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Olemme nyt eläneet aikakautta kriisistä toiseen ja silti 

elämä jatkuu ja uusi vuosi on jälleen alkanut. 

Alkanut vuosi jatkuu puheina sähkönriittävyydestä ja sen 

hinnasta. Sähkön hinnannousu vaikuttaa merkittävästi 

myös kunnan talouteen. Tämän vuoksi kunta investoi 

myös energian säästöön tähtääviin investointeihin.  

Harjavallan kaupungin näkyvin investointi alkoi jo vuoden 

2022 puolella, kun kaupunki osti Osuuspankilta Harjaval-

lan konttorin ja hallinnan siirtymisen jälkeen alkoivat muu-

tostyöt. Muutostöiden avulla entisestä pankkikiinteistöstä 

muokataan uusi kaupungintalo. Vanhassa kaupungintalos-

sa ja suurin osa teknisessä virastossa työskentelevistä 

henkilöstöstä sijoitetaan uuteen kaupungintaloon. Muu-

tostyöt valmistuvat kevään aikana ja muutto tapahtuu 

ennen kesää.  

Herää jo kysymys, että mitä tapahtuu vanhalle kaupungin-

talolle? Kellarikerrokseen entisiin/alkuperäisesti kirjaston 

tiloihin rakennetaan kaupungin arkistotilat. Nykyiset arkis-

totilat sijaitsevat virastotalossa ja se on määrä purkaa, kun 

rakennuksen olemassa olevat toiminnot saadaan siirrettyä 

uusiin tiloihin. Valtuustosali pysyy edelleen valtuustosali-

na, mutta muut tilat muutetaan tai vuokrataan sellaise-

naan yritysten ja yhdistysten käyttöön.  

 

Muita isoja kuluvan vuoden hankkeita ovat Myllykatu 10 

katon uusinta sekä Tuiskun katu- ja kunnallistekniikan 

saneeraukset. Myllykatu 10:n kattorakenne on huono, 

koska siellä rännit on rakennettu yhteen vesikatteen kans-

sa, mikä aiheuttaa suuren riskirakenteen, joka saadaan 

korjattua vain uusimalla koko katto. Toki samalla saadaan 

päivitettyä kattoturvatuotteet tämän päivän vaatimuksia 

vastaaviksi. Tuiskussa saneerausvuorossa ovat Liisankatu 

ja Kaukonkatu. Kyseisillä alueilla on alkuperäinen kunnal-

listekniikka ja se tulee uusia, jotta voidaan ylläpitää toimi-

tusvarmuutta. 

Jopa kaupungintaloa merkittävämpi hanke käynnistetään 

myös kuluvan vuoden aikana. Keskustan alakoulun uudis-

tamisen suunnittelu aloitetaan arkkitehdin ja pääsuun-

nittelijan kilpailutuksella. Alakoulun uudistamisen suun-

nittelussa otetaan huomioon sekä mahdollinen nykyisen 

alakoulun peruskorjaus ja laajentaminen kuin myös koko-

naan uudiskohteen suunnittelu. Koulukeskuksen uudista-

misella on moninaiset positiiviset vaikutukset kaupungin 

viihtyvyyteen kuin myös houkuttelevuuteen. 

Näiden suurien hankkeiden taustalla jatkamme teknisissä 

palveluissa harjavaltalaisten arjen onnistumista.  

Hyvää alkanutta vuotta 2023 kaikille! 

Petri Katajisto 

TEKNISEN JOHTAJAN TERVEHDYS 

Näin entinen pankki-

sali muuntuu työhuo-

neiksi ja toiseen ker-

rokseen rakentuu li-

sää työskentelytilaa. 

Kuva: Petri Katajisto 



Vallan Väylä  

 

4 

 



Harjavallan tiedotuslehti 1/ 2023 

  

5 

 

 KIIKARISSA JONI KUKKULA 

1. Kuka olet ja missä yksikössä työskentelet? 

Joni Kukkula, 29-vuotias ja työskentelen teknisten 

tukipalveluiden palvelupäällikkönä.  

 

2. Missä asut ja mistäpäin olet kotoisin?  

Olen asunut elämästäni n. 20 vuotta Nakkilassa van-

hempieni ja veljeni kanssa, josta sitten rakennusinsi-

nööriopintojen aikaan muutin Poriin. Olemme 

muuttaneet Porissa asuessani moneen kertaan vuo-

sien mittaan, mutta viime vuoden keväällä saimme 

Klasipruukin asuinalueelle omakotitalomme valmiik-

si ja pääsimme muuttamaan sinne.  

 

3. Miten olet päätynyt Harjavaltaan töihin? 

Katselin mol.fi-sivuston työpaikkatarjontaa keväällä 

-22 ja näin palvelupäällikön viran olevan auki ja 

ajattelin, että voisin yrittää hakea työtä, koska se 

vaikutti juuri tarpeeksi haastavalta ja kiinnostavalta. 

Sain sitten kutsun haastatteluihin ja lopulta tuli tie-

to, että minut on valittu palvelupäällikön virkaan.  

 

4. Keitä kuuluu perheeseesi?  

Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja kolme tytärtä. 

Vanhin tyttö on kuusivuotias ja nuoremmat kaksos-

tytöt ovat 4-vuotiaita.  

 

5. Miten vietät vapaa-aikaasi? 

Paljon vapaa-aikani pyörii lasten harrastusten ym-

pärillä, mutta kun minulle tulee omaa vapaa-aikaa, 

niin usein käytän sen metsästyksen parissa. Olen 

kyllä pelannut jalkapalloa lähes koko elämäni ihan 

SM-tasolla B- ja A- junioreissa, mutta nykyään se on 

jäänyt vain lähinnä kaverien kanssa silloin tällöin 

harrasteluksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mistä unelmoit? 

Olen lapsuudessani aina unelmoinut, että minusta 

tulee ”isona” eläinlääkäri. No, minusta ei tullut 

eläinlääkäriä vaan rakennusinsinööri, niin nyt unel-

mat on vaihtuneet ja yritän päästä urallani mahdol-

lisimman pitkälle. 

 

Unelma olisi myös joskus rakentaa oma hirsihuvila 

järven tai meren rannalle, jossa voisi viettää aikaa 

perhepiirin ja kavereiden kesken. 

7. Mikä sinusta on parasta Harjavallassa? 

Kyllä Harjavalta on kokonaisuutena hieno ja elinvoi-

mainen kaupunki. Karmarock-festivaali on kyllä to-

della hieno juttu Harjavallassa, se kerää ihmisiä yh-

teen ja siellä usein tapaa paljon tuttuja kasvoja. 

Vastaukset ja kuva: Joni Kukkula 

Kuvassa teknisten tukipalveluiden palvelupäällikkö Joni 

Kukkula työhuoneessaan. 
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YRITYSESITTELYSSÄ SÄHKÖPALVELU VALTANEN 

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

loin se on perustettu?  Olen Joonas Valtanen ja yri-

tykseni on Sähköpalvelu Valtanen. Teen erilaisia säh-

köasennuksia, vianhaku- ja korjaustöitä asiakkaille. 

Asiakkaina on niin yrityksiä kuin yksityisiäkin. Yritys 

on perustettu vuonna 2022. 

2. Mistä sait sysäyksen perustaa yrityksesi juuri 

Harjavaltaan? Asun ja olen kotoisin Harjavallasta, 

niin perustaminen tänne oli itsestään selvä valinta. 

Harjavallassa ja lähiseudulla kuului myös olevan tar-

vetta tämän tyyppiselle toiminnalle.  

3. Mikä Harjavallassa on ollut hyvää ja toimivaa 

yrityksen perustamisen kannalta? Harjavallassa on 

laaja asiakaskunta valmiina monenlaisissa kohteissa. 

Ja tietysti alkuperäisenä harjavaltalaisena on synty-

nyt laaja tuttavapiiri tänne, mistä on apua asiakkai-

den hankinnassa. Toimii tietysti myös niin päin, että 

jos asiakas kertoo tarvitsevansa vaikka esimerkiksi 

putkimiestä tai kaivinkonetta, niin voi suositella jota-

kin. Tuntuu, että kaikki vähän yrittävät tukea toisi-

aan.  

4. Miten asiakkaat ovat ottaneet sinut vastaan?

Hyvin. Töitä on riittänyt paljon, vaikken välttämättä 

vielä tässä muutamassa kuukaudessa ole tavoittanut 

koko potentiaalista asiakaskuntaa.   

5. Miten vuodenaikojen vaihtelu näkyy tilauksissa? 

Yritys on niin tuore, etten osaa vielä oikein kokemuk-

sella sanoa. Toistaiseksi ei ole tarvinnut kotona istus-

kella töitä odottamassa. Yhden kun saa tehtyä, niin 

tulee kolme uutta tilalle. Hyvä tilanne siis. Tässä vuo-

denvaihteen aikoihin tuntuu, että vähän olisi hetkel-

lisesti hiljentynyt.  

6. Mitä ohjeita antaisit yrityksen perustamista har-

kitsevalle? Pitää uskaltaa yrittää, kun liikeidea on 

syntynyt. Ei se paljon ota, jos ei annakaan, eikä tar-

vitse myöhemmin katua, ettei uskaltanut.  Jos mah-

dollista, niin kokeilee alkuun siipiään vaikka sivutoi-

misena yrittäjänä, niin stressi töiden riittävyydestä 

on pienempää. Yrittämiseen kuuluu paljon muutakin 

puuhaa kuin ne tunnit, jotka laskutetaan asiakkaalta. 

Siinä on aina kiinni jossain määrin. Jos se ei jännitä, 

niin yrittämään vaan! 

7. Mistä olet kotoisin ja keitä kuuluu perheeseesi? 

Olen kotoisin Harjavallasta ja asun lapsuudenkotini 

lähellä Räikänmäessä. Perheeseeni kuuluu vaimo, 

kaksi lasta ja liuta lemmikkejä.  

8. Mitä harrastat vapaa-aikana vai jääkö yrittäjälle  

vapaa-aikaa? Kyllä vapaa-aikaakin välillä muutama 

tunti jää. Silloin tulee joko käytyä salilla treenaile-

massa, ulkoilemassa tai kavereiden kanssa tallilla 

harrastelemassa autojuttuja. Välillä on myös muka-

vaa olla tekemättä mitään, mutta sellaiseen pitkästyy 

muutamassa tunnissa.  

9. Mikä oli haaveammattisi lapsena? Varmaan niitä 

on useampiakin ollut. Mutta äkkiseltään tulee mie-

leen hävittäjälentäjä ja formulakuljettaja. Että niistä 

ollaan kyllä aika kaukana tällä hetkellä.  

SÄHKÖPALVELU VALTANEN 

Perustettu: v. 2022 

Yrittäjä: Joonas Valtanen 

Puhelin: 045 110 9569 

Sähköposti: sahkopalveluvaltanen@gmail.com 

Kuvassa yrittäjä Joonas Valtanen. 

Teksti ja kuva: Joonas Valtanen 
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1. Mikä on yrityksesi ja mikä sen toimiala on? Mil-

loin se on perustettu? Missä yrityksesi on? 

Disctroyer Finland, frisbeegolfkiekkojen ja muiden 

tuotteiden maahantuonti ja vähittäiskauppa sekä 

kilpailutoiminta. Yritys on perustettu jo 2007, mutta 

maahantuonti alkoi vuonna 2020. Toimintaa on ym-

päri Suomen, mutta tukikohta on Harjavallassa. 

 

2. Mistä sait sysäyksen perustaa yrityksen juuri 

Harjavaltaan? Harjavalta osui sopivasti välimaas-

toon ja asumme nykyään perheen kanssa täällä. 

 

3. Mikä Harjavallassa on ollut hyvää ja toimivaa 

yrityksen perustamisen kannalta? Harjavallassa 

ymmärretään yrittäjyyttä ja jopa tuetaan paikallisia 

yrityksiä. 

 

4. Miten asiakkaat ovat ottaneet sinut vastaan? 

Asiakkaita on löytynyt myös täältä ja tuote on otettu 

kivasti vastaan, täällä kuitenkin harrastajia riittää ja 

uusia tuulia kaivataan, jotta homma pysyy kiinnosta-

vana. 

 

5. Miten vuodenaikojen vaihtelu näkyy tilauksissa? 

Vuodenaika näkyy totta kai jälleenmyyjien myynnis-

sä paljon, kuitenkin sesonkilaji, silti vannoutuneet 

”talvisodan kävijät” pyörivät radalla ympäri vuoden. 

Maahantuojan roolissa tämä tietysti näkyy vuoden 

eri aikoina. 

 

6. Mitä ohjeita antaisit yrityksen perustamista har-

kitsevalle? Jos olet yrittäjyyttä harkitseva, niin pit-

kä pinna, hyvä pohjakassa ja perheen tuki pitää olla 

kunnossa. Jos näin ei ole, pysy tehtaalla töissä :)) 

 

 

7. Mistä olet kotoisin ja keitä kuuluu perheeseesi? 

Olen alun perin Harjavallasta, muutama vuosi oltiin 

poissa ja keväällä –22 tultiin takaisin. Mietinnässä 

on, että missä isona halutaan asua. Perheeseen kuu-

luu vaimo ja kaksi poikaa. 

 

8. Mitä harrastat vapaa-aikana vai jääkö yrittäjälle 

vapaa-aikaa?  Kyseistä lajia tulee itsekin harras-

tettua, lätkää ja muita höntsälajeja myös, jos vaan 

aikaa riittää. 

 

8. Mikä oli haaveammattisi lapsena? Haaveam-

matti oli kokki. Jotenkin eri myyntialojen ja hoitajan 

duunin jälkeen asetuin maahantuonnin puolelle ja 

tässä sitä nyt ollaan. 

Teksti ja kuvat: Markus Mäkinen 

 

 

 

 

YRITYSESITTELYSSÄ DISCTROYER FINLAND  

DISCTROYER FINLAND 

Perustettu: v. 2007, maahantuonti  alkoi v. 2020 
Yrittäjä: Markus Mäkinen 
Puhelin: 050 356 7761 
Sähköposti:  markus.frisbeegolf@gmail.com 

IG: Disctroyer_finland 
FB: Disctroyer Finland 

Kuvassa yrittäjä Markus Mäkinen. 
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KESKUSTAN HARJAVALLAN KUNTAYHDISTYS RY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustalaiset ovat kiinnostuneita kuntalaisten arjen 

sujuvuudesta, onnellisesta elämästä ja elinvoimasta, 

joka takaa työtä ja toimeentuloa. Koska mitään val-

mista tulevaisuuden kuntaa ei ole, tarvitsemme luo-

vaa ja innostunutta yhdessä ideoimista. On luotava 

ilmapiiri, jossa uskalletaan pohtia mitä voisimme 

tehdä fiksummin ja paremmin asukkaiden, yrittäjien 

ja matkailijoiden palvelujen parantamiseksi.  Yhtei-

nen ideointi on aarreaitta kuntaa rakennettaessa.   

Kuvassa puheenjohtaja Birgitta Kause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harjavalta on Suomen johtava ja modernein teolli-

suusvyöhyke, jonka elinvoiman lähde on suurteolli-

suus ja erittäin kilpailukykyinen muu yrityskanta. 

Maaseutumainen elinympäristö elää rinnakkain te-

ollisuuden kanssa ja rikastuttaa Harjavaltaa.  Viljelys-

kelpoiset maat on varattava maa- ja metsätalouden 

tarpeisiin. Poikkeustapauksissa niitä voidaan luo-

vuttaa muihin tarkoituksiin. Teollisuusalueet on py-

rittävä sijoittamaan viljelykseen kelpaamattomalle 

maalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kotimainen ruoka on elintärkeä omavaraisuuden kannalta. Lähellä tuotetun ruuan alkuperä ja 

tuottaja tiedetään. Voi nähdä omin silmin, mistä ruoka tulee. Lähiruoka on paikallisruokaa, joka 

edistää kunnan työllisyyttä, taloutta ja ruokakulttuuria. Lähiruoka on todellinen ekoteko. 
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KESKUSTAN HARJAVALLAN 

KUNTAYHDISTYS RY 

Perustettu: 22.5.1967 
Puheenjohtaja: Birgitta Kause, valtuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen 
Varapuheenjohtaja: Seppo Vaajala 
Sihteeri: Tanja Uusi-Kraapo (vaalilautakunnan pj) 
Muut hallituksen jäsenet: Pirjo Virtanen (Harjavallan 
Kaukolämpö Oy:n jäsen), Hannu Koivisto, Juha Rantanen 
Sähköposti: birgitta.kause@hotmail.com 

Yhteisöllisyyden vahvistaminen on keskustalaisuuden ydintä. Mikään ei saa olla tärkeämpää kuin toisemme. Pide-

tään yhdessä siitä kiinni.  Sitä vastoin suorituskeskeinen, kilpailua ja yksilöllisyyttä korostava yhteiskunta ei tue 

ihmisten hyvää elämää ja kehitystä. Kunnassa on luotava uudenlaisia kohtaamispaikkoja ja turvaverkkoja eri-

ikäisille ihmisille.  On huomioitava myös yksinelävien jatkuva kasvu ja heidän tarpeensa. 

Alakuvassa rekiajelulla kansanedustaja Eeva Kallin kutsumana. Harjavallan Keskusta toivottaa kaikille hyvää alka-

nutta vuotta!                                                    

              Tekstit koonnut: Birgitta Kause 

              Valokuvat: Birgitta Kausen arkistot 

Harjavallan Keskustan puheenjohtaja Birgitta kertoo 
 
Mikä on Harjavallan elinvoiman lähde? Suurteollisuus ja erittäin kilpailukykyiset muut yritykset. Suurteolli-
suuspuistossa toimii noin 20 teollisuuden yritystä, jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä keskenään. Harjavalta 
on Suomen johtava ja modernein teollisuusvyöhyke. 
Mistä Harjavalta tunnetaan? Kauniista maaseutumaisesta jokimiljööstä. Loistavista urheilumahdollisuuksista.  
Suurteollisuuden rinnalla talonpoikaiskulttuurista, kylämaisemasta ja kulttuurihistoriallisesta museosta. Korkea-
tasoisesta 1920- luvun keuhkotautiparantola- arkkitehtuurista Kokemäenjoen rannalla. Upeasta 1900-luvun piiri-
mielisairaala-alueesta. Ketterästä päätöksentekokyvystä. Vesivoimalaitoksesta (yksi Etelä-Suomen tehokkaim-
mista). 
Mikä Harjavallassa on tärkeintä? Saada toimintakulttuuri, jossa kuntalaiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset yh-
dessä osallistuvat vahvasti elinympäristönsä kehittämiseen ja tulevaisuuden tekemiseen.    
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MUSEON ALKUVUODESSA TAIDETTA, 60-LUKUA 

JA ELÄMÄNKERTA-NÄYTTELYN UUDISTUS 

 

1960-luvun arkea ja elämää valokuvissa 

Museon Satakunta-salissa esillä on Kotiseutuyhdistys 

Harjulan Kilta ry:n näyttely Valoisan tulevaisuuden 

rakentajat – Valokuvia 1960-luvun Harjavallasta. 

Näyttely johdattaa katsojansa matkalle 60-luvun elä-

mään ja arkeen valokuvien kautta.   

 

Näyttelyssä kiinnitetään huomio paikkakunnan kas-

vuun, rakentumiseen ja muutokseen kertomalla har-

javaltalaisten ihmisten ja arjen tarinaa. Näyttely piir-

tää ajankuvan 60-luvun elämästä pääasiassa valoku-

vien mutta myös muun aikakauteen liittyvän esineis-

tön kautta. Näyttely tuo yleisön nähtäville toistasataa 

valokuvaa. Mukana on kymmeniä yksityisten kotial-

bumien kuva-aarteita, joista monet ovat nyt ensi ker-

taa julkisesti esillä. Lisäksi mukana on Emil Ceder-

creutzin museon kokoelmista muutamia valokuvaaja 

Sulo Friisin kuvia. Valokuvien lisäksi 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 vuosikym-

menten Harjavaltaa. Valokuvat ovat tärkeä osa muis-

teluita ja vuosien mittaan Harjulan Killan kokoelmiin 

on tallennettu melkoinen määrä yksityisalbu- 

mien valokuvia. Näitä kuvia ja muistoja on koottu jul-

kaisuiksi ja näyttelyiksi.  

 

 

Muistelupiiritoiminta on toiminut samalla myös alku-

sysäyksenä kotiseutuyhdistyksen valokuvanäyttelyille 

Emil Cedercreutzin museossa. Aiemmat näyttelyt mu-

seossa ovat olleet vuosina 2007, 2011 ja 2015, ja ne 

ovat koskeneet 1930-, 1940- ja 1950-lukua. Emil Ce-

dercreutzin museolla esillä oleva näyttely jatkaa hie-

noa perinnettä 1960-luvun osalta.  

 

 Emil Cedercreutzin museossa on vielä 5.2. saakka yleisölle avoinna kaksi talvikauden vaihtuvaa näyttelyä Va-

loisan tulevaisuuden rakentajat – Valokuvia 1960-luvun Harjavallasta sekä Taiteen voima – Harjavallan Seu-

dun Taideseura ry 50 vuotta. Samaan aikaan valmisteilla on myös perusnäyttelyihin kuuluvan Elämänkerta-

näyttelyn uudistus, jota pääset käyntisi yhteydessä läheltä seuraamaan.  

Kuvassa on 1960-luvun keittiön koti-interiööri Harjulan 

Killan näyttelyssä Valoisan tulevaisuuden rakentajat.  
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Kahdessa ylimmässä kuvassa on 

yksityiskohtia 1960-luvun olo-

huoneen interiööristä.  

 

Alin kuva on yleiskuva Harjulan 

Killan näyttelystä.   
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Taiteen voimaa taideseuran näyttelyssä 

Museon Ilmari-salissa ja kahvilassa esillä puolestaan 

on Taiteen voima – Harjavallan Seudun Taideseura 

ry:n 50-vuotisjuhlanäyttely. Tämä näyttelykokonai-

suus tuo yleisön nähtäville 50-vuotista historiaansa 

juhlistavan taideseuran jurytetyn juhlanäyttelyn mu-

seon Ilmari-salissa sekä seuran kunniajäsenten ja 

pitkäaikaisesti seurassa vaikuttaneiden taiteilijoiden 

näyttelyn museon kahvilassa. 

 

50-vuotias Harjavallan Seudun Taideseura ry on pe-

rustettu Harjavallassa vuonna 1972. Yhdistyksen 

jäsenmäärä on sen 50 toimintavuoden aikana ollut 

tasainen ja tällä hetkellä jäseniä on 36 henkilöä. Tai-

deseuran pitkään jatkunut ja vakaa toiminta on pe-

rustunut sen jäsenten vuosikymmenten mittaiselle 

aktiivisuudelle, sisukkuudelle ja innostukselle ai-

hetta kohtaan. Taideseuran aktiiviseen toimintaan 

ja kehitykseen kohti nykypäivää sekä nyt avautu-

vaan näyttelyyn merkittävän panoksensa ovat anta-

neet yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Juha 

Siirto, varapuheenjohtaja Ulla Lampinen ja sihteeri 

Kristiina Siirto-Honkanen.  

 

 

Juhlanäyttelyn jurytetyssä osuudessa museon Ilmari

-salissa esillä on 51 teosta 17:ltä taideseuran jäse-

neltä. Museon kahvilassa esillä on näyttelyn toinen 

osio, joka sisältää seuran kunniajäsenten, perustaja-

jäsenten ja pitkäaikaisesti seurassa vaikuttaneiden 

taiteilijoiden teoksia eri ajoilta. Mukana on teoksia 

muun muassa Maikki Haapalalta, Tuula Jutilta, Antti 

Lähdeaholta, Mirja Normala-Siirrolta ja Heimo Siir-

rolta. Näyttelyn jurytetty osuus sisältää teoksia tai-

deseuran jäseniltä Oili Elo, Ulla Keski-Laturi, Anne 

Ketola, Hilkka Kotiranta, Päivi Kuoppala, Anja Lam-

minen, Ulla Lampinen, Hanni Malmi, Riitta-Liisa 

Mansikkamäki, Satu Nissi, Heli Piittala-Virtanen, 

Sanna Pitkäniemi-Toroska, Pirkko Rajahalme, Juha 

Siirto, Kristiina Siirto-Honkanen, Rita Valve ja Anja 

Vihervirta.  

Yleiskuva museon Ilmari-salissa 5.2.2023 asti avoinna olevasta Harjavallan Seudun Taideseura ry:n näyttelystä 

Taiteen voima.  
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 Kuvissa yksityiskohtia Taiteen voima  

-näyttelystä.   

 

 

 

(jatkuu seuraavalla sivulla) 
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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) 

 

Vaihtuvat näyttelyt  28.2.–28.5.2023: 
Kohtaaminen – Encounter (Satakunta-sali, Emil-sali,  
ulkotilat) 
 
Tahdon, tahdon – Hääpukuja Harjavallan Maa–  
 ja Kotitalousnaisten kokoelmista (Ilmari-Sali) 
 
Yhteystiedot: 
Museotie 1, 29200 Harjavalta 
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  verkko-
sivultamme:  
www.harjavalta.fi/museo.  

Elämänkerta-näyttelyn uudistuksen tuulia 
 
Paljon mielenkiintoista nähtävää ja katsottavaa on 
siis museon vaihtuvien näyttelyiden tiloissa, mutta ei 
siinä  kaikki – samaan aikaan meneillään on myös 
Emil Cedercreutzin museon perusnäyttelyihin kuulu-
van Elämänkerta-näyttelyn uudistus. Museon alaker-
rassa sisäpihan puolella olevasta Elämänkerta-salista 
kaikuvatkin parhaillaan vasaran pauke ja porakoneen 
sulosoinnut. Emil Cedercreutzin pronssiveistos Tove-
rini nummella seuraileekin vierestä, kun salissa ra-
kennetaan parhaillaan uutta levyseinää. Uutta on 
rakenteilla, mutta mitähän saliin tulee? 
 
Elämänkerta-näyttelyssä kysymys on kuvanveistäjä, 
siluettitaiteilija, kotiseutumies ja museonperustaja 
Emil Cedercreutzin (1879-1949) monipuolisesta ja 
vaiheikkaasta elämätarinasta, jonka pariin näyttely 
kävijänsä opastaa. Esille tulee Emil Cedercreutzin 
jäämistöön kuuluvaa esineistöä, joka ei aikaisemmin 
ole ollut pysyvästi esillä sekä tuttuja ja tunnettuja 
muotokuvia taiteilijasta. Näyttelyuudistuksessa sali 
saa myös uuden ilmeen ja ulkoasun.  
 
Emil Cedercreutzin museon somekanavissa In-

stagramissa ja Facebookissa seurataan tammi-

helmikuussa perusnäyttelyn uudistuksen vaiheita. 

Tervetuloa seuraamaan työn vaiheita somessa! So-

men lisäksi voit seurata näyttelyuudistusta myös vie-

railemalla museolla - salin viereisestä käytävästä voit 

paikan päällä nähdä työvaiheita ja vihjeitä tulevasta. 

Tervetuloa museovierailulle! 

Teksti: Satu Tenhonen, Satu Rantala ja Kristiina Siirto-

Honkanen. Kuvat: Satu Tenhonen. 

Toverini nummella -veistos seurailee kiinnostuneena 

Elämänkerta-salin muutoksia.   

http://www.harjavalta.fi/museo


Harjavallan tiedotuslehti 1/ 2023 

  

15 



Vallan Väylä  

 

16 

MYÖS KD HARJAVALTA KAIPAA SUUNNANMUUTOS-

TA SUOMEEN 

Suomen Kristillisdemokraattien Harjavallan paikal-

lisosasto (KD Harjavalta) toimii pienellä aktiivisten 

porukalla, mutta kaipaa lisää tekijöitä mukaan. 

KD korostaa arvoissaan ihmisarvoja, vapautta ja 

vastuuta, tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta, oikeu-

denmukaisuutta, totuudellisuutta ja rehellisyyttä, 

lähimmäisyyttä ja lähipäätösperiaatetta. Politiikassa 

KD korostaa perheiden asemaa sekä yrittäjyyttä, 

kotimaista omistajuutta, suomalaisten hyvinvointia, 

huolenpitoa ja vastuullista politiikkaa. Näiden myö-

tä Kristillisdemokraatit peräänkuuluttavat nyt valta-

kunnallisesti suunnanmuutosta Suomen päätöksen-

tekoon, ja tätä myös KD Harjavalta odottaa. 

-Olen itse lähtenyt mukaan politiikkaan halusta ja 

mahdollisuudesta vaikuttaa. Nyt olen eduskunta-

vaaliehdokkaanakin juuri siitä syystä, että voitaisiin 

valtakunnallisesti palata perusarvojen, ihmisten 

hyvinvoinnin äärelle. Nähtäisiin huonompiosaisten 

tarpeet ja pystyttäisiin niihin vastaamaan, esimer-

kiksi omaishoitajat ja eläkeläiset. Työskentelen van-

husten hoivakodin johtajana, joten huoli terveyden-

huollosta on valtava niin asiakkaiden kuin hoitajien-

kin puolesta. Tämän takia Kristillisdemokraatit ovat 

alusta asti tuntuneet oikealta puolueelta, Emmi 

Flyktig summaa perustelujaan politiikkaan lähtemi-

selle. 

 

KD Harjavalta järjestää säännöllisesti, ja nyt taas 

kokoontumisrajoitusten helpotettua, enenevässä 

määrin erilaisia tapahtumia sekä omille jäsenilleen 

että avoimia tapahtumia, joihin voi kutsua tuttavia-

kin mukaan. Viime vuonna järjestettiin paikallis-

osaston pikkujoulujen lisäksi tapahtuma, johon jä-

senet kutsuivat ystäviään viettämään mukavaa iltaa. 

Tulevan kevään aikana KD Harjavalta näkyy harja-

valtalaisille erityisesti tulevien eduskuntavaalien 

myötä. 

Paikallisella ja alueellisella tasolla KD Harjavalta on 

aktiivinen. Jäseniä on kaupunginvaltuustossa, kirk-

kovaltuustossa ja kirkkoneuvostossa. KD Harjavallan 

puheenjohtaja Emmi Flyktig on myös KD Satakun-

nan piirin naisosaston varapuheenjohtaja, KD Sata-

kunnan piirihallituksessa sekä kirjoittaa blogia KD 

verkkolehteen. Lisäksi hän on ehdokkaana kevään 

eduskuntavaaleissa. 

-Ihmiset eivät ole kovin halukkaita lähtemään mi-

hinkään vapaaehtoisuuteen perustuvaan mukaan, 

koska ehkä pelkäävät liikaa työmäärää. Puheenjoh-

tajan uskallan vakuuttaa, että KD Harjavallassa voit 

osallistua juuri sen verran kuin omaan elämäntilan-

teeseen sopii. Kaipaamme tekijöiden lisäksi myös 

niitä, jotka ideoivat ja jakavat ajatuksiaan. Rohkeas-

ti vain mukaan, Flyktig toteaa. 

Teksti ja kuvat: KD Harjavalta 

SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAAT- 

TIEN HARJAVALLAN PAIKALLIS- 

OSASTO RY 

 

Perustettu: 6.4.1975 

Puheenjohtaja: Emmi Flyktig 

Puhelin: 044 2523707  

Sähköposti: 
emmipe@hotmail.com 

 

Kuntavaalien 2021 mainoksia. 
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KD Harjavallan puheenjohtaja Emmi Flyktig 

Johannes Holmi toritapahtumassa Harjavallan torilla juuri 

ennen vuoden 2021 kuntavaaleja. 

Aino ja Otto äitinsä Emmi Flyktigin apuna kuntavaa-

lien alla 2021. 



Vallan Väylä  

 

18 



Harjavallan tiedotuslehti 1/ 2023 

  

19 

SATAOPISTON KEVÄTLUKUKAUSI 2023 ON ALKA-

NUT TAMMIKUUSSA 

Uusille kevään kursseille voi ilmoittau-

tua netissä www.opistopalvelut.fi/sataopisto tai pu-

helimitse 044 560 4580 ja 044 560 4581. 

Sataopistossa on kevätlukukaudella tarjolla kaikki-

aan runsaat 300 uutta kurssia ja luentoa. Kurssien 

kesto vaihtelee yhdestä kokoontumiskerrasta koko 

kevään mittaisiin kursseihin.   

Näiden lisäksi syyskaudelta jatkuu yli 160 kurssia, 

joille voi tulle mukaan myös uusia opiskelijoita ke-

vääksi, jos kurssilla on tilaa. Kurssimaksu on uusilta 

tulokkailta vain puolet koko lukuvuoden kurssimak-

susta.  

Pitkästä aikaa lähdetään myös teatterimatkal-

le Tampereelle Momentum 1900 -musikaaliin maa-

liskuussa. Bussireitti kulkee Euran, Kiukais-

ten, Harjavallan ja Huittisten kautta Tampereelle. 

Tarkempia tietoja Harjavallan keväästä:  

Uusia kursseja tarjolla keväällä 68 + syksyltä jatku-

via 29. 

Esimerkkejä uusista kursseista Harjavallassa:   

Yksinlaulun intensiiviviikonloppu, JonSukat-kirjoneu-

lesukat sukkien suunnittelijan omassa ohjauksessa, 

vauvaneuleita, Easy English, pajunpunontaa, silkki-

paperiaskartelua, Canasta-korttipeli, Canva-julkaisu-

ohjelma,  Google-tilin käyttömahdollisuudet, koiran-

pentukurssi, kahvakuula & hiit, lempeää liikettä, 

useita joogakursseja, itsepuolustuskurssi naisil-

le, maksuton ja leikkimielinen Kello viiden visa yh-

teistyössä Harjavallan kirjasto- ja kulttuuripalvelujen 

kanssa. Kesäkuussa tehdään pitkästä aikaa myös yö-

laulajaretki Paratiisilehtoon.  

Suositut Kulttuuritorstait jatkuvat yhteistyössä Emil 

Cedercreutzin museon kanssa, niissä kevään aikana 

aiheina vaalikuvilla vaikuttaminen, omakohtaiset 

kokemukset Vietnamin sodasta sekä Harjavallan voi-

malaitoksen historia.  

Verkossa uusia kursseja on tarjolla keväällä 19 + 

syksyltä jatkuvia 3.  

Esimerkkejä uusista kursseista verkossa:  

luonnonkosmetiikan valmistusta, kaaoksen kesyttä-

mistä kodin järjestämiskurssilla sekä useita laulun 

verkkokursseja.   

Muutoksia opiston yhteystiedoissa:  

Suvituuli Kannisto on aloittanut uutena palvelusih-

teerinä Huittisten toimistossa. Hänen puhelinnume-

ronsa on 044 560 4580 ja sähköpostinsa 

suvituuli.kannisto@huittinen.fi. 

Koulutussuunnittelija Jenni Silvannon  puhelinnu-

mero on muuttunut, uusi numero on 044 560 

4586.   Sähköposti on jenni.silvanto@huittinen.fi. 

Palvelusihteeri Tuija Viinamäki toimii jatkossa pää-

asiassa Eurassa. Hänen yhteystietonsa pysyvät sa-

moina.  

Teksti: Virpi Havia 

 

 

 

http://www.opistopalvelut.fi/sataopisto
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VASEMMISTOLIITON HARJAVALLAN YHDISTYS RY 

Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 28.11.1990. 
Kokouksessa oli läsnä 16  henkeä ja ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Ari Malinen. Päätettiin 
liittyä Vasemmistoliitto rp:n ja Satakunnan Vasem-
mistoliito ry:n jäsenyhdistykseksi. 

Vasemmistoliiton Harjavallan Yhdistys ry toteuttaa 
perustehtäväänsä tehdä tunnetuksi Vasemmistolii-
ton arvoja ja tavoitteita kuntalaisten keskuudessa. 
Yhdistyksen tehtävä on puolustaa ihmisten oikeuksia 
ja vapauksia, lisätä tasa-arvoa ja demokratiaa kun-
nallisessa päätöksenteossa. Tehtävänä on myös osal-
listua toiminta-alueellaan Vasemmistoliiton vaali-
kampanjoiden toteuttamiseen sekä tehdä tutuksi 
puolueen tavoitteita ja toimintaa ja harjoittaa jäsen-
hankintaa. 

Yhdistys pitää vuosittain sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset, lisäksi johtokunta  kokoustaa tarpeen 
mukaan ja valmistelee asioita yhdessä valtuustoryh-
män kanssa. Yhdistyksen jäsenet osallistuvat myös 
Satakunnan Vasemmistoliitto ry:n piirikokouksiin ja 
Vasemmistoliitto rp:n puoluekokouksiin. 

 

 

Kunnallisvaalit ja niissä onnistuminen on yhdistyksen 
tärkeimpiä tehtäviä ja tämä vaatii paljon talkootyö-
tä. Ehdokasasettelussa on onnistuttava löytämään 
riittävä määrä ihmisiä. Vaalit ovat myös taloudelli-
sesti iso ponnistus pienelle yhdistykselle. 

Perinteisesti Vappuaamuna yhdistys osallistuu Harja-
vallan SDP:n edustajien kanssa kunniakäyntiin ja sep-
peleenlaskuun vakaumuksensa puolesta kaatunei-
den muistomerkillä. 

Kesäpäivä Koivurannassa on muodostumassa  jo pe-
rinteiseksi; yhdistys varaa Koivurannan päiväksi ja 
kutsuu kuntalaiset uimaan ja saunomaan. Yhdistys 
haluaa myös tulla näkyväksi markkinoilla ja toreilla. 

 

Vuoden 2023 painopisteet 

 Toiminnan ja viestinnän kehittäminen 

 Jäsenhankinta 

  

Teksti ja kuva: Leila Mäkinen 

Vasemmistoliiton harjavallan 

yhdistys ry 

Perustettu: 28.11.1990 
Puheenjohtaja: Leila Mäkinen / 
leilam48@gmail.com 

Varapuheenjohtaja: Nina Salminen / 
rouva.salminen@outlook.com 

Sihteeri: Seija Kuula / seveku@outlook.com 

Taloudenhoitaja: Kari Henttinen / 
kari.henttinen@harjavalta.fi 
 

 

 

 

 

Teltanpystytyshommissa elokuussa 2022; Päivi Lind-

holm, Kari Henttinen, Nina Salminen, Tapio Keinonen 

ja Aulis Mäkinen. 
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Seuraa meitä somessa, 

niin pysyt ajan tasalla 

hallin 

tapahtumista! 

 

LIIKUNTA– JA UIMAHALLIN LIIKUNTALUKUJÄRJES-

TYS KEVÄTKAUDELLA 2023 

Huom! Lipunmyynti sulkeutuu tuntia ennen sulkemista. Maanantain kehonhuoltotunnille ranneke pitää ostaa 

viimeistään klo 19.00. 

OHJATUT LIIKUNTARYHMÄT 

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 

 

Vesiliikunta- ja kuntosaliryhmät 

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

10 kerran kortti  18€ 

30 kerran kortti  54€ 

 

Muut ryhmät 

4€ / kerta  

10 kerran kortti  36€ 

30 kerran kortti  108€ 

Ohjatuille tunnille voi varata paikkansa varausjärjestelmän kautta tai saa-

pua hallille ennen ryhmän alkua jonottamaan paikkaansa. 

Pieni osa pääsee tunnille ilman varausta, joten varaus kannattaa tehdä 

etukäteen hallin nettisivuilta varausjärjestelmästä. Käyttäjätunnuksen ja 

salasanan saa ostohetkellä lipunmyynnistä. Ryhmäliikuntatuntien ikäraja 

on 15 vuotta. 

Rannekkeita myydään lipunmyynnissä 1kpl / asiakas. Myynti alkaa tasan 

yhden tunnin ennen ryhmän alkua – myynnissä rajoitettu määrä. 
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LIIKUNTA– JA UIMAHALLIN  TAPAHTUMIA 

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.  

       

Virtuaaliohjaaja vesijumpissa tiistaisin ja torstaisin 

Virtuaaliohjaajamme ohjaa ruudun välityksellä vesijumppaa 

tiistaisin ja torstaisin klo 7–7.30 toistaiseksi. Mukaan pääsee 

osallistumaan uimahallin sisäänpääsymaksulla.  

Huom! Hierovat suihkut ovat pois käytöstä tämän ajan. 

 
Hyvinvointia senioreille –kurssi 
*Torstaisin 2.2. - 13.4.2023 klo 11–12  
(23.2. ei ole ohjausta) 
*10 kokoontumiskertaa 
*Osallistumismaksu 20 €. Maksu suoritetaan ensimmäisellä  
kerralla uimahallin lipunmyyntiin.  
*Kurssilla mm. kuntosalia, vesiliikuntaa, kehonhuoltoa, kunto- 
jumppaa ja hieman tietoa ravinnosta. Kurssista saat ponnah-
duslaudan hyvinvoivaan ja terveelliseen elämäntapaan. 
*Kurssille voit ilmoittautua heti joko sähköpostilla  
jonna.peltonen@harjavalta.fi tai puh. 044-4325442 /  
uinninvalvomo.  
*Nähdään kurssilla! 
 
TALVILOMAVIIKKO LÄHESTYY 
 
WIBIT-rata tulee taas! Esteratoja, liukumäkiä, kiipeilyä ja muu-

ta superhauskaa UIMATAITOISILLE lapsille ja aikuisille. WIBIT-

rata on uimahallissa pe 24.2. – su 26.2. (pe klo 15–19.30, la-su 

klo 10–15.30). Pääset osallistumaan uimahallin sisäänpääsy-

maksulla. 

Perheille ja koululaisille omatoimista pelailua liikuntasalissa ja 
yleisurheilua juoksusuoralla. Ma 20. – pe 24.2. klo 10–17. Mak-
suton.  
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HARJAVALLAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY 

Harjavallan Sosialidemokraatit ry:n tehtävänä on 

edistää harjavaltalaisten järjestäytymistä puolueem-

me johtamaan toimintaan kohti vapaudelle, tasa-

arvolle ja solidaarisuudelle rakentuvaa hyvinvointiyh-

teiskuntaa, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdolli-

suudet inhimilliseen kasvuun ja jossa jokainen voi 

elää joutumatta alistetuksi tai alistamatta muita. Puo-

lueosastona olemme osa sosialidemokraattista kan-

sanliikettä, joka toimii puolueena yhteiskunnallisen 

vaikutusvallan ja jäsenistön ja perinteisen kannattaja-

kuntamme tietoisuuden lisäämiseksi. 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisemme ytimenä toimivat 

Harjavallan kaupungin kunnalliset päätöksentekoeli-

met. Työskentelemme kuntalaisten hyvinvoinnin ja 

Harjavallan elinvoiman edistämiseksi  kaupunginval-

tuustossa 13 valtuutetun voimin, jonka lisäksi meillä 

on useita edustajia kaikissa lautakunnissa ja muissa 

kaupungin toimielimissä, kuten myös kirkkovaltuus-

tossa, Satakunnan hyvinvointialueen lautakunnissa ja 

useissa muissa toimielimissä  maakunnallisellakin 

tasolla.  

Virallisissa toimielimissä vaikuttamisen ohella järjes-

tämme monenlaista vapaa-ajan toimintaa. Nuoret 

Kotkat toimii aktiivisesti tarjoten lapsille kerhotoimin-

taa joka toinen keskiviikko (parittomat viikot) klo 

16.30–18, jonka lisäksi järjestetään retkiä, leirejä ja 

monenlaista muuta mukavaa. Johtokunta kokoustaa 

kuukausittain. Säännöllisen epäsäännöllisesti kokoon-

numme toimitilaamme Pirtille Harjavallan keskustaan 

keskustelemaan ajankohtaisista aiheista: seuraavan 

kerran Politiikkaa ja punaviiniä -iltaan 3.2. Klo 18, 

jolloin tietokirjailija Pertti Rajala saapuu alustamaan 

viime vuonna ilmestyneestä kirjastaan “Työväen-

johtaja Eetu”. Tervetuloa mukaan myös kaikki uudet 

kasvot! 

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan toimintaan? 

Ota rohkeasti yhteyttä tai tule paikalle tutustumaan 

meihin. Etsitkö sopivaa tilaa kokoukselle tai pienille 

juhlille? Toimitilamme Pirtti kaupungin ytimessä on 

kenen tahansa vuokrattavissa, jäsenistöllemme mak-

sutta. 

 

Teksti ja kuvat: Maija Kuusisto-Länsineva 

Vaalimakkaraa, ruusuja ja ehdokkaita ennen kevään 2021 kuntavaaleja. 
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HARJAVALLAN SOSIALIDEMOKRAATIT RY 

Perustettu: v. 1937 

Puheenjohtaja: Matti Salomäki (mattisalomki7@gmail.com,  
p. 040 725 3212) 

Jäsenasiainhoitaja: Heli Tomminen (heli.tomminen@icloud.com,  
p. 0500 97 6337) (piirihallituksen jäsen) 

Sihteeri: Tanja Laine (tanja.laine@harjavalta.fi, puh. 044 242 6152) 

Pirtin vuokraukset: Markku Rauta (markku.rauta@harjavalta.fi,  
p. 044 251 0493) 

Nuoret Kotkat vastuuohjaaja: Hannele Möykkynen (vilkunautogrilli@netti.fi, p. 040 721 9205) 

Valtuustoryhmän puheenjohtaja: Maija Kuusisto-Länsineva 
(maija.kuusisto-lansineva@harjavalta.fi, p. 040 756 9510) 

Valtuustoryhmän sihteeri: Kaj-Mikko Mäntynen  
(kaj-mikko.mantynen@harjavalta.fi, p. 044 524 3199) 

Verkkosivut: https://harjavalta.sdp.fi/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SDPHarjavalta 

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman 

(kuvassa vasemmalla) vieraili Harjavallassa Pirtillä 

10.12.2022 poliittisen tilannekatsauksen merkeissä. 

Parhaillaan käynnissä olevan valtuustokauden keskei-

simmät tavoitteemme sisältävä ”Kunnallinen toiminta-

ohjelma 2021-2025” jaettiin kaikkiin harjavaltalaisiin 

talouksiin ennen kevään 2021 kuntavaaleja.  
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TAPAHTUMAKALENTERI 

Su 29.1. klo 14–15.30 Lauluyhtye Cafe Olén ja naiskuoro Äänettärien yhteiskonsertti Emil Cedercreutzin museossa. 
Konsertin lipun hinta on 12 euroa (sisältää kahvitarjoilun väliajalla). Lippuja voi varata ennakkoon kuoron jäseniltä. 
Jäljellä olevat liput tulevat myyntiin ovelle tuntia ennen konsertin alkua.  
 
To 2.2. klo 10–12 Mielenvirkistyskerho senioreille kirjastossa. Kahvitarjoilu. Mielenvirkistyskerho jatkuu kevätkau-
della 2023 seuraavina torstaipäivinä: 9.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. 
 
Ti 7.2. klo 10–12 Ystäväkerho äskettäin eläköityneille kirjastossa. Kahvitarjoilu. Ystäväkerho jatkuu kevätkaudella 
2023 seuraavina tiistaipäivinä: 7.3., 4.4., 2.5. ja 30.5. 
 
Ti 7.2. klo 17–18.15 Kello viiden visa kirjastossa. Leikkimielinen kokoontuminen tietovisojen ystäville. Visailua, yh-
dessäoloa ja aivojumppaa kaikenikäisille. Vetäjänä Pasi Raunio. Tilaisuus on maksuton. Voit halutessasi ilmoittau-
tua ennakkoon kirjastoon (puh. 044 432 5338) tai Sataopiston sivuilla, mutta voit tulla myös ilman ennakkoil-
moittautumista.  
 
To 9.2. klo 10–11.45 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Museojohtaja Henry Flinkman luennoi seurakuntatalolla 
aiheesta Tarinoita museon mäeltä. Saamme kuulla mielenkiintoisia tarinoita Emil Cedercreutzin historiasta ja täs-
täkin päivästä. 
 
To 9.2. klo 18–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Vaalikuvat: Vallankäyttöä ja piilovaikuttamista” Emil Cedercreutzin 
museossa. Luennolla tutkitaan vaalikuvia FM, tohtorikoulutettava Susanna Virkin johdolla. Vapaa pääsy. Luennon 
järjestävät yhteistyössä Sataopisto ja Emil Cedercreutzin museo.  
 
Su 12.2. klo 15–16 Niin paljon kuuluu rakkauteen –hyväntekeväisyyskonsertti kirkossa. Elina Hawrami, os. Haka-
huhta, laulu. Veera Kallio, sello. Pasi Flodström, laulu ja piano. Konsertissa kuullaan rakkauslauluja kansanlaulusta 
ooppera-aariaan. Vapaa pääsy, ohjelma 15 € lasten ja nuorten hyväksi. Järj. Lions Club Kokemäki/Jokilaakso, Holmi 
Cares ja Harjavallan seurakunta. 
 
Ma 13.2. – la 25.2. Ruokahävikkipöytä on katettu! -näyttely kirjastossa. Näyttelyn toteuttavat yhteistyössä Sata-
kunnan Kuluttajat ry ja Kuluttajaliiton koordinoima kansallinen Hävikkifoorumi-hanke, jonka tavoitteena on vähen-
tää kotitalouksien ruokahävikkiä. 
 
Ma 13.2. klo 19 Runon ja laulun ilta kirjastossa. Tervetuloa kuulemaan ja nauttimaan paikallisten runonlausu-
jien runoja ja EMILIAn lauluja. Teemana rakkaus & ystävyys. Kahvitarjoilu alkaen klo 18.30. 
 
Ke 15.2. klo 10–11.30 Aamulukupiiri kirjastossa. Aamulukupiiri jatkuu kevätkaudella 2023 seuraavina keskiviikko-
päivinä: 15.3., 12.4.ja 10.5. Luettavia kirjoja voi kysyä kirjastosta. 
 
Ke 15.2. klo 17.30–20.30 Sanan sävyt –taideilta seurakuntatalon isossa salissa. Teemana ystävyys/rakkaus. Muka-
na pastori Tuomo Lindgren ja taiteilija Anne Ketola. Osallistumismaksu 5 €. Ks. mainos sivulta 21. 
 
Ke 22.2. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana matkakirjat. Kahvitarjoilu.  
 
To 2.3. klo 10–11.45 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Tule luennolle kuuntelemaan Kymppiluokkatoiminnan käyn-
nistäjä rovasti Raimo Vuoriston 80-vuotismuisteloita. 
 
Ti 7.3. klo 17–18.15 Kello viiden visa kirjastossa. Leikkimielinen kokoontuminen tietovisojen ystäville. Visailua, yh-
dessäoloa ja aivojumppaa kaikenikäisille. Vetäjänä Pasi Raunio. Tilaisuus on maksuton. Voit halutessasi ilmoittau-
tua ennakkoon kirjastoon (puh. 044 432 5338) tai Sataopiston sivuilla, mutta voit tulla myös ilman ennakkoil-
moittautumista.  
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To 9.3. klo 18.00-19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Kokemuksia Vietnamin sodasta” Emil Cedercreutzin museossa. 
Luennolla sotaveteraani Dave Heikkilä kertoo Vietnamin sodan kokemuksistaan ja näyttää valokuvia ja sotaan 
liittyvää esineistöä. Vapaa pääsy. Luennon järjestävät yhteistyössä Sataopisto ja Emil Cedercreutzin museo. 
 
Ke 15.3. klo 17.30–20.30. Sanan sävyt –taideilta seurakuntatalon isossa salissa. Teemana ääni/kuuleminen/
hiljaisuus. Mukana pastori Tuomo Lindgren ja taiteilija Anne Ketola. Osallistumismaksu 5 €. Ks. mainos sivulta 
21. 
 
Ke 22.3. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana viihde– ja lukuromaanit. Kahvitarjoilu.  
 
To 23.3. klo 10–12 Kymppiluokan elokuvapäivä Kino-Huovissa. Elokuva ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Ma 3.4. – la 29.4. Paula Ikävalko-Mäntylän akvarellinäyttely kirjastossa. 
 
Ke 12.4. klo 17.30–20.30. Sanan sävyt –taideilta seurakuntatalon isossa salissa. Teemana muisto.  Mukana pas-
tori Tuomo Lindgren ja taiteilija Anne Ketola. Osallistumismaksu 5 €. Ks. mainos sivulta 21. 
 
To 13.4. klo 10–11.45 Kymppiluokka seurakuntatalolla. Aiheesta ”Rauhanturvaajaseurakunta” luennoi Sastama-
lan kirkkoherra Vesa Aurén. 
 
To 13.4. klo 18–19.30 Kulttuuritorstai-luento ”Harjavallan voimalaitoksen historiaa” Emil Cedercreutzin museos-
sa. Luennolla Paavo Peltonen vie yleisön matkalle voimalaitoksen mielenkiintoiseen historiaan. Vapaa pääsy. 
Luennon järjestävät yhteistyössä Sataopisto ja Emil Cedercreutzin museo. 
 
Ke 19.4. klo 17–19 Kirjallisuuspiiri kirjastossa. Teemana elämäkerrat. Kahvitarjoilu.  
 
Su 23.4. klo 15–17 Harjavallan Pelimannien juhlakonsertti Harjavalta-salissa. Satakuntalaissi soitoi ja veisui, van-
hoja säveliä ja uudempaa kansanmusiikkia. Mukana myös Huittisten musiikkiopiston opiskelijoita. Juontajana 
Mauri Paavilainen ja konserttiin on vapaa pääsy. 
 
Lämpimästi tervetuloa kaikkiin tilaisuuksiin! Lisätietoja tapahtumista löydät seuraavilta 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 

Kuva rajattu Katri Naskin ottamasta metsäkuvasta. 

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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Kirjasto– ja kulttuuripalvelujen tapahtumia 

Harjavallan kirjaston mielenvirkistys-
kerho kokoontuu keväällä 2023 kah-
vittelemaan ja jutustelemaan torstaisin 
2.2., 9.3., 6.4., 4.5. ja 1.6. klo 10–12. 

Oletko jäänyt lähivuosina eläkkeelle? Kaipaatko 
uusia tuttavuuksia ja tekemistä? Harjavallan kir-
jaston ystäväkerho kokoontuu kevään 2023 
aikana kirjastossa tiistaisin 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. ja 
30.5. Aloitamme kahvitarjoilulla.  

Harjavallan kirjaston aamulukupiiri ko-
koontuu keväällä 2023 keskiviikkoisin 
15.2., 15.3., 12.4. ja 10.5. klo 10–11.30. 
Kirjoja voi kysyä etukäteen kirjastosta.  Harjavallan kirjaston kirjallisuuspiiri kokoontuu keväällä 

2023 keskiviikkoisin 22.2. (matkakirjat), 22.3. (viihde– ja 
lukuromaanit), 19.4. (elämäkerrat) ja 24.5. (toivekerta) klo 
17–19. Keskustellaan teeman mukaisesta kirjallisuudesta ja 
annetaan toisillemme hyviä kirjavinkkejä. 

Huittisten musiikkiopiston pianonsoiton 

opiskelijat harjoittelevat pianonsoittoa 

kirjastossa kevätkaudella 2023 torstaisin 

16.2., 16.3. ja 20.4. klo 16–17.  

Harjavallan kirjaston kevään satutunnit  klo 10–10.30 

pe 27.1. Metsän siimeksessä 
Helmikuussa viikoilla 6–7 kirjastossa on nukketeatteriesityksiä. 
pe 24.2. Hiihtoloman satutunti 
pe 3.3. Syvällä viidakon uumenissa 
pe 24.3. Pikkuhiirten vipinää ja vikinää 
pe 5.4. Noita-akan satupata 
pe 14.4. Hälytys, apua tarvitaan! 
Pe 5.5. Merelle, merelle 

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: 
pe 3.2. suljettu (henkilökunnan koulutus) 
ke 15.2. klo 13–17 (omatoimiaika klo 9–13) 
ti 18.4. suljettu (henkilökunnan koulutus) 
Pääsiäinen 2023:  
to 6.4. klo 11–15 (omatoimiaika klo 9–11) 
pe 7.4. suljettu 
la 8.4. suljettu 
ma 10.4. suljettu 

Runon ja laulun ilta maanantaina 13.2.2023 Harjavallan  

kirjastossa klo 19. Kahvitarjoilu klo 18.30 alkaen. 

Tervetuloa kuulemaan paikallisten runonlausujien runoja 

ja EMILIAN musiikkia! Teemana rakkaus & ystävyys. 

Kello viiden visa Harjavallan kirjastossa tiistaisin 7.2.2023 ja 

7.3.2023 klo 17–18.15 

Leikkimielinen kokoontuminen tietovisojen ystäville. Visailua, 
yhdessäoloa ja aivojumppaa kaikenikäisille. Vetäjänä Pasi 
Raunio. Tilaisuus on maksuton. Voit halutessasi ilmoittautua 
ennakkoon kirjastoon (puh. 044 432 5338) tai Sataopiston 
sivuilla, mutta voit tulla myös ilman ennakkoilmoittautumis-
ta.  Järjestetään yhteistyössä Sataopiston kanssa. 

To 2.2.2023 klo 14–18 Harjavallan kirjaston 

Harry Potter –päivä – Taikaliemiä ja ihmeotuk-

sia.  

Arvoisat jästit, noidat ja velhot – tervetuloa 

kirjaston taikamaailmaan! 

Luvassa Harry Potter –päivässä loitsuja, ihmeitä 

tekeviä taikajuomareseptejä, taianomaista as-

kartelua sekä paljon, paljon muuta. Pue yllesi 

paras velhoasusi ja lennä luudallasi paikalle tai 

hiivi mukaan jästiksi naamioituneena. 
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Kaunista ja aurinkoista kevättalvea kaikille lukijoillemme! 


