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Mitä mielessä? No mitäpä muutakaan, kuin paha päivä. 
Ja siihen varautuminen pihistelemällä pennosia villasukan varteen. 
Heitä hornaan homeiset konstit ja ryhdy rahastoimaan unelmiisi. 

Pahan päivän varalle, tai vielä mieluummin hyvän. 
poppankki.fi /rahastot

Ilmainen merkintäpalkkio koskee verkkopankin ja mobiilin kautta tai konttorissa tehtyjä kertamerkintöjä. Tämä mainos ei ole tarkoitettu 
sijoitusneuvonnaksi tai suositukseksi ostaa kyseisiä rahastoja. POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Sijoituksen arvo ja sijoituksesta 

saatava tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Sijoittamiseen liittyy myös kuluja, jotka 
voit nähdä tarkemmin kunkin rahaston kululaskelmasta. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

RAHASTOI 
UNELMIISI
RAHASTOI 

Rahastojen
kertamerkinnät ilman merkintä-

palkkiota 
1.2.-31.3.2022.
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tämäkin talvi mennyt kylällämme ilman suurempia 
tapaamisia ja tapahtumia. Jo vuosia  toistunut tammi-
kuinen Satakunnan Pelimannien Talvenselän taittajaiset 
jouduttiin koronan  myötä jo toistamiseen perumaan, 
Le Mansin kansainvälistä ruohonleikkuriajoa ei voitu  
järjestää, jos kokouksia on järjestetty, nekin useimmiten 
etäyhteyksin, sukutapaamiset ja  kaikenlaiset juhlat ovat 
olleet vähissä.  

Nyt pahimman vaiheen vähitellen poistuessa on taas 
mahdollisuus järjestää erilaisia  kokoontumisia, kulttuu-
ritilaisuuksia ja muita tapahtumia sekä myös osallistua 
niihin.  

Meillä täällä Laviassa liikuntatoimen järjestämiä viikoit-
taisia liikuntaryhmiä on lisätty.  Talvilomaviikolla pääsi 
osallistumaan monen moisiin nuoriso- ja liikunnanohjaa-
jan vetämiin  tapahtumiin esimerkiksi Zumbaan, fatbike 
-lenkkiin ja pelitapahtumaan sekä liikuntatoimen  ja 4H:n 
yhdessä järjestämään Talvitapahtumaan luistelukentäl-
lä. Tätä kirjoittaessani  talvilomaviikko on vielä edessä, 

mutta toivon mukaan säät suosivat ulkona järjestettäviä  
tapahtumia ja lavialaiset nauttivat niistä ja 
myös sisätapahtumista!  

Talvisää on ollut vaihteleva suurine lumimäärineen, ve-
sisateineen ja tuulinen, tiemme  täällä syrjäkulmille ovat 
olleet moneen otteeseen sekä lenkkeilijöille että autoi-
lijoille  haastavassa kunnossa. Päivä kuitenkin pitenee 
hyvää vauhtia ja kevään odotus tuntuu  virkistävältä.  
Toivottavasti selviämme ilman uutta pandemia-aaltoa 
ja voimme nauttia lopputalvesta ja  keväästä vapaasti ja 
toisiamme tavaten!  

HYVÄT LUKIJAT!

Tarja Jansson
LEHDEN YHTEYSTIEDOT:
lavian.tiedotus@gmail.com
Tarja Jansson, päätoimittaja puh. 044 2926 357
Pauliina Ruisniemi pauliina.ruisniemi@gmail.com

Kannen kuva Pauliina Ruisniemi 
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KOTI JA KOIRAHOITOLA METSÄN SYRJÄSSÄ  
Silvia ja Sami Sipisen kotiin Haunian Ylikoskentielle saapuessa 
ensimmäisenä vastaan  rientää täynnä intoa ja energiaa puoli-
toistavuotias kääpiöbullterrieri Sissi. Tutustuminen  pitää tehdä 
perusteellisesti, koska nuori koira on pandemia-ajan vuoksi 
tavannut kotiväen  ulkopuolisia vain harvaan. Sissi muutti 
isäntäväkensä Silvia ja Sami Sipisen kanssa  marraskuussa 2020 
Hämeenkyrön Kyröskoskelta Laviaan, kun he saivat täällä ole-
van  talonsa ympärivuotiseen asumiskuntoon.  

Mäkitorpasta tulee koti  
Huidan tilaan kuulunut Karlstenin (toisissa lähteissä Kalstenin) 
mäkitupa erotettiin 1920- luvulla päätilasta kuten moni muukin 
mäkitupa ja torppa Lex Kallion tultua voimaan vuonna  1922. 
Laki oli maanlunastuslaki, jolla mäkitupalaiset saivat mahdolli-
suuden lunastaa  asuinpaikkansa itselleen ja maanvuokraajat eli 
torpparit pystyivät hankkimaan itselleen  lisämaita pientilojensa 
elinkelpoistamiseksi. Näin tila siirtyi Karlstenin suvun hallin-
taan. 

Silvia Sipisen isoisä osti talon Paavo ja Helli Karlstenilta 
1980-luvulla kesämökiksi. Siitä  lähtien Silvia on mökkeillyt 
kesäisin Laviassa ensin isovanhempiensa ja sitten  vanhempien-
sa mökillä.  

Pieneen mäkitupaan rakennettiin Silvian vanhempien aikaan 
vanhan rakennuksen  jatkeeksi keittiö. Talon siirryttyä Silvian 

ja Samin hallintaan tuli tarpeen miettiä, haluavatko  he ylläpitää 
taloaan Kyröskoskella ja toista täällä Laviassa, Kun he saivat Ky-
röskosken  talolleen ostajan oli selvä, että he muuttavat entiseen 
mäkitupaan pysyvästi.  

-Tuntui siltä, että tämä paikka on tarinaltaan niin mielenkiintoi-
nen ja historiallinen, että  halusimme pitää tämän, kertoo Silvia, 
joka on tutkinut nykyisen kotitalonsa menneisyyttä.  
Muuttopäätöksen jälkeen taloon ryhdyttiin rakentamaan 
lisätilaa makuuhuonetta, wc:tä ja  koirahoitolaa varten. Viime 
vuoden elokuussa rakennustyöt saatiin päätökseen.  

Koirien hoitaminen on Silvialle tärkeää  
Koirista Silvia on ollut kiinnostunut jo pienestä pitäen ja jo 
murrosikäisenä hän innostui  bullterriereistä, jota hänellä on 
ollut nuoruudestaan lähtien.  

Koira-ala vei mennessään ja Silvia suoritti kymmenen vuotta 
sitten eläinhierojan  koulutuksen, jonka jälkeen hän perusti Ky-
röskoskelle yrityksensä koirahoito Sceletucsen, joka nyt toimii 
täällä Ylikoskentiellä.  

Hoitolassa on tarjolla hierontaa, lymfahierontaa, laserhoitoa 
sekä kraniosakraalihoitoa.  Eri kokoisia ja näköisiä asiakkaita 
käy Hämeenkyröstä ja Tampereelta sekä lähiympäristön  kun-
nista. Suuri osa hoidoista annetaan eläinlääkärin suosittelema-

Silvia ja Sami halusivat remontin yhteydessä tuoda vanhan mäkituvan hirret näkyviin.  
Vilkkaalla Sissillä on jo kiire.  
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na. Hoidettavina ovat  niin lemmikki-, käyttö- ja harrastekoirat 
kuin näyttelykoiratkin.  

-Aikaisemmin olen työskennellyt elektroniikka-alalla sekä 
optikkoliikkeissä. Jälkimmäisiä  töitä teen vieläkin kiire- ja 
loma-apuna tarpeen mukaan. Olen myös muutaman vuoden  
ajan pitänyt viikonloppukursseja koirien hoidosta Frantsilan 
yrttitilalla, kertoo Silvia.  

Pitkä työmatka Ikaalisiin ei haittaa  
Sami Sipinen työskentelee Ikaalisissa tieto- ja viestintätekniikan 
lehtorina. 

-En pidä 65 kilometrin työmatkaa pitkänä. Reitti Kuninkaan-
lähteen kautta on kaunis ja  antaa aikaa omille ajatuksille. 
Työaikani on lisäksi joustava ja pystyn hoitamaan osan  työstäni 
myös kotoa, vaikka tietoliikenneyhteydet täältä meiltä ovatkin 
haastavat, kertoo  Sami.  

Metsänsyrjässä on hyvä asua  
Sipiset ovat kotiutuneet hyvin Laviaan, onhan paikkakunta 
Silvialle ollut tuttu jo  nelisenkymmentä ja Samillekin jo pa-
risenkymmentä vuotta. Suojaisessa pihassa viihtyvät  erilaiset 
metsäneläimet, kuten kettu, peurat ja hirvikin on vieraillut 
verannalla sekä pitänyt  makuupaikkaa pihassa. Ilves on myös 
nähty talon lähistöllä. Viereisestä metsästä löytyvät  niin mus-
tikat, vadelmat ja puolukatkin samalla kun ympäröivä luonto 
antaa mahdollisuuden  lenkkeilyyn rauhallisessa ympäristössä.  
-Koska olemme tottuneet asumaan pienellä paikkakunnalla, 
pyrimme käyttämään  paikallisia palveluita niin paljon kuin 
mahdollista, koska niiden käyttö mahdollistaa myös  niiden 
säilymisen, kertovat täällä viihtyvät Sipiset.  

Vanha asuinpaikka on saanut vuosikymmenten jälkeen jälleen 
pysyvät asukkaat!  

Teksti ja kuvat Tarja Jansson  

Sininen hetki entisen mäkituvan pihassa.  

Asunnon yhteydessä olevassa koirahoitolassa 
hoidetaan tänään omaa lemmikkiä. 

KALLE ANTTILA ON PÖYTÄTENNIKSEN  
LAVIAN MESTARI 2021
Pöytätenniksen Lavian mestaruudesta 
oteltiin yhtenäiskoulun liikuntasalissa 
sunnuntaina  12.12.2021. Pingisguru-
jen järjestämään turnaukseen osallistui 
seitsemän pelaajaa, jotka sijoittuivat  
seuraavasti:  

1. Kalle Anttila  
2. Rami Peltovirta  
3. Arto Anttila  
4. Jukka Mäki-Harja  
5. Vesa Peltovirta  
6. Jukka Kalliomäki  
7. Matti Ruisniemi  

Teksti ja kuvat: Matti Ruisniemi Kalle Anttila ja Vesa Peltovirta mittelivät pöytätenniksen Lavian mestaruudesta.
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YHTENÄISKOULUN TUORE REHTORI TEKEE 
TÖITÄ OVI AUKI 
Kasvatustieteiden maisteri Minna Korhonen on luotsannut 
Lavian yhtenäiskoulua  lokakuusta 2020 saakka. Porin sivistys-
lautakunnan kokouksessa 23.11.2021 päätettiin  yksimielisesti 
valita hänet hoitamaan virkaa vakituisesti tämän vuoden alusta 
alkaen.  

“Olen aina sanonut, ettei minusta koskaan tule rehtoria”, Korho-
nen naurahtaa. Mitä sitten  tapahtui? Edellisen rehtorin Anne 
Lahtivirran virkavapaan aikana rehtorin tehtävää hoiti  vara-
rehtori Markku Lahtivirta ja Korhosesta tuli silloin vararehtori. 
Hän pääsi silloin mukaan  koulun suunnittelutyöhön ja huoma-
si, miten mukavaa se on. Rehtorin palattua töihin,  Korhonen jäi 
vararehtoriksi. Kun Lahtivirta sitten jäi sairauslomalle, Kor-
honen päätyikin  hoitamaan rehtorin tehtävää virkaatekevänä 
vähän yllättäen. Hän kokee kuitenkin  saaneensa paljon tukea 
Lahtivirralta ja päässeensä hyvin jyvälle siitä, mitä rehtorin 
päiviin  kuuluu. Siispä rehtorin viran auettua Korhonen haki 
sitä ihan tosissaan.  

Korhonen on ensimmäiseltä koulutukseltaan sosionomi ja 
toiminut jonkin aikaa  lastensuojelutyössä. Opettajan ammatti 
kuitenkin houkutteli opiskelemaan lisää, joten hän  suoritti 
Raumalla luokanopettajan opinnot ja myöhemmin suomen 
kielen ja kirjallisuuden  opettajan kelpoisuuden. Töitä hän 
on ehtinyt tehdä jo Kaarisillan koulussa, Jämijärven  keskus-
koulussa ja Toejoen koululla, josta jäi aikoinaan äitiyslomalle. 
Lavian  yhtenäiskouluun hänet valitsivat Lavian päättäjät, mutta 
työnantajana kuntaliitoksen  jälkeen olikin Porin kaupunki. 
Opetusvuosia on näillä nurkilla jo siis kertynyt.  

Rehtorina Korhonen kokee olevansa “tuore”. Oma rehtori-iden-
titeetti muovautuu koko  ajan, mutta suunta on kuitenkin 
selkeä. “Haluan olla sellainen rehtori, jolle uskaltaa tulla  pu-
humaan. Haluan olla oppilaita lähellä ja tuntea kaikki nimeltä. 
En siis tee töitä vain  jossain suljettujen ovien takana kansliassa, 
jonne oppilaat pääsevät summeria soittamalla  sisään”, hän ker-
too. Korhonen haluaa olla aktiivisesti mukana koulun toimin-
nassa  jatkossakin.  

Kansliaan ei voikaan linnoittautua, koska pienen koulun rehto-
rilla on myös jonkin verran  opetusta hoidettavana. Lavian yhte-
näiskoululla se tarkoittaa sitä, että Korhonen opettaa  kahdek-
sannelle ja yhdeksännelle luokalle äidinkieltä ja kirjallisuutta.  

Korhosen perheeseen kuuluu puoliso Olli, tokaluokkalainen 
Leevi, kolmosluokkalainen  Nelli sekä vaarikoira Hugo. Va-
paa-ajallaan tämä kaasmarkkulainen kuskaa lapsiaan  harras-
tuksiin, ulkoilee ja lenkkeilee naapurissa asuvan opettajakolle-
gan kanssa. Myös  musiikki kuuluu hänen vapaa-aikaansa muun 
muassa kuorolaulun, kitaran ja klarinetin muodoissa. Hän myös 
lukee paljon. “Äänikirjat ovat ihania, kun on pitkä työmatka! 
Olen  monta kertaa miettinyt, kuinka pitkään kehtaan istua 
parkkipaikalla kuuntelemassa hyvää  kirjaa, ennen kuin menen 
töihin”, Korhonen paljastaa.  

Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi  
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TERVEHDYS 4H-YHDISTYKSESTÄ 
4H-kerhot ovat iloista tekemistä, uuden oppimista ja parhaita 
kavereita! 

Alkuvuosi on kulunut kerhotoiminnan merkeissä: Kokkikerhot 
ja Keppiheppakerho ovat  jatkaneet entiseen malliin ja helmi-
kuussa starttasi uusi Kädentaitokerho.

Tämän lehden ilmestyessä on myös vietetty pitkästä aikaa 
talvilomaviikon  talvitapahtumaa, tällä kertaa yhteistyössä Porin 
kaupungin liikuntapalvelujen kanssa.  

Ajankohtaista maaliskuussa on 4H-yrityskoulutus, joka järjes-
tetään ke 30.3 klo 16 – 19 ja  ma 4.4 klo 16 – 19. 4H-yritys on 
helppo ja turvallinen tapa kokeilla kevytyrittäjyyttä ja  työllistää 
itse itsensä. 4H-yritys voi olla 13 – 28 -vuotiaalle kesätyö tai 
ympärivuotinen  harrastus. Kurssilla ideoidaan yhdessä ja nuo-
ret saavat ohjeita oman 4H-yrityksen  perustamiseen.  
Kurssi-ilmoittautumiset Pokulle 25.3 mennessä.  

Mikäli saadaan kaunis ja lämmin kevät niin jäätelökioski palve-
lee satunnaisesti jo  toukokuussa. Kesäkuussa juhannusviikolla 
on perinteisen kesän päiväleirin vuoro.  

Edelleen pyydämme Lavialaisilta vinkkejä mehuaseman 
paikaksi – otathan matalalla  kynnyksellä yhteyttä  
toiminnanjohtaja Päiviin p. 0500-497 453.  

Lisätietoja toiminnastamme löytyy kotisivuiltamme  
kiikoinenlavia.4h.fi 

PÄIVÄKOTI SAI LELULAHJOITUKSEN MTK:LTA
Päiväkoti Huvikumpu sai lelulahjoituksen MTK:lta 20.12.2021. Näin päiväkotiin saatiin kaksi isoa polkutraktoria ja kolme alle 
3-vuotiaille tarkoitettua potkutraktoria. MTK:ssa oli mietitty, että Huvikumpu olisi mainio paikka antaa lahjoitus, joka ilahduttikin
odotetusti päiväkodin lapsia, traktorit ovat olleet kovassa käytössä. Lahjoituksen toivat päiväkodille Juha, Eero, Mauri ja Henri.
Kuva Kristiina Alatensiö
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KAUPUNGIN ASUKASILTA LAVIASSA 27.1.2022  
Porin kaupungin kaikilla palvelualueilla on järjestetty asukasti-
laisuuksia, joiden  tarkoituksena on ollut kuulla asukkaiden aja-
tuksia kaupungin tulevaa strategiaa varten.  Tilaisuus jouduttiin 
koronarajoituksista johtuen pitämään verkkotilaisuutena, mutta 
siitä  huolimatta keskusteluun Teamsissä osallistui 19 henkilöä 
ja tilaisuuden tallennetta on  katsottu YouTubessa tähän men-
nessä 204 kertaa.  

Asukastilaisuudessa oli kaupungista mukana kaupunginjohtaja 
Aino-Maija Luukkonen,  tietopalvelupäällikkö Timo Widbom, 
toimialajohtaja Timo Kohtamäki sivistystoimesta ja  strategia-
päällikkö Tomi Lähteenmäki.  

Kaupunginjohtaja avasi asukasillan ja kertoi näiden iltojen 
tarkoituksena olevan auttaa  kaupungin uuden strategian 
luomisessa. Uutta strategiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 
maaliskuussa. 
 
Kaupungin sivuilla julkaistaan lyhyet koosteet kaikkien alueiden 
tilaisuuksista sekä  vastaukset kysymyksiin, joihin ei tilaisuu-
dessa saatu vastauksia, nuo kysymykset välitettiin  asukasillan 
jälkeen kyseistä asiaa hoitavalle taholle.
  
Lavialaisten asukasillan aikana keskusteltiin mm.  
seuraavista asioista:  

• Kaupungin pitää huomioida paremmin ikäihmisten tarpeet 
sekä palveluiden että  tiedon saavutettavuudessa. Tähän liittyen 
keskusteltiin erityisesti siitä, että joukkoliikenne Laviasta 
kaupungin keskustaan ei palvele alueen asukkaita.  Esimerkiksi 
autottoman asioiminen Keski-Porin palveluissa, käynnit  
terveydenhoidossa tai omaisen ollessa sairaalahoidossa ovat 
erityisen hankalia.  

• Hyvällä yhteistyöllä saadaan kaupunki kasvuun ja asukkaita 
tarvitaan mukaan  positiivisen viestin välittämiseen.  

• Yleisesti kaupunkimarkkinointia tulisi kehittää ja tuoda esiin 
eri alueiden erityisiä ja  hyviä puolia. Tämä pitää sisällään myös 
Lavian markkinointia, Lavia on mainio  paikka tehdä etätyötä 
lähellä luontoa. 
 
• Lämmitettyjä kaupungin omistamia kiinteistöjä pitäisi voida 
käyttää tehokkaammin ja vapaammin, jotta yhdistykset ja muut 
toimijat voisivat tuottaa aktiviteetteja alueella.
 
Seuraavassa vastauksia tapaamisessa esitettyihin ja siellä auki 
jääneisiin kysymyksiin  sekä kehitysideoihin ja palautteisin, joi-
ta asukkailla oli mahdollisuus lähettää sähköisesti jo etukäteen 
ja myös keskustelun aikana: 
 
• Tilaisuudessa tiedusteltiin, onko nuorisotila muuttamassa kes-
kuskouluun.  Nuorisotila sijaitsee vanhassa virastotalossa ja se 
palvelee tällä hetkellä  nuorisopalveluiden tarpeita hyvin. Talon 
tulevaisuus ratkaisee myös nuorisotilan  tulevaisuuden. Mikäli 
virastotalon suhteen on tulossa muutoksia, nuorisopalvelut  
ovat mielellään mukana suunnittelemassa korvaavia tiloja. 
Tässä tilanteessa  keskuskoulu on varmasti yksi varteenotettava 
vaihtoehto nuorisotilalle.  

• Tilojen hyödyntäminen laajemmin yhdistysten harrastus-
toiminnassa herätti paljon keskustelua. Keskuskoulun tilojen 
laajemmasta käyttöönotosta on keskusteltu  teknisen toimialan 
tilayksikön kanssa. Tilayksikön puolesta asiassa voidaan edetä ja  
tällä hetkellä sivistystoimialalla valmistellaan asiaa liikunta- ja 
nuorisoyksikön sekä  tilavarauksen yhteistyönä. Asiasta tiedo-
tetaan lavialaisille yhdistyksille, kun  vuokraus on mahdollista. 
Todennäköisesti vuokraaminen käynnistyy koulujen  liikunta-
tilojen käyttökauden alusta, eli 1.9.2022 alkaen, mutta mikäli 
kaikki asiat saadaan järjestymään jo aikaisemmin, käyttöönotto 
saattaa olla mahdollista tehdä  jo aiemmin.  

• Karhijärven pohjoispuolella perjantaisin aiemmin kulkeneen 
ja nyt lopetetun  asiointipalvelun tulevaisuudesta kysyttiin, kos-
ka asiointiliikenteen käyttäjämäärät  vähenivät pariin säännölli-
seen matkustajaan ja jatkoa ei ole suunnitteilla. 
 
• Joukkoliikenteestä tuli paljon palautetta illan aikana (kaikki 
kirjoitettiin ylös ja on välitetty eteenpäin). Tällä hetkellä jouk-
koliikenteelle myönnettyjä määrärahoja  käytetään ensisijaisesti 
säännölliseen työmatka- ja opiskelijaliikenteeseen, joka  pai-
nottuu klo 8-16 väliseen aikaan. Keskipäivällä ja illalla ajetaan 
vuoroja vain  tiheästi asutulla alueella, näillä reiteillä tehdään 
viikoittain yli viisisataa matkaa.  Muuta palvelua ei ole suunnit-
teilla.  

• Porin kaupunki ei ole toteuttanut erityisiä Karhijärveen 
liittyviä vesiensuojelutoimia, Varsinais-Suomen Ely-keskus on 
asiassa päävastuutaho suurempien resurssien  vuoksi ja se on 
tukenut mm. särkikalojen poistopyyntiä. Karhijärven parhaak-
si - yhdistystä kaupunki on viime vuosina tukenut pienehköillä 
summilla, avustus on  liittynyt lähinnä vesiensuojeluvalistuk-
seen ja asukkaiden osallistamiseen.  

• Lisäksi illan aikana esitettiin kommentti, että Harmisaaressa 
on ollut vuosikausia  upea uimaranta ja myös grillauspaikka, 
mutta nyt ne ovat jääneet huonolle hoidolle.  Tämä kirjattiin 
kokonaisuudessa ylös tilaisuuden aikana ja se on välitetty tekni-
selle  toimialalle.  

Kaupungin edustajat olivat puheenvuoroissaan huolissaan 
erityisesti Porin asukasluvun  laskusta. Ainoa ikäryhmä, joka 
näyttää tulevaisuudessa kasvavan, on yli 75-vuotiaitten osuus. 
Siksi uuden kehitteillä olevan strategian yhdeksi tärkeimmäksi 
päämääräksi on  noussut kaupungin eri alueiden houkuttele-
vuus sekä uusille asukkaille että yrityksille.  Asukasiltoja tullaan 
järjestämään myös jatkossa, toivon mukaan pandemia helpottaa 
niin,  että voimme tavata kaupungin edustajia silloin kasvotusten.  

Teksti Tarja Jansson
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PORIN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUJEN 
OHJATUT RYHMÄT LAVIASSA

LAVIAN TORIKAHVILAVUOROT

MAKSUTTOMAT OHJATUT RYHMÄT, 10.1.-29.4.2022: 
Lasten ja nuorten ryhmät:  

-Tiistai klo 13.00–13.45 Temppujumppa eskari-ikäisille, Lavian 
keskuskoulu/Päiväkoti  Huvikummun liikuntasali (1.3.2022 
alkaen)  

-Keskiviikko klo 15.00-16.00 Liikuntakerho (1.-3. lk), Lavian 
yhtenäiskoulun liikuntasali  -Torstai klo 15.00-15.45 Palloilu-
kerho (4.-6. lk), Lavian yhtenäiskoulun liikuntasali  

-Perjantai klo 15.00-16.15 Nuorten kuntosähly (7. lk ->), Lavian 
yhtenäiskoulun liikuntasali  Ilmoittautuminen maksuttomiin 
lasten ja nuorten ryhmiin: pori.fi 

Aikuisten ryhmät:  
-Tiistai klo 10.15–11.00 Sauvakävelylenkit, lähtö Virastotalolta  
-Torstai klo 13.15–14.00 Tuolijumppa, Lavian keskuskoulu/Päi-
väkoti Huvikummun  liikuntasali (3.3.2022 alkaen)  

MAKSULLISET OHJATUT RYHMÄT, 10.1.-29.4.2022: 
-Keskiviikko klo 17.00–18.00 Ohjattu kuntosali (max. 15 hlöä), 
Lavian yhtenäiskoulun  kuntosali  

-Perjantai klo 16.15–17.00 Reisi-vatsa-pakara-treeni (max. 20 
hlöä), Lavian  yhtenäiskoulun liikuntasali  
27,50 € /kausi/ryhmä  

Ilmoittautuminen maksullisiin ryhmiin verkkokaupan kautta.
pori.fi 

Kaikissa ryhmissä on vielä tilaa, joten rohkeasti mukaan!  
Lisätietoja: Nuoriso- ja liikunnanohjaaja Tanja Paasi, 
044-7018892, tanja.paasi@pori.fi

Uutta kesää kohti mennään uusin nuotein: Lavian torikahvilan 
varauksia ottaa  tästä eteenpäin vastaan Emmi Rahkjärvi. Hänet 
tavoittaa varmimmin  puhelimitse numerosta 040 7039155 tai 
sähköpostilla emmi.rahkjarvi@gmail.com. 

Myös Lavian torikahvila Facebook - sivua päivitetään. 
Tätä kirjoitettaessa, helmikuun puolessa välissä, tulevalle kesälle 
on jo  perjantaiaamuihin varattu torikahvilavuoroja seuraaville 
päiville: 24.6., 1.7.,  22.7. ja 5.8. 

Muihin perjantaiaamuihin keväästä syksyyn asti otetaan ilmoit-
tautumisia  vastaan hetimmiten. 

Otattehan rohkeasti yhteyden Emmiin! 

Aikaisemmasta varausyhteistyöstä kiittäen Tiina Rampa

TAPAHTUMAPALSTA 
TAPAHTUMAPALSTALLE yhdistykset ja järjestöt voivat 
lähettää tietoa tulevista  tapahtumistaan. Koska tiedotuslehti 
rahoitetaan ilmoituksilla, jokaisen mukaan tulevan  järjestön 
osallistumismaksu on 50 euroa/ vuosi, mutta jos haluatte tie-
dottaa  tapahtumapalstalla satunnaisesti, on hinta 15 euroa/
lehti. Toimituksella on oikeus lyhentää  ilmoituksia tarpeen 
mukaan, koska lehden palstatila on rajallinen.  

Eläkeliiton Lavian yhdistys ry 
Saimme viime vuonna pelivälineiden ostoon ”Rakkaudella po-
rilaisille”-hyvinvointirahaa. Sekä sisä- että ulkopelivälineet ovat 
edelleen käytettävissä. Kyselkää toimijoilta!  Jäsentapaaminen 
on joka kuukauden toinen torstai maalis- toukokuussa vaihtele-
vin  aihein, maaliskuussa mm. tietokilpailukarsinta, Säästökes-
kuksen kokoustiloissa, Porintie 3.  

Liikuntaa harrastetaan monipuolisesti rajoitukset  
huomioon ottaen:  
• kuntosaliryhmä joka ma ja to klo 9–10 Suomelassa  
• senioritanssi ke klo 15–16 Keskuskoululla maaliskuun puoli-
välistä huhtikuun  loppuun  
• boccia joka ma klo 16–18 Keskuskoululla  
• keilailua ja uintia joka kuukauden 1. ja 3. torstai klo 16–17 
Kankaanpään  kuntoutuskeskuksessa 
 
Monitoimikerho aina parittomien viikkojen tiistaina klo 11.30 
vaihtelevin aihein  vanhustentalojen kerhotilassa, Aleksintie 2 C.  
ATK-kerho aina parillisten viikkojen tiistaina klo 11.30–15.00 
vanhustentalojen  kerhotilassa, Aleksintie 2 C.  
Lisää tietoa www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lavia ja  
https://www.facebook.com/Eläkeliiton-Lavian-yhdistys-ry 
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JOULUINEN ILTATORI KERÄSI VÄKEÄ 
MYÖS NAAPURIKUNNISTA 
Lavian jouluinen iltatoritapahtuma keräsi yhteen kolmisen-
kymmentä eri toimijaa pariksi tunniksi  kirpakkaan pakkaseen 
keskiviikkona 1.12.2021. Tapahtuma oli jatkoa kesällä järjes-
tetyille  iltatoreille. Niistä jouduttiin perumaan kaksi neljästä 
pandemian takia, mutta jouluinen  toritapahtuma voitiin nyt 
järjestää tietyin, tutuin rajoituksin, joihin kuuluivat turvavälit, 
maskit ja käsihygienia. 
 
Tapahtuman takana on Lavian iltatoritiimi eli Peninna Lauré-
nin, Emmi Rahkjärven, Eija-Hannele  Tanskasen ja Sirkka 
Kettusen muodostama vapaaehtoisjoukko. “Halusimme, että 
Laviassa  tapahtuu jotain. Onhan se vähän hullua tehdä tällaista 
talkoilla, mutta ihmisiltä tulee paljon hyvää  palautetta ja täällä 
näkee iloisia naamoja, joten ihan mielellämme järjestämme”, 
Laurén kertoo  suuren työn taustoista. Hän itse myi kojussaan 
itse tehtyjä joulukortteja ja erilaisia koristeita, minkä  muilta 
järjestäjän hommiltaan ehti. 
 
Pöytien takana nökötti niin yrittäjiä, yhdistyksiä kuin yksityis-
henkilöitäkin. Esimerkiksi Laviasta käsin -yhteispöydästä sai 
ostaa monenlaisia paikallisia tuotteita.  

Torilla nähtiin myös ohjelmanumeroita. Heti alkajaiseksi Lavian 
kirkkokuoro esitti joululauluja. Puoli  seitsemän aikaan saa-
tiin naapuripitäjästä Suodenniemeltä vierailulle tiernapojat. 
Knihdin roolin  esittänyt Ville Kökkö kertoo, että nelikko on 
kerännyt jo runsaasti kokemusta. “Tämä on meille jo  toinen 
keikka”, hän naurahtaa. Miehet edustavat suodenniemeläistä 
Kelarannan kesäteatteria.  

Joulupukkikin ehti käväistä Lavian torilla. Hänen matkansa oli 
mennyt mainiosti. “Tämä lumimäärä  riittää kyllä, kun järvet 
ovat jäässä, niin päästään hyvinkin kulkemaan”, hän kertoo. 
Lavialaiset  lapset ovat sen verran kilttejä, että Pukki lupasi tulla 
vielä toistamiseen aattonakin.  

Ravitsemuspuoli oli hyvin hoidossa. Lavian yhtenäiskoulun 4. 
luokka paisteli makkaraa torin  katoksessa, ja Paikallisosuus-
pankin tiloissa sai pankin tarjoamaa puuroa, jota 9.-luokkalaiset  
auttoivat jakamaan. Lavian VPK:n tukiosasto puolestaan tarjosi 
kävijöille pipareita ja glögiä.  

Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi  

Kelarannan kesäteatterista saatiin Tiernapojat kylään. Mänkkiä (vas.) esitti Veli  Haapanen, 
Herodesta Harri Hakala, Murjaanien kuningasta Antti Leppänen ja knihtiä Ville Kökkö.

Peninna Laurén myi kojussaan itse tehtyjä joulukortteja ja -koristeita.
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4H:n pöydästä sai ostaa arpoja ja pyörittää onnenpyörää. 
Pöydän takana hääräsivät Päivi Harmaajärvi, Susanne Sinjoi 

ja Päivi “Poku” Lindfors.

Lavian Karjalaseura leipoi torille 420 karjalanpiirakkaa. Kuvassa 
vasemmalla  seuran puheenjohtaja Ari Pitkänen, keskellä sihteeri 

Kaija Pitkänen ja oikealla jäsen Sirkku Himanen.

Lavian kirkkokuoro esitti joulu-
lauluja johtajanaan kanttori 

Marina Hämäläinen.

Kotimäen tila Putajasta myi 
hunajatuotteita, sinappia, 

saippuoita ja makeisia.

Oma Janssonin Tarjamme pelotteli tori-
kansaa Laviasta käsin -pöydästä, jossa oli  

tarjolla sekä hänen omiaan että muiden 
lavialaisten tuotteita. 

Juha Aaltolan sylissä matkustanut Iiro 
Aaltola toivoi Joulupukilta kaivuria.

ILTATORIT LAVIASSA TULEVAT TAAS!  

Lavian iltatorit järjestetään kesällä 2022 kerran kuukaudessa, keskiviikkoiltaisin  
klo 17-20. Iltatoreilla on ohjelmaa, myyjiä ja muuta mukavaa kaikenikäisille.  Jos 
sinulta löytyy teemoihin sopivaa tuotetta, tekemistä, esitystä tai mitä keksitkään, 
ilmoittauduthan ilmaiseksi mukaan torille!  

Iltatorin aikana torikahvila on avoinna. Iltatorikahvilan vuoroista kiinnostuneet  
yhdistykset  voivat ilmoittautua 30.4. mennessä. Jos ilmoittautuneita on 
runsaasti, vuorot arvotaan.  

Varaukset, kysymykset ja muut: Emmi 040 7039155, emmi.rahkjarvi@gmail.com 

TAVATAAN ILTATOREILLA!
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KASVAVA, OSAAVA, HYVINVOIVA JA 
YLIVERTAISEN ELINYMPÄRISTÖN PORI
Valtuustokausi vaihtui kunnissa viime elokuussa. Porissakin 
59 kaupunginvaltuutettua  aloitti nelivuotiskautensa, heistä yli 
40 % uusia. Uusi päättäjäporukka saa aina  tehtäväkseen muun 
muassa kaupunkistrategian päivittämisen. Aluksi valmisteltiin  
valtuustosopimus, jonka allekirjoittivat kaikki valtuustoryhmät. 
Strategian valmistelu  käynnistettiin tulevaisuusfoorumilla 
viime lokakuussa ja tarkoituksena on, että  kaupunginvaltuusto 
hyväksyy Porin uuden strategian 21. maaliskuuta. 
 
Strategialla viitataan yleisesti ison kuvan ymmärtämiseen, tah-
totilan määrittämiseen sekä  tärkeimpien tavoitteiden ja tekojen 
valintoihin. Strategia vastaa kysymyksiin: minne  halutaan 
päästä, mitä halutaan tavoitella ja miten tavoitteisiin päästään. 
Hieman yli 20  vuotta sitten tein kollegani kanssa strategian 
määritelmän, joka oli niin kuvaava, että  käytän sitä vieläkin: 
strategia viitoittaa meille pitkäjänteisen ja johdonmukaisen 
tekemisen,  jotta saavutamme haluamamme tulevaisuuden.  
Kaupunkistrategia on paitsi Porin kaupungin organisaation 
suunnan näyttäjä, myös koko  kaupunkiyhteisön juttu. Strate-
giassa kerrotaan porilaiset arvot, jotka ainakin tässä  luonnos-
vaiheessa ovat avoimuus, rakkaus ja rohkeus.  

Avoimuus tarkoittaa käytännössä luottamuksen edistämistä toi-
minnan ja päätöksenteon  läpinäkyvyydellä ja aktiivisella vuoro-
puhelulla. Asukkaiden ja yhteisöjen aktiivinen  osallistuminen 
luo edellytykset Porin yhteisen tulevaisuuden kehittämiseen.  
Rakkaus viittaa siihen, että porilaiset ovat kotiseuturakkaita ja 
välittävät oikeasti toisistaan.  Porilaisuutta ovat reiluus, re-
hellisyys ja oikeudenmukaisuus. Yhteisöllisyys on porilaisille  
tärkeää. Pori on täynnä erilaisia kyliä ja kaupunginosia, joilla 
kaikilla on omat vahvuutensa,  joista pitää olla ääneen ylpeä.  
Rohkeus tarkoittaa porilaisten kykyä tarttua uusiin mahdolli-
suuksiin ja kokeilla uutta.  Porissa ei pelätä heittää ideoita, jopa 
villejä ja ihmeellisiä. Uskomaton sitkeys ja  periksiantamatto-
muus vie porilaiset yli esteiden.  

Kaupunkistrategiaa laadittaessa ja toteutettaessa on tärkeintä 
ottaa kaikki halukkaat  mukaan keskusteluun. Porin kehittämi-
nen on jatkuvaa määrätietoista työtä, johon  osallistuvat kau-
pungin lisäksi alueen elinkeinoelämä, yhdistykset ja järjestöt, 
muut  sidosryhmät, oppilaitokset ja korkeakoulut sekä tietenkin 
asukkaat.  

Strategian valmisteluun on osallistunut laaja joukko ihmisiä ja 
eri tahoja. Myös lavialaiset  pääsivät osallistumaan aluetilaisuu-
dessa tammikuun lopulla. Tilaisuus jouduttiin  koronarajoituk-
sista johtuen harmillisesti pitämään verkkotilaisuutena, mutta 
siitä huolimatta  keskusteluun Teamsissä osallistui 19 henkilöä 
ja tilaisuuden tallennetta on katsottu  YouTubessa 182 kertaa.  
Kun strategia on hyväksytty kaupunginvaltuustossa, Porin eri 
asuinalueilla on mietittävä,  mitä strategia meillä tarkoittaa, mit-
kä asiat ovat meille erityisen tärkeitä ja miten meillä  yhdessä 
kaupunkiorganisaation kanssa toteutetaan strategiassa esitettyjä 
teemoja: Porin  kasvu, porilaisten hyvinvointi, porilainen osaa-
minen ja Pori elinympäristönä. 

Porissa ei usein mennä valtavirtojen mukana vaan asiat 
tykätään tehdä omalla tyylillä.  Porilaisella tinkimättömällä 
asenteella. Näin tehtiin myös Porin uusi strategia. Porissa on 
jo  vuosia sitten luovuttu strategiatyössä kapulakielestä, pitkistä 
sepustuksista ja vaikeasti  ymmärrettävistä sanoista. Strategian 
tarkoitus on edelleen selvä. Sen mukainen toiminta  edistää 
porilaisten hyvinvointia ja siivittää kaupungin menestymistä. 
Näihin tavoitteisiin  pääseminen ei ole itsestäänselvyys. Mitään 
ei vielä saavutettu, kun tavoitteet on kirjattu  paperille. Meidän 
tulee itse tehdä haluamamme tulevaisuus.  

Teksti ja kuva Tomi Lähteenmäki  
strategiapäällikkö  
Porin kaupunki, Talous- ja hallintoyksikkö
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PORI SINFONIETTAN KONSERTTITARJONTAA 
Toimisto: Yrjönkatu 15 A 5. krs (Teljäntori), Promenadisali:  
Yrjönkatu17, www.pori.fi/sinfonietta Lippujen ennakkomyynti 
Porissa: Visit Pori (Yrjönkatu  13), puh. (02) 621 7900. Prisma 
Mikkola Itäkeskuksenkaari 1, puh: 029 009 6451. Prisma  Län-
si-Pori Eteläväylä 2, puh: 029 009 6201. Ticketmasterin myynti-
pisteet koko maassa:  0600 10 800 (1,98€/min+pvm),
www.ticketmaster.fi. Lippujen varaukset ainoastaan  
Ticketmasterin kautta. Ryhmävaraukset: Pori Sinfoniettan 
toimisto 044 701 1096. 

• La 26.3. klo 15 Porin raatihuone, Kamari 2022: Kontrabasso & 
kaverit. Maksuton.  Ilmoittautumiset osoitteeseen 
sinfonietta@pori.fi. 

• To 31.3. klo 19 Promenadisali, From Rome To Paris. Chloé 
Dufresne,  kapellimestari, Essi Höglund, viulu. Boulanger, Men-
delssohn, Gounod.  

• To 7.4. klo 19, Promenadisali, Miljoonasade – tähtien sinfoni-
aa! Jukka Myllys,  kapellimestari. Miljoonasadetta sinfonisesti 
ja akustisesti orkesterille sovitettuna.  Konsertissa kuullaan 
läpileikkaus yhtyeen tuotannosta ja kaikki kuuluisimmat hitit.  

• Ke 13.4. klo 19 Keski-Porin kirkko, Stabat Mater. Alberto 
Hold-Garrido,  kapellimestari, Sempre-kuoro, valm. Ognian 
Vassilev. Pergolesi: Stabat Mater.  To 21.4. klo 19 Promenadisali, 
Siniparran linna. Tibor Bogányi, kapellimestari, Tuija  Knihti-
lä, mezzosopraano, Hannu Niemelä, baritoni. Bartók: Herttua 
Siniparran linna.  

• To 28.4. klo 19 Promenadisali, Serenade. Tibor Bogányi, ka-
pellimestari, Giovanni  Guzzo, viulu. Bernstein, Rahmaninov.  

• Su 1.5. klo 14 Promenadisali, Vappukonsertti: PBB 50 v. Tibor 
Bogányi,  kapellimestari, Pori Big Band.  
• To 12.5. klo 18 Promenadisali, Pekka ja susi. Erle Kont, ka-
pellimestari, Rasmus  Koskinen, kertoja. Beethoven, Prokofjev: 
Pekka ja susi.  
La 14.5. klo 15 Porin raatihuone, Kamari 2022: Forelli. József 
Balog, piano.  Schubert, Mozart.  

• To 19.5. klo 19 Promenadisali, Burleske. Erkki Lasonpalo, 
kapellimestari, József  Balog, piano. Sibelius, Strauss, Mendels-
sohn.
  
• Ke 1.6. klo 19 Promenadisali, Muumiooppera (på svenska). 
Ohjaus: Ville  Saukkonen. Kaapo Ijas, kapellimestari. Rooleis-
sa ovat mm. Joel Bonsdorff  (Muumipeikko), Reetta Haavisto 
(Niiskuneiti), Margit Westerlund (Muumimamma) &  Niklas 
Spångberg (Muumipappa). Yhteistyössä Satakunnan Musiik-
kijuhlat ja Pori  Sinfonietta. Ilkka Kuusisto: Muumiooppera. 
Pohjautuu Vaarallinen juhannus - tarinaan. Suositusikäraja 7.  

• To 2.6. klo 10 & 19 Promenadisali, Muumiooppera (suomeksi)  
La 18.6. Forssa, Musica Kalevi Aho -festivaali: Konsertti kama-
riorkesterille. Tibor  Bogányi, kapellimestari, Virpi Räisänen, 
mezzosopraano, Jussi Tuhkanen,  alttoviulu, Antti Ohenoja, 
lyömäsoittimet. Liput ja tarkemmat tiedot  
konsertista: musicakaleviaho.fi. 

Teksti Porin Sinfonietta 
Kuvaajat:  Miljoonasade: Jussi-Pekka Arkkola  
Essi Höglund: Elina Simonen  
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KAUPUNGIN 
AVUSTUKSET 
Kaupunki jakaa porilaisille yksityisille, järjestöille ja yrityksille 
monia erilaisia avustuksia,  joista osasta on jo hakuaika umpeu-
tunut ja avustukset myönnetty.  

Elinvoima- ja ympäristölautakunta jakoi kokouksessaan 26.1. 
toiminta-avustuksia  hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden 
edistämiseen tälle vuodelle yhteensä 250 000  euroa, tästä 
summasta Karhijärven parhaaksi ry. sai 500 euroa monenlai-
sen toiminnan  järjestämiseen, Lavian Martat ry sai 400 euroa 
yhdistyksen perustoimintaan. Hanhijoen  kyläyhdistys ry oli 
hakenut avustusta kyläyhdistyksen uimarannan laituriin, mutta 
koska  avustusta ei myönnetä käyttöomaisuushankintoihin, 
yhdistys jäi ilman avustusta.  

Sivistyslautakunta päätti myöntää Lavian 4H-yhdistys ry:lle 
4300 euroa nuorisotyöhön  jaetusta 93 336 eurosta. Pingisgurut 
ry sai 150 euroa liikuntaan kohdistetusta 386 400  eurosta. Kult-
tuuritoimintaan jaettiin 86 819 euroa, Laviasta ei ollut haettu 
lainkaan  kulttuuritoiminnan avustuksia. Muissa sivistyslauta-
kunnan myöntämissä avustuksissa  hakijoina olivat vain Lavian 
4H-yhdistys ry. ja Pingisgurut ry.  

Näyttää siltä, että lavialaiset ovat hivenen nihkeitä hakemaan 
avustuksia, joita kuitenkin on  jaossa kohtuullisen paljon. Avus-
tusrahoilla luulisi täälläkin olevan käyttöä!  
Seuraavissa avustuksissa on vielä hakuaika  

YKSITYISTIEAVUSTUS, HAKU PÄÄTTYY 31.3.2022 KLO 15  
Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 
2021  kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lauta-
kunnalta.  

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään 
kaksi vakinaista asuntoa ja  toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen 
saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä,  että tien 
käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiel-
losta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuver-
kon tietojärjestelmään Digiroadiin, sekä tien  vastuuhenkilöstä 
yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos.  

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätös-
tiedot, joiden tulee perustua  tiekunnan kokouksessa hyväksyt-
täviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä  kunnossapitokus-
tannuksiin, eikä pihateitä avusteta.  

Avustuslomakkeet tulee ensisijaisesti täyttää ja lähettää sähköi-
sesti. Mikäli sähköisen  lomakkeen käyttö ei ole mahdollista, voi 
paperilomakkeen tulostaa Pori.fi sivuilta linkistä:  Yksityistien 
avustushakemus 2021 (tulostettava lomake)  
Paperilomakkeita voi hakea myös palvelupiste Porinasta.  
Hakemukset on palautettava 31.3.2022 klo 15:00 mennessä joko 
sähköisellä lomakkeella  tai postitse osoitteeseen: Porin kau-

punki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2021,  PL 121, 
28101 Pori. Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan 
mennessä myös  palvelupiste Porinaan.  
Lisätietoja Yksityistiet-sivulla.  

JÄRJESTÖN STARTTIAVUSTUS  
Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen 
toiminnan käynnistämiseen.  Avustuksen suuruus on 200 euroa, 
ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen  perustamisvuotena. 
Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vastaan.  
Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, tilitie-
dot ja rekisteröinti-ilmoitus  osoitteeseen kirjaamo@pori.fi. 

HANKEAVUSTUS  
Avustus on tarkoitettu yhdistysten toteuttamiin hankkeisiin. 
Kaupungilta voi  hakea korkeintaan 30 %:n rahoitusosuutta 
1-3 vuoden mittaiseen hankkeeseen, jonka  päärahoitus tulee 
joltain muulta rahoittajalta. Kaupunki voi myös toimia enintään 
vuoden  mittaisen esiselvitys-, kokeilu- tms. hankkeen päära-
hoittajana, jolloin rahoitus voi olla jopa  90 % hankkeen kus-
tannuksista. Voit tutustua hankeavustuksen hakukysymyksiin  
ennakkoon. Varsinainen hakemus on täytettävä sähköisesti.  

TAPAHTUMA-AVUSTUS  
Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään 
valtakunnalliseen,  kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai 
muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa  tukevaan tapahtu-
maan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, yritys, yhteisö tai useita 
toimijoita  yhdessä. Avustusta ei voi hakea takautuvasti, eli 
lautakunta käsittelee ainoastaan ennen  tapahtuma-ajankohtaa 
haettuja avustushakemuksia.  

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kui-
tenkin riittävän aikaisin, jotta  hakemus ehtii elinvoima- ja 
ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi  
ja päätettäväksi ennen tapahtuman järjestämistä.  

TOIMINTATONNI  
Avustus on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluon-
toisen tai muuten kestoltaan  rajatun (esim. tapahtumasarja) 
toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on  500/1000 
euroa. Toimintatonnia ei myönnetä yhdistyksen perustoimin-
taan eikä sitä saa  käyttää käyttöomaisuushankintoihin.  
Hakemuksessa tulee perustella, miten avustuksella toteutet-
tava toiminta liittyy kuntalaisten  hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen sekä kuvata, mitä hyötyjä toiminnalla tavoitellaan  
ja millainen kohderyhmä avustuksesta hyötyy. Lisäksi tulee 
eritellä toiminnan  kustannukset.  
Lisätietoa ja lähde: pori.fi/avustukset  

Koonnut Tarja Jansson  
Kuva Pixabay  

Miksi lavialaisilla ei ole käyttöä kaupungin tarjoamalle avustusrahalle?
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LAVIA VIRASTOTALON SUOJELUESITYS KAATUI 
Porin kaupungin rakennusvalvontayksikön päällikkö myönsi 
Lavian virastotalolle ja sen  liikerakennukselle purkamisluvan 
viranhaltijapäätöksellä 19.5.2020. Luvan  muutoksenhakuaikana 
Lavia-seura ry teki 26.5.2020 esityksen Varsinais-Suomen ELY 
keskukselle virastotalon rakennusten suojelusta mm. raken-
nusten historiallisella  tyypillisyydellä, Laviankylän rakennetun 
ympäristön harmonisuudella, rakennuksen  alkuperäisellä 
kunnolla sekä sillä, että tiilipintaisena rakennusten voi katsoa 
edustavan  myös edelläkävijyyttä 1980-luvun postmoderniin 
tiiliarkkitehtuuriin. 

Suojeluesityksen perusteella Varsinais-Suomen ELY-keskus jätti 
oikaisuvaatimuksen  myönnetystä purkamisluvasta. 
Jo ennen purkamispäätöstä rakennuksista oli tehty kaksi osto-
tarjousta, jotka  kaupunginhallitus hylkäsi. Kesäkuun lopussa 
helsinkiläinen yritys teki ostotarjouksen  kiinteistöyhtiön osak-
keista, mutta asian käsittely kaupunginhallituksessa vedettiin 
pois sillä  perusteella, että ELY-keskuksessa vireillä oleva suoje-
luesitys muodosti käytännössä  esteen osakekannan myynnille. 
Saatuaan Museoviraston ja kaupungin eri toimielinten lau-
sunnot sekä saatuaan näiden  lausuntojen pohjalta useiden 
asianosaisten mielipiteet asiasta Varsinais-Suomen ELY keskus 
päätti 17.11.2021, että Lavian virastotaloa ja liikerakennusta ei 

määrätä  suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta anne-
tun lain nojalla. 
 
Päätöksen perusteena oli, että käyttämättömän ja suojeluarvoja 
sisältämättömän  rakennuksen säilyttämiselle ei ole olemassa 
kohtuullisia perusteita ja että Lavian  keskustaajaman kehit-
tämisen kannalta rakennuksilla ei ole merkitystä. Päätöksen  
muutoksenhakuaikana asiasta ei jätetty yhtään valitusta Turun 
hallinto-oikeudelle. 

Näillä perusteilla Porin kaupungin Elinvoima- ja ympäristö-
lautakunta päätti 26.1.2022  hylätä ELY-keskuksen tekemän 
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei lautakunnan  
päätöksen mukaan tuotu esiin sellaisia laillisuusperusteita tai 
tarkoituksenmukaisuuteen  liittyviä seikkoja, joiden nojalla 
purkamispäätöstä tulisi muuttaa.  

Nyt rakennukset odottavat kaupungin seuraavaa päätöstä, joka 
tehdään Elinkeino- ja  ympäristötoimialan toimialajohtajan 
Lauri Kilkun mukaan tammikuisen päätöksen  valitusajan 
mentyä umpeen. 
 
Teksti Tarja Jansson 
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YHTENÄISKOULUN VÄKI ESITTÄYTYY

Kuvissa: Minna Korhonen, Markku Lahtivirta, Kaisa Flinkkilä-Kamppi, Anne Hautala, Anna Kairala, Päivi Kankaanranta,
Jari Korhonen, Niina Kotomäki, Jeremias Lahtivirta, Ilona Lampilahti, Emmi Rahkjärvi, Maija Uotila,
Eeva Harmaajärvi, Leena Koivula, Pirkko Råberg, Mira Oravuo, Sirpa Jaakkola, Marita Isosävi, Eija Nordlund, Sini Kivinen,
Kirsi Niemi ja Johanna Sukeva.
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Heiltä kysyttiin:  Mikä on nimesi? Mikä on roolisi Lavian yhtenäiskoulussa? Mikä on parasta työssäsi?

OPETTAJAT

Minna Korhonen. Rehtori. Parasta työssäni ovat ihmiset. Saan 
tehdä töitä ihanien, eri-ikäisten oppilaiden kanssa. Koulumme 
koko henkilöstö muodostuu ammattilaisista, jotka sen lisäksi, 
että hoitavat työnsä erinomaisesti, ovat myös mahtavia tyyppe-
jä. Ihmiset koulussamme, isot ja pienet, pitävät huolen siitä, että 
jokainen työpäivä sisältää sopivasti vaihtelua, iloa, jännitystä ja 
yllätystä.

Markku Lahtivirta. Luokanopettaja ja vararehtori sekä di-
givastaava. Parasta luokanopettajan työssä on monipuolisuus. 
Se, kun oppilaan tekemä työmäärä alkaa tuottamaan tulosta ja 
oppimisen saavutukset paranevat ponnistelujen ansiosta, on 
minusta parhaita asioita,  joissa opettajana saan olla mukana. 

Kaisa Flinkkilä-Kamppi. Aineenopettaja (kielet).Vaihtelevat 
työpäivät ja mahtava työyhteisö. Joka päivä opin opettajana 
itsekin jotakin uutta.

Anne Hautala. Luokanopettaja. Parasta on yhdessä tekeminen 
ja oppimisen ja onnistumisen ilo.

Anna Kairala. Erityisluokanopettaja 7. - 9. luokilla. Ne 
minun nuoreni. Ihan ehdottomasti. Ne minun omat oppilaani. 
Olen tosi ylpeä omistani.

Päivi Kankaanranta. Olen erityisluokanopettaja eli pääosa 
viikkotunneistani kuluu oman pienluokkani opetukseen. Tä-
män lisäksi tehtäviini kuuluu hoitaa myös laaja-alaisen eri-
tyisopettajan tehtävät. Työ on monipuolista, kahta samanlaista 
päivää ei ole. Parhaita hetkiä ovat ne, kun näkee oppilaan onnis-
tuvan ja saavan tästä lisätsemppiä oppimiseen ja yrittämiseen.

Jari Korhonen. Matematiikan, fysiikan ja kemian opetus 
luokille 7-9. Havaita oppilaan edistymistä opinnoissa.

Niina Kotomäki. Luokanopettaja, biologian ja maantiedon 
aineenopettaja. Parasta työssäni on oppilaiden kohtaaminen 
sekä oppimisen riemun ja innostuksen kokeminen yhdessä 
oppilaiden kanssa. 

Jeremias Lahtivirta. Päätoiminen tuntiopettaja. Opetettavat 
aineet: käsityö, liikunta, terveystieto sekä 7.lk luokanohjaaja.
Parasta työssäni ovat monipuoliset työtehtävät sekä mahta-
vat kollegat. Parhaimmat fiilikset työssäni saan onnistuneista 
oppitunneista. Bonuksena sain mahtavan 7. luokan valvonta-
luokakseni.

Ilona Lampilahti. Opetan englantia ja kuvataidetta. Innos-
tuneet oppilaat ovat työn suola. Erityisesti mieltäni lämmittää 
pienet oppilaat, joiden kanssa opettelemme englantia paljolti 
leikkien ja pelien kautta. Pieni hassuttelu pitää ilmapiirin miel-
lyttävänä kaikille. 

Reetta Manninen. Olen 6. luokan opettaja. Lisäksi opetan 
musiikkia ja kuvista. Parasta on nähdä oppilaan innostus tämän 
oivaltaessa tai oppiessa jotain uutta. Nautin myös huumorista ja 
hauskoista hetkistä oppilaiden kanssa.

Emmi Rahkjärvi. Luokan- ja aineenopettajan sijainen. 
Parasta työssä on, kun saa nähdä lasten ja nuorten kasvavan ja 
kehittyvän, sekä tietysti tukea heitä oppimisessa. Lavian yhte-
näiskoulussa on hyvä työyhteisö, jossa on hyvä tehdä töitä ja 
samalla kehittyä työntekijänä. Työssä saa käyttää omaa luovuut-
ta ja vahvuuksia.

Tuomas Rantanen. Luokanopettaja, historia,  
yhteiskuntaoppi.

Maija Uotila. Olen luokanopettaja. Oman luokkani lisäksi 
opetan käsityötä ja toimin opona. Opettajan työssä parasta on 
päivien erilaisuus ja työn monipuolisuus.

OHJAAJAT

Sinikka Aaltonen. Koulunkäynnin ohjaaja. Vaihteleva työ. Ei 
kahta samanlaista päivää.

Eeva Harmaajärvi. Toimin koulunkäynnin- ja iltapäivätoi-
minnan ohjaajana. Lasten parissa työskentely sekä päästä näke-
mään oppilaiden onnistuminen ja innostuminen. 

Leena Koivula. Toimin koulunkäyntiohjaajana. Työssäni iha-
ninta on päivien erilaisuus ja saa nähdä lasten kehittyvän. 

Pirkko Råberg. Koulunkäyntiohjaaja. Oppilaiden kanssa 
työskentely.

MUU HENKILÖKUNTA

Minna Heino. Laitoshuoltaja.

Keittiöhenkilökunta: Mira Oravuo, Sirpa Jaakkola, Marita 
Isosävi ja Eija Nordlund. Porin Palveluliikelaitoksen tehtävänä 
on tuottaa ateria- ja puhtauspalveluita kaupungin eri toimi-
aloille ja meidän työ täällä Lavian yhtenäiskoulun keittiöllä on 
toteuttaa tätä tehtävää. Valmistamme siis maukasta, terveellistä 
ja ravitsevaa ruokaa asiakkaille. Parasta meidän työssä on tyyty-
väiset asiakkaat ja tietenkin koko työyhteisö!

Sini Kivinen. Koulukuraattori. Parasta työssäni on lasten ja 
nuorten kohtaaminen ja työn monipuolisuus. Työni on mie-
lenkiintoista sekä palkitsevaa ja jokainen päivä on erilainen ja 
ainutlaatuinen.

Kirsi Niemi. Kouluterveydenhoitaja. Tapaamiset lasten ja 
nuorten kanssa, työn monipuolisuus.

Sari Riihioja. Koulusihteeri.

Johanna Sukeva. Koulun perhetyöntekijä. Työskentely lasten 
ja perheiden kanssa sekä mukava työyhteisö koululla.

Ainomaija Uusi-Oukari. Koulupsykologi. Parasta koulupsy-
kologin työssä on oppilaiden kohtaaminen ja yhteistyö koulun 
työntekijöiden kanssa. Koulupsykologin työ on antoisaa, moni-
puolista ja haastavaa. 
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AILA HAIKKONEN VALITTIIN ALUEVALTUUSTOON  
Satakunnan hyvinvointialueen aluevaaleissa aluevaltuustoon 
valittiin lavialainen  projektipäällikkö, DI Aila Haikkonen. Hän 
istuu Porin kaupunginvaltuustossa toista kautta ja tällä vaali-
kaudella hän on myös kaupunginhallituksen jäsen.  

Aila Haikkonen valittiin aluevaltuuston keskustan listan toiseksi 
suurimmalla äänimäärällä, ääniä hän sai 660, joista 318 tuli 
Laviasta.  

-Minkäänlaisia vaalitilaisuuksia ei nyt pandemia-aikana voinut 
järjestää, keskitin vaalityöni  lehtimainoksiin. Suuri osa äänes-
täjistä oli lavialaisia ja osalle äänestäjistä olen varmaankin  tuttu 
juoksu-uraltani sekä osalle työstäni eri suunnittelutoimistoista 
Porissa, sanoo Aila.  

Haastattelua tehtäessä ei aluevaltuusto ollut vielä aloittanut 
varsinaista työtään, joten selkeää kuvaa valtuuston toiminnasta 
ei valtuutetulla vielä ole. Keskustapuolueen sisällä on kuitenkin 
pidetty jo joitain tapaamisia asian tiimoilta.  

Eri puolueiden yhteinen neuvotteluryhmä on aloittanut ensim-
mäisen 2.3. pidettävän  aluevaltuuston kokouksen valmistelun. 
Tässä neuvotteluryhmässä on Satakunnan eri  puolueiden 
piirien edustajia sekä aluevaltuustoon valittuja.  

Satasoten johtoryhmä esittää, että alueella olisi jatkossa seitse-
män eri lautakuntaa: lasten,  nuorten ja perheiden palvelujen 
lautakunta, työikäisten palvelujen lautakunta, ikäihmisten  
palvelujen lautakunta, turvallisuus ja varautuminen -lautakunta, 
kuntayhteistyölautakunta, toimitilalautakunta ja tarkastuslau-
takunta. Aluehallitukseen valitaan ensimmäisessä kokouksessa 
edustajat ja lautakuntiin todennäköisesti vasta  seuraavissa 
kokouksissa.  

- Me valitut olemme voineet esittää puolueellemme toiveet 
siitä, mihin elimiin olisimme itse  halukkaita. Minua kiinnostaa 
ennen kaikkea paikka aluehallituksessa, koulutukseni ja työni  
puolesta toimitilalautakunta olisi lautakunnista minulle sopivin. 
Näiden paikkojen jakoon  vaikuttavat sekä puolueiden saama 
äänimäärä että nais- ja mieskiintiöt, Aila sanoo. 
 
Vaalilupauksenaan Aila lupasi puolustaa lähipalveluiden säilyt-
tämistä ja tätä hän yhä pitää  tärkeimpänä tehtävänä. Käytettävä 
rahoitus on aina rajallista ja rahojen riittävyydestä  palveluiden 
järjestämiseen on käyty paljon keskustelua. Aila Haikkosen 
mielestä säästöä  pitäisi löytyä uudessa toimintamallissa hallin-
non päällekkäisyyttä karsimalla sekä  digitoimalla myös jatkossa 
erilaisia toimintoja.  

-Tässä siirtymävaiheessa on tärkeää, että palvelutoiminta jatkuu 
ilman keskeytyksiä ja että  työvoiman siirto sujuu kitkatta, hen-
kilökuntaa kuullaan ja heille sekä kuntalaisille  tiedottaminen 
on avointa, Aila mainitsee.  

-Ajankäyttö sekä kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa ja 
aluevaltuustossa tarkoittaa,  että luottamustoimiin käyttämäni 
työaika lisääntyy. Mutta koen nämä tehtäväni tärkeiksi ja  sopi-
viksi tässä elämänvaiheessani, jolloin lapset ovat jo lukioiässä ja 
työurani on selkeä.  Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia minua 
äänestäneitä lavialaisia sydämellisesti  antamastanne luottamuk-
sesta, uusi aluevaltuutettumme toteaa.  

Teksti: Tarja Jansson 
Kuva: Aila Haikkonen
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SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUE  
Uudet hyvinvointialueet aloittavat maassamme varsinaisen 
toimintansa vuoden 2023 alussa. 

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 1.3. alkaen alue-
valtuusto, jonka jäsenet  ja varajäsenet on valittu aluevaaleilla. 
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Satakunnan  hyvinvointi-
alueen aluevaltuustoon kuuluu 69 aluevaltuutettua. 
 
Aluevaltuuston tehtävänä on päättää muun muassa seuraavista 
asioista:  

• hyvinvointialuestrategiasta  
• hyvinvointialueen hallintosäännöstä  
• hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta  
• omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta  
• liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista  
• varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan 
perusteista  
• sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista  
• palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä 
perusteista  sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuulu-
vista palveluista perittävistä  asiakasmaksuista  
• takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen 
velasta  
• jäsenten valitsemisesta toimielimiin  
• taloudellisten etuuksien perusteista  
• hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta  
• tilivelvollisten nimeämisestä  

• hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä 
ja vastuuvapaudesta  
• muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä 
asioista  Aluevaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa määri-
tellään eri toimielimet ja millaista valtaa ne käyttävät,  
Toimielimet  
Aluevaltuustolle valitaan 15-henkinen aluehallitus.  
Uutta aluetta valmistelevan Satasoten johtoryhmä esitti, että 
alueella olisi jatkossa  seuraavat lautakunnat:  
• lasten, nuorten ja perheiden palvelujen lautakunta,  
• työikäisten palvelujen lautakunta,  
• ikäihmisten palvelujen lautakunta,  
• turvallisuus ja varautuminen -lautakunta,  
• kuntayhteistyölautakunta,  
• toimitilalautakunta ja  
• tarkastuslautakunta.  

Lakisääteisen yksilöasiainjaoston lisäksi perustettaneen henki-
löstö-, talous- ja  viestintäjaostot.  

Hyvinvointialueelle perustetaan lisäksi lakisääteiset vanhusneu-
vosto, vammaisneuvosto ja  nuorisovaltuusto. Lisäksi Satakun-
nan hyvinvointialueelle esitetään perustettavaksi  yhdistysten ja 
yritysten kanssa vuorovaikutusta kehittävä toimielin.  

Ensimmäisessä kokouksessaan 2.3.aluevaltuuston järjestäytyy, 
valitsee  puheenjohtajistonsa ja jäsenet aluehallitukseen. 
 
Lähde:Aluevaltuusto | Satasote 

TAKSIT LAVIASSA 
Satakunnan kelakuljetukset: 
Tilauspuhelun aikana voit toivoa tiettyä autoilijaa. 
Meno-paluukyydit myös jälleen mahdollisia. 

Huom! ota ensin yhteys autoilijaan ennen kuin 
tilaat toivetaksin, jotta taksi on vapaana 
haluamanasi ajankohtana  

 Keskustaksi 
0800 924 42 

Taksi Helsinki 
0800 414 612 

Anitta Lähteenmäki 
040 548 3391 

toivetaksinumero 
1685PR 

toivetaksinumero 
8985 

Jukka Lähteenmäki 
0400 189 128 

toivetaksinumero 
1268PR 

 

Olli Selander 
0400 869 337 

toivetaksinumero 
1681LA 

 

Vesa Peltovirta 
040 848 8886 

toivetaksinumero 
1683PR  

toivetaksinumero 
8972 
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Porin nuorisotalolla aloittaa maanantaina 14. helmikuuta  
jatkuva, ajanvaraukseton rokotusvastaanotto 
Porin perusturvan alueen asukkaat voivat saapua 14.2. alkaen 
koronarokotukselle Porin  nuorisotalolle ilman ajanvarausta 
maanantaina, keskiviikkona ja torstaina kello 8-15:30  sekä 
perjantaina kello 8-13. Joka tiistai on pidennetty aukiolo kello 
8-18.  Samaan aikaan rokotetaan myös ajanvarauksella, joten 
ilman ajanvarausta saapuvat  saattavat joutua hetken odotta-
maan vuoroaan. Ajan voi yhä varata myös puhelimitse: 02  623 
4360 arkisin klo 8–16.  

Tiedote 10.2.2022  
Perusturvan päivitetyt toimintaohjeet asukkaille, jotka   
epäilevät koronatartuntaa  
Koronatartunnat ovat lisääntyneet voimakkaasti omikron-
muunnoksen levitessä Suomessa  nopeasti. Virus tarttuu jo 
ennen oireiden alkamista ja itämisaika on lyhyt.  Jos olet perus-
terve, yleisvointisi on hyvä ja sinulla on lieviä hengitystieoirei-
ta, ei yleensä  ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä 
hakeutua terveydenhuollon  koronavirustestiin.   

Voit halutessasi tehdä kotitestin. On kuitenkin tärkeää, että 
vältät oireisena kontakteja  viiden vuorokauden ajan, vaikka 
kotitesti olisi negatiivinen. Jos oireet jatkuvat kauemmin  kuin 
kolme vuorokautta, suosittelemme välttämään kontakteja, kun-
nes olet ollut oireeton  vähintään kaksi vuorokautta.  
Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei yleensä enää ole tarpeen 
varmistaa  terveydenhuollossa tehtävällä testillä.   

Milloin terveydenhuollon testiin?  
Hakeudu terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin, jos  
• työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja 

potilastyössä tai 
• työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokauti-

sessa hoiva- tai  vammaispalveluissa tai 
• kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai 
• olet raskaana tai 
• suoritat asepalvelusta ja olet lomalla sairastunut akuutein 

hengitystieoirein ·ja sinulla on koronavirustartuntaan 
viittaavia oireita 

Lisätietoa: pori.fi/kansalaisohje  

Porin kaupunki jatkaa nuorten kesätyöllistämisen tukemista 
–  kesätyöpaikkatuen haku alkaa 14. helmikuuta 
Nuorten kesätyöllistymisen tukemista jatketaan tänäkin 
vuonna kesästyöseteleiden ja  kesätyöpaikkatuen muodossa. 
Kesätyösetelit annetaan jokaiselle porilaiselle 9.- luokkalaiselle. 
Kesätyöpaikkatukea puolestaan myönnetään Porissa toimiville 
työnantajille  porilaisten vuosina 2002-2007 syntyneiden kou-
lulaisten ja opiskelijoiden palkkaamiseksi.  Kesätyötuen haku 
aukeaa 14. helmikuuta.  

Porin kaupunki jakaa vuonna 2022 kesätyöpaikkatukea Porissa 
toimiville työnantajille  300 000 euroa, jolla arvioidaan tuet-
tavan noin 750 koululaisen ja opiskelijan  kesätyöllistymistä. 
Edellisvuosista poiketen tukiin oikeuttavat työtunnit on mah-
dollista  jaksottaa 1.5.–30.9.2022 väliselle ajalle. 
Vähimmäispalkan on oltava ko. alan työehtosopimuksen mu-

kainen kesätyöntekijän palkka,  kuitenkin vähintään 5 euroa/
tunti ja työnantajan on huolehdittava lomakorvauksesta ja  
muista lakisääteisistä työnantajamaksuista.  
Kesätyöpaikkatukea voi tänä vuonna hakea ensimmäistä kertaa 
myös sähköisesti. Haku  aukeaa 14. helmikuuta. Tarkemmat 
ohjeet, sähköinen lomake sekä tulostettava  hakulomake löyty-
vät myöhemmin Porin kaupungin verkkosivuilta Kesätyöllistä-
minen osiosta.  

Kesätyöseteli  
Porin kaupungin kaikille 9. luokkalaisille suunnatut henkilö-
kohtaiset kesätyösetelit jaetaan  koulujen kautta 14. helmikuuta 
alkaen. Setelin tavoitteena on työllistää mahdollisimman  moni 
peruskoulunsa päättävä nuori. Nuoren työnantajana voi olla 
yritys, yhdistys, säätiö,  seurakunta tai valtion virasto. 
Kesätyösetelin voi käyttää vähintään 60 tuntia kestävään, missä 
tahansa Suomessa tapahtuvaan kesätyöhön ja sen arvo on 170 €.  

Kesätyöpaikkatuki  
Kesätyöpaikkatukea myönnetään 30–180 tehdystä työtunnista 
vuosina 2002–2007  syntyneiden porilaisten koululaisten ja 
opiskelijoiden palkkaamiseksi. Tukea voidaan  myöntää myös 
iästä riippumatta porilaisesta tai Porista kotoisin olevasta 
opiskelijasta, joka  suorittaa opiskeluunsa liittyvää pakollis-
ta harjoittelua. Jos nuorella on käytössään 9.  luokkalaisille 
tarkoitettu 60 tunnin henkilökohtainen kesätyöseteli, hänestä 
voidaan  kesätyösetelin lisäksi myöntää enintään 120 tunnin 
kesätyöpaikkatuki.  Tuen määrä riippuu 1.5.–30.9.2022 välisenä 
aikana suoritettujen työtuntien mukaan  seuraavasti: 
30 työtuntia / tuen määrä 85 euroa , 60 työtuntia / tuen määrä 
170 euroa , 90 työtuntia /  tuen määrä 255 euroa , 120 työtuntia 
/ tuen määrä 340 euroa , 150 työtuntia / tuen määrä  425 euroa , 
180 työtuntia / tuen määrä 510 euroa 
Kesätyöpaikkatuen haku käynnistyy 14. helmikuuta ja sitä 
myönnetään hakujärjestyksessä  määrärahan puitteissa touko-
kuun 2022 loppuun asti. Tuki maksetaan työnantajalle  syys-
kauden 2022 aikana.  
Lisätietoja antavat:  
Auli Frondelius, palveluneuvoja, puh. 044 701 9029  
Jyrki Vuori, työllisyyssihteeri, puh. 044 701 2669  
Jenni Ketonen, työllisyyspäällikkö, puh. 044 701 2667  
(haastattelupyynnöt)  

Luontotalo Arkki 
Kuvataiteilija Anu Tuomisen näyttely "Honka, mänty, petäjä!" 
sanoi karhu, 11.2.–31.7.2022 Anu Tuominen tuo Poriin sekä 
uusia teoksia että vanhempaa tuotantoa uransa varrelta.  Hän 
kokoaa Luontotalo Arkkiin uuden maailman. Teosten koosta-
misen päämetodina on  kerääminen. Näyttely tarjoaa katsojalle 
tilaisuuden paitsi teosten tutkimiseen myös uusien  ajatusten 
oivaltamiseen. Teokset hyödyntävät kieltä ja logiikkaa ja luovat 
aivan uusia  käsitteitä. Moniosainen tilateos tuo esille esineitä, 
jotka muistuttavat entisestä elämästään. Näyttely toteutetaan 
yhteistyössä Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistyksen kanssa.

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUE
Yhteystiedot:etunimi.sukunimi@evl.fi, ellei toisin mainita. 
Papisto: Penttinen Kari, kirkkoherra 0447 309701,  
kari.j.penttinen@evl.fi &
Järvinen Minna 044 7310  203, minna.e.jarvinen@evl.fi 
Kanttori : Hämäläinen Marina 044 7310 205 
Diakoni  Lahtivirta Anne-Maarit 044 7310 204 
Nuorisotyönohjaajat: Jalonen Anja 050  3387533 &
Sinikka Hännikkälä 0400 309 450 
Lastenohjaajat: Vastaava Sengström Sanna 0447 309 717 &
Heiniluoma Taina 044 7310 206
srk.sihteerit Toiviainen-Mäkelä  Paula 0447 309700 & 
Koivisto Pirjo 044 7310 201
  
-6.3. HUOM! klo 18, Messu, Järvinen, Lahti  
-13.3.HUOM! klo 13, Messu ja Talvisodan päättymisen kunnia-
käynti ja seppeleenlasku  sankarihaudalla, Penttinen, Hämäläi-
nen  
-20.3. HUOM! klo 13, Messu, Penttinen, Hämäläinen  
-27.3.HUOM! klo 13, Messu, Penttinen, Rampa.  
-3.4. Messu, Järvinen, Hämäläinen.  
-10.4. klo 13, Palmusunnuntain leikkisä messu ja Pipliaseuran 
kirkkokahvit, Järvinen,  Hämäläinen,  
-14.4. klo 18, Kiirastorstain iltakirkko, Järvinen, Hämäläinen,  
-15.4. klo 10, Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus, Järvinen, 
17.4. klo 10, Pääsiäismessu,  Järvinen,  
-24.4. klo 10, Ylösnousseen todistaja-messu, Järvinen, Kirkko-
kahvit messun jälkeen,  Kiitoskahvit Noormarkun seurakunnan 
pääsiäislehden lukijoille, jakajille ja toimittajille.  -1.5. klo 14, 
Vappu-juhla seurakuntakodin pihalla ja sisällä yhteisvastuun 
hyväksi.  Järvinen, Lahtivirta,  
-8.5. klo 10, Messu, Järvinen, Hämäläinen,  
-15.5. klo 10, Messu, Järvinen, Hämäläinen,  
-22.5. klo 10, Veisuumessu, Järvinen,  
-26.5. klo 14, Ulkoilmamessu, Järvinen, Hämäläinen,  
-29.5. klo 13, Messu, Penttinen, Hämäläinen  
EU-elintarvikkeiden jako, seurakuntatoimiston alakerta 4.3., 
18.3. ja 1.4.klo 10-11. Ota  yhteyttä diakoniin, jos ajat eivät sovi 
sinulle.  

2.3. klo 14–15 seurakuntakodilla Vapputapahtuman suunnitte-
lua. Mukana Minna-pappi ja  Anne-Maarit. Vapputapahtuma 
järjestetään 1.5. klo 14–16 seurakuntakodin pihalla. Simaa  ja 
munkkeja! Suolaista tarjottavaa ja kahvia. Tapahtumapisteitä 
lapsille ja nuorille. Tuotto  käytetään Yhteisvastuun hyväksi. 
Tervetuloa mukaan tehtäviin keittiölle, toimintarasteille  tai 
viestintään. Lisätietoja antaa Minna Järvinen puh. 044 7310203.  
Heinäkuun kolmannella viikolla on tarkoitus pitää Lavian 
kirkkoa auki päivisin ma-pe (klo  10–15). Olisitko kiinnostunut 
toimimaan kirkossa päivystäjänä? 1–2 h vuoroissa olisi kaksi  
päivystäjää. Ei opastehtäviä. Informoimme asiasta myöhemmin 
keväällä, joten seuraa  tiedotusta. Lisätietoja antaa Minna Järvi-
nen, puh. 044 731 0203. 
 

Noormarkun seurakunnan pääsiäislehti jaetaan vapaaehtois-
voimin Lavian  alueen talouksiin, joissa ei ole mainoskieltoa. 
Lehden jakamiseen tarvitaan lisää  jakajia. Jaettavan alueen 
valintaan ja työtehtävän kestoon voit itse vaikuttaa. Lehteä 
on  mahdollisuus jakaa esim. omalla asuinalueella perheen tai 
kaverin kanssa. Lehdenjakajat  ovat käyttäneet lehtien jaka-
miseen 1-2 h jaettavan alueen koosta riippuen. Lehti ilmestyy  
Palmusunnuntaita edeltävänä perjantaina. Ota yhteyttä Minna 
Järviseen puh. 044  731 0203 jos kiinnostuit tehtävästä (31.3. 
mennessä). 

Kuukauden ensimmäinen maanantai klo 14, Naisten keskuste-
lutilaisuus, Raamatun  äärellä, srk-kodilla, Kuusiranta  
 
20.3. klo 14–16, 4D:n MUSIIKILLINEN ILTAPÄIVÄ YHTEIS-
VASTUUN HYVÄKSI  JUHLIMME MYÖS DIAKONIAN  
150 V JUHLAVUOTTA  
Sunnuntaina 20.3. 2022 klo 14–16  
Noormarkun seurakuntatalolla  
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.  
Ohjelmassa yhteislaulua ja esityksiä sekä kertomuksia diako-
niatyön taipaleelta.  Mukana diakoniatyöntekijät Anne-Maarit, 
Kristiina ja Outi, projektityöntekijä Johanna,  nuorisotyönoh-
jaaja Sinikka sekä eläkkeellä olevat diakoniatyötä tehneet Leena 
ja Hanna. Vapaaehtoinen tarjoilumaksu yhteisvastuun hyväksi.  
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Anne-Maarit Lahtivirta p. 044 
7310 204 yhteiskuljetus.  24.3. klo18, Miesten Raamattupiiri 
srk-kodilla, Hautala, Malinen  

Tuhkakeskiviikon 2.3. ehtoollishetki Lavian kirkossa klo 12. 
Mahdollisuus saada tuhkaristi  otsaan paaston alkamisen mer-
kiksi. 
 
3.4. klo 11.15–12 kirkkoväärtipalaveri Lavian kirkossa heti mes-
sun jälkeen. Oletko  kiinnostunut avustamaan messun eri tehtä-
vissä, musiikissa, kirkkokahvien keittämisessä,  tekstinluvussa, 
pyhäkoulun pitämisessä? Lisätietoja antaa Minna Järvinen puh. 
044  7310203.  

Hyvän mielen käsityöpiiri kokoontuu Lavian seurakuntakodis-
sa keskiviikkona 2.3. ja 16.3.  klo 10–11.30. Ota mukaan oma 
käsityö! Lisätietoja Minna Järvinen, puh. 044 7310203. 
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040
765 2596

            
 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

Kutsu on kaikille läheistään hoitaville tai hoidettavan 
menettäneille 

Yhdistyksen kustantamat omaishoitajien hemmotteluhoidot Lavian 
Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa sekä Wetreex Hyvinvointipalveluissa.  

 

Omaishoitajatoimintaamme ovat tervetulleita KAIKKI omaisistaan / lä-
heisistään huolta pitävät (myös ns. epäviralliset omaishoitajat)! 

 

Kevään ja alkukesän 2022 tapaamisissa seuraavaa ohjelmaa Vanhustenko-
tiyhdistyksen kerhotilassa os. Aleksintie 2 C: 
to 10.3. klo 13  Asiaa ikäkuulosta  - Paula Hesso, Kuuloliitto 
to 7.4. klo 13 Seurakunnan tervehdys 
to 12.5. klo 13 Kehon ja mielen virkeyttä 
ke 8.6.  klo 13 Makkaranpaistoa seurakuntatalon laavulla 
heinäkuussa Lavian kesäteatteriin  

   

 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaeh-
toiset. 

 Lisätietoja Pirjolta 0400 732 821 tai Pirkolta 044 296 0990  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 
 

 

SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
ti 22.3.2022 KLO 18  

Vanhustenkotiyhdistyksen   
ruokalassa os. Aleksintie 2 D 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! 

Hallitus 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Eläkeliiton Lavian 
yhdistys ry:n kevätkokous
Säästökeskuksen kokoustiloissa, 
Porintie 3. 14.4.2022 klo 15.00 alkaen.
Käsitellään sääntömääräiset  
kevätkokousasiat. 
Hallitus
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Vihdoinkin Lavian kylällä!
k o i r a n  l i h a s h u o l t o a  y l i  1 0 v  k o k e m u k s e l l a

ww ww ww .. kk oo ii rr aa hh oo ii tt oo .. ff ii

- hieronta
- laserhoito

- lymfahieronta
- kraniosakraalikäsittely

Lisätietoa ja ajanvaraus hoitohuoneelle nettisivuiltamme
tai soita numeroon 040 535 4450 - Ylikoskentie 7, Haunia SCELETUS

koirahoito

SCELETUS
koirahoito.fi

puh. 045 7875 1354
Kosmetologi Taru Puska

Tampereentie 3
38600 Lavia

www.kauneushoitolatarunhohde.com

Jalkahoidot
Kasvohoidot
Käsihoidot
Sokerointi
Geelilakkaukset
Kulmien ja ripsien
kestovärjäys
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Alvarin Mikon  
tuoreita ja maukkaita 

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!

Aukioloajat
 
ma  7.00–17.00  to   9.00–17.00
ti   9.00–17.00 pe 7.00–18.00
ke  7.00–17.00 la  12.00–18.00

Maukasta kotiruokaa arkisin.  
Pe ja la paistamme pizzaa.   
Listalta grilliruokaa ja siipiä.  
Pitopalvelu ja juhlatilan vuokraus.   
Matkahuollon ja  
Schenkerin palvelupiste.   
Tampereentie 9, Lavia.  
Puh 050 5621553, 050 3244066

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

 
Yli 20 vuoden kokemuksella ja näkemyksellä.                    Ravintoneuvonnasta ja mindfulness- 
Juhla kuin juhla – nyt myös Laviassa.                                   ohjauksesta tukea mm. syömisen, unen ja 
                                                                                                    stressin tasapainotukseen.  
                                                                                                 

                                                                             Mari Ojamäki 
                                                               mari@olotilaneuvos.fi  
                                                                       040 5954 939 
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LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme keväällä

Kevään aikana tulossa
ITSEPALVELUMYYMÄLÄ

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  ttaaiimmiiaa,,  
yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Vauvahieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex
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KALUSTEASENNUKSET
keittiöt, komerot, WC:t, kylpyhuoneet ym.

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283
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JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

jk.rakennuspalvelut@gmail.com
www.jk-rakennuspalvelut.fi

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

30 hengen juhla/kokoustilat Lavian 
Vanhustenkotiyhdistyksen ruokalassa Aleksintie 2 D 

 

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTONRENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 2642
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POLTTOPUUTA, koivua 
Kesän satokauden tullessa 
vadelmaa, pensasmustikkaa.
kysy myös mansikkaa.  
www.kuuselan.fi
VP Kuusela, puh 040 5358285



29

LAVIAN MAATALOUSNAISET RY
Vuokrataan kahvinkeitintä ja
pitokalustoa (50-300 hengen)
Kalustosta voi vuokrata myös

eri kokoisia tarjoiluastioita.
Varaukset, miel. iltaisin

Anita Kamppi 0400 204555

• majoitusta aamiaisella
• 4 kpl 1-2 hh, 1 kpl 1 hh
• hiljaisuuden retriittejä
• pyöräilyä & vaellusta

Kullaantie 229, 38600 Lavia
puh. 050-3719528 Elina Laakso
LUE LISÄÄ www.silentwings.�

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

VUOKRATAAN kahvinkeitintä (100 kuppia),
kahvi- ja ruoka-astiastoa, kaasugrilliä,

myyntivaunua (rekisterissä),popcorn-konetta,  
esiintymislavaa (6x6m), siirrettävää tynnyrisaunaa,

telttoja (4x6m ja 5x8m) sekä pöytiä ja tuoleja. 

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

s.leppanen@pp.inet.fi
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PARTURI-KAMPAAMO 
AALTO

puh. 02 5571 243

       

LUOMUMUNAT SUORAAN TILALTA 
puh.  050 5427 449/Pauli Kamppi 
 tai     050 3284 469/Tiia Kamppi 
 os.  Puistokatu 27, 38650 Lavia 

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  
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TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

puh. 02-5571 244
matkapuh. 040-5471 244
elli.mannelin@luukku.com

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

Genie Z-45/25. Diesel. Hinta: 70€ Pv. 
Lisätiedot verkkosivuilta: 

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

Myynti ja asennus  
T:mi Juha Niinikoski 
 puh. 040 563 2476

TTIILLIITTOOIIMMIISSTTOO  
SSUUSSIIKKOOSSKKEENN  TTAASSEE  

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

044 531 4526, susikoskentase@gmail.com 
toimistoaika ma-pe klo 9-15 

kirjanpito, isännöinti, TIKO-tieisännöitsijä 
Huom! perinteisesti tai sähköisenä (Visma Fivaldi) 
 

Tampereentie 9

02-5571 777
040-7182 777
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Urakointi

Kuusirannan saha
•	 rahtisahaus
•	 tuppeen	sahattua
•	 höylättyä
•	 pohjamaalattua
•	 painekyl lästettyä

Ari 0400 138 921

Sami 040 411 3030

•	 5t, 	15t	 ja	28t	kaivuri t
•	 maarakennusalan	työt	pohjaraken-
tamisesta	viherrakentamiseen

•	 maa-ainesten	 	
toimitukset	 	
mm	sorat,	hiekat

•	 traktoriurakoint i 	mm	puunajo,	 	
ketjumurskaus,	maansi ir to,	 	
maatalousurakoint i , 	 t ien	lanaus

•	 energiapuun	korjuu
•	 tarvikkeet	mm	putket,	kaivot Vuokraa!

Klikkaa sivuille

Kuusiranta Oy

•	 l istoja
•	 ruuveja

•	 sahanpurua
•	 haketta


