. Hannu Vaajala kertoo Harjavallan tapah-
tumista 1917 ja 1918 Emil Cedercreutzin näkökulmasta nähtyinä. 

Su 29.1.2023 klo 14 Lauluyhtye Cafe Olén ja Äänettäret-kuoron yhteiskonsertti Emil Cedercreutzin museolla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lämpimästi tervetuloa osallistumaan tapahtumiin! Lisätietoja järjestäjien verkkosivuilta: 
 
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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JOKILAAKSON LIIKKUJAT RY 

 

Seura perustettiin Vinnarin koulun salilla syyskuussa 

2017, ensin nimellä Harjavalta Boccia.  Myöhemmin 

nimi muutettiin Jokilaakson Liikkujat ry:ksi. Seuram-

me on Suomen Paralympiakomitean-, TUL:n liiton ja 

TUL:n Satakunnan piirin jäsen. 

 

Pääasiallinen toimintamme keskittyy kaikenikäisten 

miesten ja naisten, vajaakuntoisten ja myös kaik-

kien muiden boccian, mölkyn, sählyn, eri pallopelien 

ja yleisliikunnan toimintaan. Seuramme järjestää 

jäsenilleen vuosittain usean lajin kilpailuja, virkistys-

tilaisuuden sekä vuotuisen joulujuhlan.  

 

Erilaisten tapahtumien sekä kansallisten että jäsen-

tenvälisten boccia-kilpailujen järjestelyt ovat toi-

minnan pääpaino ja tuovat seuralle toimintarahaa. 

Seura julkaisee myös jokavuotisia tiedotteita, joihin 

olemme saaneet sponsoreita sekä vakituisia il-

moittajia.  

 

Osallistumme joka vuosi lähes kaikkiin avoimiin boc-

cian kansallisiin ja SM-kilpailuihin ympäri maata. 

Koronan takia vuonna 2020 ei SM-kilpailuja pidetty. 

Mölkyssä ja muissa lajeissa osallistumme lähinnä 

piirikunnallisiin kilpailuihin. 

 

 

Järjestetyt kilpailut 2022 

Tänä vuonna olemme järjestäneet neljät avoimet 

kansalliset boccia-kilpailut Vinnarin koulun kentällä, 

28.5. VI Energia-bocciat, 18.6. III Kauko Rantasen 

muistobocciat, 7.7. I Valtasiirto-bocciat ja 6.8. IV OP

-Satapirkka -bocciat. Näiden lisäksi yhdet jäsenten-

väliset Toimintakeskuksessa 12.3. sekä muiden la-

jien jäsentenvälisiä kilpailuja Latumajalla. 

 

Kilpailusaavutukset 2017 – 2022  

Lähes vuosittain olemme saavuttaneet SM-

mitaleita. Ensimmäiset boccian ulkopelien Suomen 

mestaruudet tulivat 28.7.2018 parikilpailuissa Perä-

seinäjoella. Naisten sarjassa Seija Kuula ja Raili Mä-

enpää saivat myös kiertopalkinnon. Sarjassa Luokat 

2-3 Harry Haapanen ja Seppo Mäkinen nappasivat 

kultaiset mitalit. 

 

Olemme käyneet Boccian SM-kilpailuja yhteensä 21 

ja saavuttaneet mitali- ja palkintosijoja 36 kpl.  Boc-

cian SM-kilpailuissa tänä vuonna saavutimme 12 

palkintosijaa.       

  

V. 2022 Paralympiakomitean boccian sisäpelien SM-

kilpailussa saavutimme 5 palkintosijaa. Ulkopelien 

SM-kilpailuissa saavutimme 3 mitalia. Avoimissa 

boccian ulkopelien SM-kilpailuissa saimme 4 palkin-

tosijaa.  

9-10.8.2022 Avoin SM- 

kisa Raumalla, luokat 2-

3. 

Heittoasennossa seiso-

massa Mika Taimi, vie-

ressään istumassa Simo 

Suomi. 



Harjavallan tiedotuslehti 3/ 2022 

  

23 

 Kansallisten boccia-kilpailujen saavutuksemme 

2022 

Olemme osallistuneet 21 avoimeen kansalliseen 

kilpailuun ja saavuttaneet 45 palkintosijaa. 5 kultaa, 

8 hopeaa, 9 pronssia, 11 IV sijaa, 7 V sijaa ja 5 VI 

sijaa. Muita sijoituksia yhteensä 64.  

 

Piirikunnalliset kilpailut 2022 

Osallistuimme 5 eri kilpailuun; hernepussien, tikan, 

ketjun ja kahdesti mölkkyjen heittoon. Saavutimme 

yhteensä 2 kultaa ja yhden pronssin sekä muita hy-

viä sijoituksia 21 kappaletta. 

 

Jäsentenväliset kilpailut 2022 

Järjestimme yhteensä 4 kilpailua. Boccia-kilpailuissa 

mukana oli 14 kilpailijaa, hernepussien heitossa mu-

kana oli 17 kilpailijaa,  märkien rättien heitossa mu-

kana oli 9 kilpailijaa ja boccian tarkkuusheitossa 

mukana oli 11 henkilöä. 

 

YHTEISTYÖ 

Jokilaakson Liikkujien boccian pelaajat voivat käydä 

nyt talviaikana pelaamassa maanantaisin Luvian 

Eläkkeen Saajien harjoituksissa klo 16–18, Eurajoen 

Eläkkeensaajien harjoituksissa tiistaisin Huhdan 

koulussa klo 15–17, sunnuntaisin Eurajoen yläkou-

lulla klo 10–13, torstaisin Lapijoen koulussa klo 16–

17.30 ja perjantaisin klo 15–18. Lisäksi Porin Nuori-

sotalossa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 09–12 

sekä torstaisin klo 12–13.30. 

 

 

Voimme tarjota ja järjestää eri paikoissa bocciaan 

tutustumisia ja koulutuksia kaikenikäisille ja kaiken- 

kuntoisille miehille ja naisille. 

 

OMAT HARJOITUKSET VAJAAKUNTOISILLE JA KAI-

KILLE MUILLE IKÄÄN JA SUKUPUOLEEN KATSO-

MATTA 

Harjavallan Toimintakeskuksessa maanantaisin klo 

17.15–18.45 sählyä, mölkkyä ja yleisliikuntaa, keski-

viikkoisin klo 17.15–18.45 bocciaa, mölkkyä, pallo-

pelejä ja yleisliikuntaa. Sunnuntaisin klo 14.30–16 

Vinnarin koulussa bocciaa, mölkkyä, pallopelejä ja 

yleisliikuntaa. 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT OVAT HYVÄT 

Seuran tavoitteena on toiminnan laajentaminen ja 

monipuolistaminen. Vajaakuntoisille ja muillekin 

voidaan löytää uusia lajeja. Pyrimme olemaan entis-

tä aktiivisempi myös ulospäin. Olemme kiistatta 

menestynein harjavaltalainen yhdistys bocciassa. 

Seuramme lähes viikoittaiset boccia-menestykset 

ovat tehneet Harjavaltaa yhä tunnetummaksi tuo-

den Harjavaltaan erittäin hyvää mainetta. Tämä 

kannustaa lisää aktiivisia uusia jäseniä tulemaan 

seuraamme ja myös perheitä mukaan, jolloin on 

mahdollisuus saada lisää uusia vetäjiä. Uusille vetä-

jille on tarvetta, sillä heistä on toiminnassa suuri 

apu. 

 

Teksti ja kuvat: Simo Suomi 

 

JOKILAAKSON LIIKKUJAT RY 

Hallitus 2022 

Simo Suomi, puheenjohtaja, puh. 040 823 8871 

Leena Hällfors, taloudenhoitaja, puh. 040 579 4872 

Jouni Nordlund, sihteeri, puh. 044-512 0404 

Aune Niemi, varapuheenjohtaja,  

puh. 0440-379 984  

Harry Haapanen, jäsen, puh. 0400 128 374 

 

Sähköposti: jokilaaksonliikkujat@gmail.com 

Kotisivut: joli.sporttisaitti.com 
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LIIKUNTA– JA UIMAHALLIN TAPAHTUMIA 

 

 

 

Virtuaaliohjaaja vesijumpissa marraskuussa 

Tule tutustumaan meidän virtuaaliohjaajaamme 

Tommiin! Hän ohjaa ruudun välityksellä vesi-

jumppaa tiistaisin ja torstaisin klo 7–7.30 marras-

kuun ajan. Mukaan pääsee osallistumaan uima-

hallin sisäänpääsymaksulla. Huom! Hierovat 

suihkut ovat pois käytöstä tämän ajan. 

Rentouttava iltauinti  

Uimahallin sisäänpääsymaksulla pääset rentouttavalle 

iltauinnille pe 25.11. klo 20–22. Uintiaika päättyy klo 

21.30. Alle 10-vuotias voi osallistua iltauintiin vain 

aikuisen seurassa. 

Uimakoulut joulukuussa 

Lasten uimakouluja järjestetään ma 5.12., ke 7. – pe 9.12. 

ja ma 12. – to 15.12. yhteensä 8 päivää. Hinta 35 € / lapsi 

(10 lasta / ryhmä). Ilmoittautuminen ti 29.11. klo 10.00 

alkaen uimahallin lipunmyyntiin, p. 044 432 5443. 

Alkeisuimakoulu klo 16.30-17.15 

Alkeisjatko uimakoulu klo 17.30-18.15 

Jatkouimakoulu klo 18.30-19.15 

LISÄTIETOJA UINNINVALVO-

MOSTA P. 044  432 5442 

Lasten liikuntamaat ja Uimaleluhulinat  

Vuoden viimeiset Lasten liikuntamaat ovat su 20.11. ja 

su 11.12. klo 10–12 liikuntasalissa. Liikuntamaa on 

tarkoitettu 0-10 -vuotiaille lapsille. Huoltaja mukaan 

tapahtuman ajaksi. Tapahtuma on maksuton.  

 

Uimaleluhulinat ovat su 27.11. ja su 18.12. klo 10–15. 

Vuoden viimeisessä (18.12.) hulinassa tonttuillaan al-

taalla, tarjolla mehua ja piparkakkua. Uimaleluhuli-

noissa on monipuolisesti leluja lasten altaalla. Mukaan 

pääsee pelkällä uimahallin sisäänpääsymaksulla. 

HUOM! 0–6-v. lapset maksutta maksavan aikuisen 

seurassa. 
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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         Sunnuntai   klo 10–16 

ennen uimahallin sulkemista.  

       

Poikkeavat aukioloajat joulu–tammikuussa: 

Itsenäisyyspäivä  ti 6.12.           suljettu 

ma 19.12.                klo 14.00–20.00 

ti 20.12.             klo 6.00–20.00 

Joulutauko ke 21.12. – ma 26.12.  suljettu 

pe 30.12.             klo 8.00–18.00 

Uudenvuodenaatto la 31.12.          suljettu 

Uudenvuodenpäivä su 1.1.2023    suljettu 

Loppiainen pe 6.1.2023          klo  10.00–16.00 

Kynttiläuinnit 

Tuttuun tapaan järjestämme tunnelmalliset kynttiläuinnit 

ti 20.12. klo 6–8 ja klo 17.30–19.30. Taustalla soi jouluista 

musiikkia ja tarjolla glögiä sekä piparkakkua. Vain uimahal-

lin sisäänpääsymaksulla.  

Liikuntasalin varaaminen 

Liikuntasalista voit varata 1–3 kenttää. Voit pelata sulkapalloa, tennistä, koripalloa, len-

topalloa 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 – liikuntahal-

lin varaukset.  

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

Seuraa meitä somessa, 

niin pysyt ajan tasalla 

hallin 

tapahtumista! 

http://www.harjavalta.fi
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Kirjasto– ja kulttuuripalvelujen tapahtumia 

Harjavallan kirjaston mielenvir-
kistyskerho kokoontuu keväällä 
2023 kahvittelemaan ja jutustele-
maan torstaisin 12.1., 2.2., 9.3., 
6.4., 4.5. ja 1.6. klo 10–12. 

Oletko jäänyt lähivuosina eläkkeelle? Kai-
paatko uusia tuttavuuksia ja tekemistä? 
Harjavallan kirjaston ystäväkerho ko-
koontuu kevään 2023 aikana kirjastossa 
tiistaisin 10.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 30.5. 
Aloitamme kahvitarjoilulla.  

Harjavallan kirjaston aamulukupiiri 
kokoontuu keväällä 2023 keskiviikkoi-
sin 18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 10.5. 
klo 10–11.30. Kirjoja voi kysyä etukä-
teen kirjastosta.  

Harjavallan kirjaston kirjallisuuspiiri ko-
koontuu keskiviikkoisin 25.1., 22.2., 22.3., 
19.4. ja 24.5. klo 17–19. Keskustellaan 
teeman mukaisesta kirjallisuudesta ja 
annetaan toisillemme hyviä kirjavinkkejä. 

Harjavallan kirjaston satutunnit klo 10–10.30 

pe 18.11. Miu, mau, kissamaista menoa 

pe 2.12.  Lumiukon talviseikkailut 

to 15.12.  Joulu, joulu tulla saa 

pe 16.12. Joulu, joulu tulla saa  

pe 13.1.2023 Talviriehaa ja lumileikkejä 

pe 27.1.2023 Metsän siimeksessä 

Satutunnilla luetaan satuja ja esitetään toisinaan pieniä esityksiä. 
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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 

Poikkeavat aukioloajat joulu–tammikuussa: 
ma 5.12. klo 11–15 (9–11) 
ti 6.12. suljettu 
ke 7.12. suljettu (henkilöstön suunnittelupäivä) 
pe 23.12. klo 11–15 (9–11) 
la 24.12.– ma 26.12. suljettu 
la 31.12. suljettu 
to 5.1. 2023 klo 11–15 (9–11) 
pe 6.1.2023 suljettu 

Huittisten musiikkiopiston pianonsoiton 

opiskelijat harjoittelevat pianonsoittoa 

kirjastossa kevätkaudella 2023 torstaisin 

19.1. 16.2., 16.3. ja 20.4. klo 16–17. Terve-

tuloa kuuntelemaan! 

Joululomalla kirjastossa 

Omatoimista lumiukkopuuhaa ja –

etsintää joululoman ajan kirjastossa! 

Ti 3.1.2023 klo 13 -14 

Askartelua ja rakentelua kirjastossa 

Ke 4.1.2023 klo 12 alkaen 

Elokuvaesitys kirjaston lastenosastolla 

Elokuvan nimi selviää kirjastosta lähempänä joulua! 

Emil Cedercreutz ja vuosi 1918  – luento 
Harjavallan kirjastossa tiistaina 17.1.2023 klo 19 

Hannu Vaajala kertoo Harjavallan tapahtumista 

vuosina 1917 ja 1918 Emil Cedercreutzin näkökul-

masta nähtyinä. 

Kehitysvammaisten oma kirjastoilta Harjavallan kir-

jastossa keskiviikkona 11.1.2023 klo 17–19 

Tervetuloa tutustumaan kirjaston palveluihin ja mah-

dollisuuksiin! Mukaan ovat tervetulleita kaikki kehi-

tysvammaiset perheineen tai avustajineen. 

Kahvitarjoilu. 



Vallan Väylä  
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Hyvää ja rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle 2023  

kaikille lukijoillemme!  


