
  



 

Vaalassa arki sujuu ja vapaa-ajalla viihtyy! 
Vaalassa kunnan kulttuuripalvelujen tärkeimpänä tehtävänä on tarjota kuntalaisille ja vapaa-ajan 
asukkaille monipuolisia kulttuuritapahtumia ja taidenäyttelyitä sekä edistää matkailullisesti merkittä-
vien tapahtumien kehittämistä ja toteuttamista yhteistyössä järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. 
Tavoitteena on lisätä kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja edistää kuntalaisten kulttuurin tuotta-
mista ja käyttöä sekä ylläpitää tai tukea kunnassa sijaitsevia kulttuurikohteita. 

Kyläooppera Henrik ja Laura on yksi paikallisten ihmisten ja muualta tulleiden osaajien taidonnäyte. 
Tällaiset tapahtumat luovat alueelle vetovoimaa, mutta vaativat myös projektin toteuttajilta aikaa ja 
vaivaa. Voin olla ylpeä siitä, että omassa kotikunnassani esitetään lähes vuosittain korkeatasoista 
oopperaa. Tätä jaksetaan välillä ihmetellä etelän kahvipöydissä, kun kerron Vaalan kulttuuritarjon-
nasta. 

Moni todella viihtyy vapaa-ajallaan Vaalassa. Alueellamme on myös erinomaiset mahdollisuudet liik-
kua luonnossa ja nauttia luonnon antimista. Marjastus, sienestys ja kalastus ja metsästys ovatkin 
osa monen vaalalaisen vapaa-aikaa. Laajat vesistöalueet takaavat elämyksiä myös melojille, sukel-
tajille kuin jääurheilun harrastajille. Meillä on ainutlaatuisia retkeilykohteita, kuten Rokuan kansallis-
puisto ja Oulujärven retkeilyalue. Mannerjään sulamisvesien muodostamat harjualueet Rokualla, 
Oulujokivarraessa, Säräisniemellä ja Manamansalossa kuuluvat Rokua Geopark –alueeseen, joka 

on ensimmäinen Unescon Geoparks -ohjelmaan kuuluva kohde Suo-
messa. Oulujärven upeilta paikoilta löytyy vapaa-ajan tontteja, joissa on 
valmiina tiet ja kunnallistekniikka.   
 
Tervetuloa Vaalaan elämään, asumaan ja viettämään vapaa-aikaa!  

Seuraa tapahtumia osoitteessa www.vaala.fi tai facebookissa Vapaa-
Vaala-sivulla.  Seuraa meitä myös Instagramissa @vaalaofficial. Tägää 
someen  ottamasi kuvat #munvaala #myvaala. 

Antoisaa kulttuurielämystä toivottaen 

Kunnanjohtaja Tytti Määttä 

 

 

 

 
Tervetuloa 
Kyläoopperaan Säräisniemen 
kirkkoon 
 
Helena Vähäsarja-Haataja 
Kyläoopperan taiteellinen johtaja 
Mezzosopraano 
 

 

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille! 
 

  

http://www.vaala.fi/


Henrik Schwartzberg (1811 – 1857) – Säräisniemen kappalainen 

Säräisniemen kappalaisena toimi vuosina 1848 – 1857 Henrik Schwartzberg. Hän oli syntynyt Pyhäjoen Par-
halahden kylässä toukokuun 7. päivänä 1811. Hänen alkuperäinen nimensä oli Heikki Jaakonpoika Mustakal-
lio. Henrik oli lähtöisin suomalaisen kansan keskeltä. Hänen isänsä oli kruununtorppari, sittemmin talollinen 
Jaakko Heikinpoika, äiti puolestaan Limingasta lähtöisin ollut Valpuri Jaakontytär Pietilä. Heikki-poika pääsi 
nuorena rengiksi Pyhäjoen pappilaan. Hän sai yksityisopetusta kirkkoherran apulaiselta E. R. Alceniukselta ja 
aloitti koulunkäynnin 1825 Oulun triviaalikoulussa, joka oli Oulun palon jälkeen sijoitettu tilapäisesti Raaheen. 
Sen matrikkelissa poika esiintyi nimellä Henrik Svartzberg. Myöhemmin sukunimen alku muuttui saksalaismal-
liseksi Schwartzbergiksi. Kun triviaalikoulu palasi 1827 Ouluun, Henrik siirtyi mukana, mutta hän keskeytti 
opiskelunsa vuoden 1830 tienoilla. 

Kaikesta huolimatta Henrik Schwartzberg pääsi aloittamaan syksyllä 1832 teologian opinnot Aleksanterin-yli-
opistossa Helsingissä. Hän viihtyi Pohjalaisessa osakunnassa ja sen kuorossa jopa niin hyvin, että opiskelu 
uhkasi kärsiä siitä. Opintonsa Henrik vei kuitenkin loppuun kolmessa vuodessa. Hänet vihittiin papiksi Turun 
tuomiokirkossa kesäkuussa 1835. Schwartzberg toimi aluksi ylimääräisenä pappina Pyhäjärvellä, Sievissä, 
Rautiossa, Perhossa ja uudestaan Pyhäjärvellä. Pyhäjärvellä nuori pappi kohtasi viranhoidon vaikeudet. Hän 
liittyi heränneisiin, joiden rakastava huolenpito teki häneen vaikutuksen. Schwartzberg tutustui Ylivieskan kap-
palaiseen Jonas Lagukseen ja heränneiden maallikkojohtajaan Paavo Ruotsalaiseen. Hän todisti myös Savon 
ja Pohjanmaan heränneiden ”kädenlyöntiä” Pyhäjärvellä vuonna 1836. Niin sanotulla valtaistuimen ja alttarin 
liiton aikakaudella hallitusvalta pelkäsi herännäisyyden kansan parissa aiheuttamaa liikehdintää. Oulun läänin 
kuvernööri nimesi vuonna 1838 kenraalikuvernöörille lähettämässään raportissa Henrik Schwartzbergin yh-
deksi pelättyjen ”lahkolaisten” johtajista. Apupappi esiintyi samoihin aikoihin pidetyillä kuuluisilla Kalajoen kä-
räjillä syytettyjen todistajana. 

Henrik Schwartzberg avioitui vuonna 1839 Laura Katarina Stenbäckin (1816 – 1885) kanssa, jonka isä oli 
tuolloin Vöyrin kirkkoherrana toiminut Karl Fredrik Stenbäck ja veli Lars Stenbäck. Viimeksi mainittu tunnettiin 
runoilijana ja pietistisenä uskonnollisena vaikuttajana, jonka virsiä on edelleen virsikirjassamme. Henrik valittiin 
1846 kappalaiseksi Säräisniemelle, joka kuului tuolloin Paltamon emäseurakuntaan. Hän astui virkaansa vap-
puna 1848. Uusi kappalainen liikkui ahkerasti seurakuntalaisten parissa. ”Varsperi” tuli tunnetuksi erityisen 
kansanomaisena pappina, joka liikkui ahkerasti seurakuntalaisten parissa. Katovuosina 1856 – 1857 valtio 
järjesti hätäaputöitä laajan Pelsonsuon kuivattamiseksi. Heikkokuntoisen väestön keskuudessa levinnyt puna-
tauti koitui myös Henrik Schwartzbergin kohtaloksi. Hän kuoli 18. marraskuuta 1857 vain 46 vuoden ikäisenä 
toimittuaan Säräisniemellä yhdeksän ja puoli vuotta. Henrikillä ja Lauralla oli kymmenen lasta, joista yksi oli 
kuollut nuorena. Vanhin lapsi täytti kohta 18 vuotta, nuorin oli isän kuolinpäivänä neljän kuukauden ikäinen. 
Seitsemästä pojasta peräti viisi kouluttautui isän kuoleman jälkeen sukulaisten ja ystävien tuella papiksi. Kirk-
koherroina toimivat Henrik (Heikku) Sotkamossa, Johannes Kuopiossa (tuomiorovastina) ja Jaakko Oulun lää-
nin Pyhäjärvellä. Jooseppi Mustakalliosta puolestaan tuli Suomen Lähetysseuran lähetysjohtaja. 

Henrikin pojanpoika, vuonna 1876 syntynyt ja 1936 kuollut Johannes Jaakko Mustakallio palveli vuodesta 
1916 lähtien kahden vuosikymmenen ajan kirkkoherrana säräisniemeläisiä. Hänen ja Edla-puolison hautakivi 
on Säräisniemen kirkkomaalla lähellä Henrikin hautakiveä. Näin Säräisniemestä on tullut merkittävä paikka 
Schwartzbergin – Mustakallion suvulle. 

Henrik ja Laura Schwartzbergin jälkeläiset perustivat esivanhempiensa nimeä kantavan sukuseuran Rokualla 
elokuussa 2011, kun oli kulunut 200 vuotta Henrikin syntymästä. Sukukokouksen ohjelmaan kuului myös 
messu Säräisniemen kirkossa. Viime vuonna tuli kuluneeksi 200 vuotta Laura Schwartzbergin syntymästä. 
Silloin sukuseuran jäsenet eri haaroista kokoontuivat yhteen toista kertaa, tällä kertaa Helsinkiin. Laura on 
haudattu Iisalmen vanhalle hautausmaalle. Hän kuoli Vieremällä, joka kuului silloiseen Iisalmen maaseura-
kuntaan. Sukuseura huolehtii molempien esivanhempien hautojen hoidosta. 

Mustakallion suku on tullut tunnetuksi erityisesti sen piirissä kasvaneista papeista ja muusikoista. Pappeja 
suvun piirissä on yhä edelleen.  Muusikoista suomalaiset tuntevat parhaiten oopperalaulaja Timo Mustakallion, 
jonka nimeä kantavat laulukilpailut pidetään edelleen Savonlinnassa. Timo Mustakallio oli lähetysjohtaja Joo-
seppi Mustakallion pojanpoika. Suvun muusikoihin kuuluvat myös säveltäjä Otto Kotilainen sekä laulajat Matti 
Tuloisela ja Juha Kotilainen. Henrikin vanhin lapsi oli Haapajärven lukkarina elämäntyönsä tehnyt Kusti 
Schwartzberg, ja kanttoreita on ollut myöhemmissäkin sukupolvissa. Mustakallion suvussa on ollut runsaasti 
myös professoreita ja lääkäreitä. Lisäksi erityisesti Lahden seudulla suvun jäseniä on vaikuttanut talouselämän 
piirissä. 

Hannu Mustakallio 

Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston kirkkohistorian professori, pappi sekä Henrik ja Laura Schwartzbergin 
sukuseuran puheenjohtaja. 

  



SEPPO KÄMÄRÄINEN – käsikirjoittaja 
 
Herännäisyyden tuloa Oulujärven seudulle Schwartzberg-Mustakallio -su-
vun vaiheiden kautta kuvaavan draamakonsertin Henrik ja Laura on käsi-
kirjoittanut monipuolinen kirjailija Seppo Kämäräinen.  

Seppo Matti Kämäräinen on 68-vuotias henkisen alan sekatyömies ja asuu 
tätä nykyä Kajaanissa. Hän syntyi Kiuruvedellä vuonna 1949 Majoon per-
heen nuorimpana poikana. Jo kansakouluiässä syntyi isän ja äidin luke-
misharrastuksen innoittamana jatkuva kiinnostus kirjoihin. 

Opettajan ura alkoi Kajaanissa vuoden pestillä, jatkui Puolangalla neljä 
vuotta ja Kuhmoon muuton jälkeen Nivan, Härmän ja Iivantiiran kouluilla. 
Eläkevuodet alkoivat elokuussa 2009. Sivutoiminen lehtimiesura alkoi 
1979 Kalevan palveluksessa; jatkoa on seurannut Kainuun Sanomien lei-
vissä vuoteen 2009 saakka.  

Kirjallinen taival alkoi koululaisille tarkoitetuista joulu- ja kevätnäytelmistä. Laajempaan tuotantoon 
kuuluvat näytelmät Esivaltaa vastaan (1997), Nyyttikansaa (1999) ja Hiilloksen hehku (2002) sekä 
kyläoopperan Aleksanterin myrsky dialogikäsikirjoitus (2002). Taidemaalari Olavi Seppäsestä ker-
tova kyläooppera Näkijä toteutui Vaalassa kesällä 2011. Ilmari Kiannon elämää kuvaava musiikki-
näytelmä Rämsänrannan runoruhtinas, ensi-ilta 2014. Hän on myös kirjoittanut kaikkiaan 11 kirjaa. 

Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Kajaanissa syksyllä 2016 esitettiin Eino Leino ja kotiseutu -draa-
makonsertti, joka sai nimekseen Laulavia latvoja –syviä juuria. Tänä vuonna esitettiin Eino Leino ja 
isänmaa –teemaan liittyvä draamakonsertti Unelmien maa – Eino Leino ja Suomen luominen. 

 

PAULI HAATAJA – sovittaja ja ohjaaja 
 
Kyläoopperan ohjaa Pauli Haataja, joka on ohjannut kolme aiempaa  
kyläoopperaa, Runon lintu ja liekki, Aleksanterin myrsky ja Näkijä.  
 

 

IDA MARIA SCHWAHN – säestäjä, viulu ja urut 
 
Musiikin sovituksesta ja johtamisesta vastaava Ida Maria Schwahn on 
opiskellut Helsingin konservatoriossa pääaineenaan viulu, opettajana 
mm. Tapio Myöhänen ja Tuure Kivilä. Jatko-opinnot Sibelius Akatemi-
assa ja Tukholmassa. Konsertoinut Skandinaviassa, Keski-Euroopassa 
sekä USA:ssa viulistina ja orkesterinjohtajana esim. Amadeus ja Vival-
dia Ensemblen ja Huitukat –kuoron kanssa.  
 

 

 
EEVA VIRKKUNEN - juontaja 
Kertojana toimii vaalalainen, eläkkeellä oleva äidinkielen lehtori Eeva 
Virkkunen. Hän on ollut mukana ensimmäisessä kyläoopperassa ja toi-
minut juontajana lukuisissa vaalalaisissa juhlissa ja tapahtumissa sekä 
toimittanut Ritva Hakkaraisen runokirjan sekä Vaalan pitäjäkirjan. 
 

 

 



 

KATRI KANTOLA – Laura Schwartzberg 
 
Katri Kantola (1993) on vaalalaislähtöinen sopraano, joka suorittaa vii-
meisen vuoden laulupedagogin opintojaan Centria-ammattikorkeakou-
lussa Kokkolassa, opettajansa Sirkka Haaviston johdolla. Hän on lau-
lanut mm. Kaustisen musiikkilukion musikaalien Titanic ja West Side 
Story -kuoroissa, sekä Ilmajoen musiikkijuhlien, Veneheiton Vertivesti-
vaalien ja West Coast Kokkola Operan oopperakuoroissa. Solistina 
Kantola on laulanut teoksissa Runon lintu ja liekki (Isa Asp, Venehei-
ton Vertivestivaalit), sekä Taikahuilu (Pamina, Centria-AMK). 

 
 

 

RIKU PELO – Henrik Schwartzberg 
 
Koulutus: Helsingin ammattikorkeakoulu, laulupedagogi 2004. Sibe-
lius-Akatemian oopperakoulutus Petteri Salomaan johdolla, musiikin 
maisteri 2009 sekä Jyväskylän yliopisto, filosofian maisteri (musiikki-
kasvatus) 2009. Lauluopettajina ovat toimineet myös Matti Pelo ja 
Raimo Laukka. 
 
Kiinnitykset: Radion Kamarikuoro 1999-2004, Savonlinnan Ooppera-
juhlakuoro 1997-2003.Lauluyhtye Virtuoso 2005- edelleen. Vierailut 
mm. Suomen Kansallisooppera, Savonlinnan Oopperajuhlat, Kokko-
lan, Joensuun, Oulun, Kotkan ja Vaasan oopperat, Åbo Svenska Tea-
tern, Ooppera Skaala, Nivalan ooppera, Tampereen Teatteri, Helsin-
gin kaupunginteatteri, Musica nova Helsinki, Velho-ooppera, Ooppera-
kammari, Helsingin yliopiston musiikkiseura. 
Roolit: Suomen Kansallisoopperassa: mm. Julius Caesar: Akillas 
(Händel), Leijonankesyttäjä: Poika / Herra Leonard von Voi (laste-
nooppera), Hölmöläiset-koululaisooppera: Matti (Linkola), Tohtori 
Akustiikka ja kadonnut ääni (lastenooppera). 
Savonlinnan oopperajuhlissa hän esiintyi tänä kesänä Taikurin roo-
lissa Kani Koipeliini -oopperassa. Lisäksi sijoittunut finalistiksi Kangas-
niemen laulukilpailussa 2008 sekä Timo Mustakallio –laulukilpailussa 
2006 sekä 3. sijalle Pentti Koskimies –laulukilpailussa 1999. 
 

  
SIRPA KEMPPAINEN – Lotta Stenbäck  
 
Sirpa Kemppainen on opiskellut laulua Pielisen -Karjalan musiikkiopis-
tossa Leena Hynnisen oppilaana 80-luvulla ja osallistunut laulukurs-
seille Heinolassa ohjaajanaan Kalevi Koskinen. Viimeiset vuodet hän 
on ollut Eija-Riitta Airo-Karttusen oppilaana sekä suorittanut laulutut-
kintoja. Viimeisin ns.d-tutkinto v.2016. Kuuluu myös Sointuset-nimi-
seen lauluryhmään, jossa on pianisti ja neljä laulajaa ja joka pitää kon-
sertteja vuosittain. Lisäksi hän on ollut mukana eri projekteissa, joista 
mainittakoon kuorot ja kyläooppera Aleksanterin myrsky, Cavalliera 
Rusticana, Pergolesin Stabat Mater ym. Lisäksi hän opettaa aikuisille 
laulua. 
 

 

 
PANU KORHONEN – Janne Stenbäck, lukkari Jaakko Suorsa,  
Iikka- rippikoululainen 
 
Panu valmistui keväällä 2017 Oulun konservatoriosta muusikoksi Sa-
muli Seppäsen opissa, pääaineenaan piano. Hän aloittaa opinnot tänä 
syksynä muusikon lisäkoulutuksessa Oulun konservatoriossa, pääai-
neenaan sävellys. Opettajanaan toimii Vesa Valkama. Sivuaineenaan 
hän jatkaa laulua Vladimir Nedvizhain opissa. 
 



 

 
 
Meeri Keränen – Stiina-piika 
Ollut mukana kaikissa kyläoopperoissa alusta 
lähtien. Laulanut kymmeniä vuosia kuorossa 
(Helenan Haatajan kuorot, Cantio, kirkko-
kuoro). Mukana Risto Vähäsarjan erilaisissa 
projekteissa. Opiskelee nykyisin myös pianon-
soittoa. 
 

Jouko Huotari – Paavo Ruotsalainen, Sot-
kamon kirkkoherra 
Harrastanut kuorolaulua eri kuoroissa. 20 
vuotta kevyenmusiikin parissa. On mukana 
Kainuun Viihdesolisteissa sekä ollut mukana 
Näkijä -oopperassa.  

Veikko Karjalainen – Paltamon kirkkoherra 
Ollut mukana Helena Haatajan johtamassa 
Korsukuorossa. Laulaa Kainuun Viihdesolis-
teissa sekä karaokea eri kilpailuissa. Mukana 
kyläoopperassa Näkijä. 

Vappu Vaara – kyläläinen, kuoro, kuiskaaja 
Nais- ja sekakuorolaulua ja luottamustehtäviä 
eri kokoonpanoissa Jyväskylässä yli 30 vuo-
den ajan, käännöstekstejä naiskuoroille. Mu-
kana kaikissa neljässä esitetyssä kyläooppe-
rassa synnyinseudullaan. 
 

Pinja Ukkola – rippikoululainen, säestys 
piano 
Aloittanut klassisen pianon soiton 10-vuotiaana 
Hiie Kalauksen opissa ja nyt opiskelee sitä Ou-
lun konservatorion ammattipuolella Eeva Ha-
vulehdon johdolla. Pianonsoiton lisäksi laulaa 
ja harjoittaa liediä parinsa Jenni Jurmun 
kanssa. Hän on myös osallistunut mm. Tuija 
Hakkilan mestarikurssille.  
 

Jenni Jurmu - rippikoululainen, säestys 
kontrabasso 
Opiskellut klassista laulua vuoden Oulun kon-
servatoriossa Mari Klemettilän opissa. Soitta-
nut kontrabassoa 13 –vuotiaasta alkaen. Lau-
laa liediä yhdessä Pinja Ukkolan kanssa. 
 

Anja Karjalainen – kyläläinen, kuoro 
Laulanut Kajaanissa eri kuoroissa 2001 al-
kaen. Voitto luomulaulu SM kilpailussa vuosina 
2008 ja 2009. Silloin tällöin triolaulantaa Ka-
jaani Sisters myös yksinlaulua. Oma CD 2016. 
 

Maija Karjaluoto – kyläläinen, kuoro 
Laulamisen riemua karaokessa ja Kainuun 
viihdesolistien mukana. Tämä on toinen ky-
läooppera, jossa hän on mukana uutta oppia 
saamassa musiikin ammattilaisilta. 
 

Liisa Huotari – Kapasenmäen emäntä 
Körttivirret tuttuja jo lapsuudesta. Laulanut eri 
kuoroissa koko ikänsä. Soittaa haitaria ja vetää 
eläkeläisten lauluryhmiä. 
 

Esko Turpeinen – Piispa Bergenheim 
Harrastajanäyttelijä Oulujokilaakson Näyttä-
möyhdistyksen kesäteattereissa useana 
vuonna. Kyläoopperan henkilökunnan kokki. 



Yleisö yhtyy näihin säkeistöihin 
 
 
Ukko-Paavon virsi  
7. säkeistö 
Sä suuriakin suruja, 
mun annat täällä maistaa. 
Vaan sinun hetkes tultua 
suot päivän uuden paistaa. 
Mun pelastat ja uudistat 
rauennen toivoa mulle, 
siis sieluni ja mieleni  
tuo kiitoksensa sulle. 

3. Vaivaisten turva ainoa 
5 säkeistö 
Oh suuri virvoitukseni 
sun armopöydässäsi. 
Pois huuhdo kaikki syntini 
pyhällä verelläsi. 
suo että pysyn uskossa 
ja hengen köyhyytdessä. 
Suo myynnistä mun luopua, 
pysyä nöyryydessä 

  
2. Nyt yhdessä jo lähtekää 
säkeistöt 9.-11. 
Kun tie vie kärsimyksihin, 
me iloitsemme siitäkin. 
Jo kohta loppuu vaiva, työ, 
Oi vartija, kuink kuluu yö? 
Me taistelemme uskossa,   
Kun odotamme kruunua. 
Jo kohta häihin saavumme, 
soi silloin uusi virtemme. 
Jo näkyy Ylkä saapuvan, 
Iloiten käymme vastahan. 
Nyt valmihiksi lamppumme, 
Oi terve, rakas Herramme. 

Herraa hyvää kiittäkää 
4. säkeistö 
Kaikki joissa henki on 
kiittämään jo tulkohon 
Herraa hyvää riemulla, 
halleluja halulla 

 
Väliaikamusiikki 

Laulu Jenni Jurmu 
Piano Pinja Ukkola 

Erstes Grun Robert Schuman op 35 No 4 

Laulu Katri Kantola 
Piano: Pinja Ukkola 

Widmung Robert Schuman op 25 No 1 

Laulu Katri Kantola, Meeri Keränen, 
 Helena Vähäsarja  
Piano: Ida Maria Schwahn 

Idylli Risto Vähäsarja 

Laulu: Panu Korhonen 
Piano: Ida Maria Schwahn 

Vid en källa F.A. Ehrström, J.L. Runeberg 

Laulu: Sirpa Kemppainen 
Piano: Ida Maria Schwahn 

Aallon kehtolaulu Risto Vähäsarja,  
Runon Lintu ja Liekki 

Helena Haataja Silmäisi eteen Jeesus Teksti Lars Stenbäck 
 

VÄLIAJALLA SÄRÄISNIEMEN KYLÄYHDISTYS MYY KAHVIA SEKÄ  
SUOLAISTA JA MAKEAA KAHVILEIPÄÄ JA VIRVOKKEITA 



 

 
TAKSI 

TARJA PALO 
Puh. 040 540 4411 

VAALAN ASEMA 
KAHVILA-GALLERIA-KÄSITYÖMYYMÄLÄ 

Asematie 6, Vaala 
p. 044 3838 592 

 

 
VAALAN APTEEKKI 

Sahanrannantie 1, 91700 Vaala, Puh. 08-5361 270 

Avoinna ma-pe klo 9 – 17, la 9 - 13 

 

 



 
 

 



 

 

VAALAN TORIMARKET 
Järvikyläntie 2, Vaala 

ma - pe  klo 9.00 - 17.00, la klo 9.00 - 13.00, su  suljettu 
VAALAN FYSIOTERAPIA 

Vaalantie 15, Vaala, puh. 08 - 5361589  
 

AJANVARAUS JA VASTAANOTTo 
MA 8.00 - 16.00, TI - TO 8.00 - 18.00, PE 8.00 - 15.00 

KUNTOSALI 
MA - TO 8.00 - 19.30, PE 8.00 - 18.00, LA 9.00 - 15.00 

Kuntosali avoinna kesäisin(kesäkuu-elokuu) MA - PE 8.00 - 18.00 
www.vaalanfysioterapia.fi 

 

 

Vaalantie 26  
91700 VAALA 

 
Puh. 08-8111600 

Avoinna ma-la klo 7-21 ja su klo 9-21 
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TERVETULOA VIETTÄMÄÄN PERINTEISIÄ  
VAALA-PÄIVIÄ 26. – 27.8. 

LAUANTAINA URHEILUTALOLLA KLO 10 – 14. 
Wanhat wehkeet – autot, traktorit, mopot ja koneet pallokentällä 

Ajoneuvojen kulkue kylän läpi noin klo 12. 
Rompetori ja kirpparipöydät urheilutalon pihamaalla klo 10. Varaa pöytä (5 €) 

Kahvio ja karkkikioski sisällä ja ulkona myynnissä keittoa, makkaraa, lettuja, kahvia ym.  
Musiikista vastaa Renne Karppinen ja lapsia viihdyttää Hepokönkään höppänä. 

 
TAIDENÄYTTELY "Minun Suomeni" Galleria Veturissa avoinna lauan-

taina klo 12-15 
 

VAALA-PÄIVIEN TANSSIT Vastuksen talolla la klo 20 akaen 
Solistina Timo Herranen 

 
SUNNUNTAINA VAALA-PÄIVÄN JUHLA VENEHEITOSSA 

Sanajumalanpalvelus Veneheiton kirkossa klo 10 
Pääjuhla Veneheiton Vastuksen talolla, ruokailu klo 12 alkaen ja juhla alkaa klo 13 

Juhlapuhujana dosentti Marja-Liisa Manka, Laskumiehen julkistaminen. 
Linja-autokujetus Vaalasta klo 11.30 torilta.  



 
 
 

 

 

 

 


