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Fiksu viljelijä toimii nyt  –  
aurinkosähköllä jopa 50 % säästöt!
Kun maanviljelijän viimeisetkin puinnit ja syyskylvöt ovat takana, on hyvä aika tarttua 
tukihakemuksiin. Pinon päällimmäiseksi kannattaa nyt laittaa energiatukihakemus aurinkosähkö-
järjestelmän hankkimiseksi. 

Ely-keskukset myöntävät investointitukea jopa 40 % kustannuksista. ”Investoinnille voi saada 
jopa 10 % tuoton, sillä se maksaa itsensä takaisin tilan kulutuksesta, paneelien määrästä ja 
saadun investointituen suuruudesta riippuen noin 7–10 vuodessa”, kertoo sähköinsinööri Aki 
Ojala.

Lypsykarja- ja sikatilallinen Antti-Matti Mattila Sastamalasta asennutti tilalleen 
60 paneelin aurinkosähköjärjestelmän. Hän kertoo, että aurinkoinen kesä puolitti  
kesäajan ostosähkön laskun. ”Vatajankosken Sähköltä sain asiantuntevaa neuvontaa omaan 
kulutukseeni soveltuvasta järjestelmän koosta”, Mattila kertoo.

Sertifioidut asentajat – laatua tilallesi
”Olemme asentaneet jo useita aurinkopaneelijärjestelmiä maatiloille. Käyttäjät ovat olleet 
erittäin tyytyväisiä. Heille on tärkeää saada kotimaisen valmistajan laitteet, jotka kestävät Suo-
men sääolosuhteita. Meiltä saa myös seudun pätevimmät osaajat niin mitoitukseen,  
järjestelmän valintaan kuin asentamiseenkin. Kaikilla asentajillamme on aurinkosähköasen-
nuksen sertifikaatti, jota läheskään kaikilla alan toimijoilla ei ole.  Korkean laadun ansiosta 
pystymme myös antamaan pitkät takuuajat.

Säästöä sähköenergiaan ja siirtomaksuihin
On hyvä huomioida, että aurinkoenergiaa hyödyntämällä sähkölaskuun saa säästöä paitsi itse 
sähköenergian hinnassa, myös sähkön siirtomaksuista itse tuotetun energian osalta siirtokulut 
jäävät pois. Tukihakemuksia käsitellään vain neljästi vuodessa.  

Kun toimit nyt, tukipäätökset ja järjestelmän asennuskin voivat olla valmiita, kun uusi 
tuottokausi maaliskuussa alkaa. 

Toimi näin
1. Soita meille soita 02 5782 5316, niin kartoitamme tarpeesi ja saat meiltä tarjouksen
2. Hae tukea maatalouden tukilomakkeella 3314
3. Tukihakemusten käsittelypäivät ovat 15.1, 15.3 15.8. ja 15.10.  
4. Odota tukipäätöksen saapumista ELY-keskukselta. Hankkeen saa aloittaa 

 vasta päätöksen jälkeen
5. Ota meihin yhteyttä, niin sovitaan paneeleiden asennusajankohta

Fiksun viljelijän ratkaisu 
• Paketti sisältää paneelit ja kaiken tarvittavan 
• Voit tilata aurinkopaketin avaimet käteen -toimituksena
• Saat luotettavan järjestelmän laadukkailla komponenteilla ja halutessasi myös 

kotimaiset paneelit
• Saat työn sertifioitujen aurinkosähköasentajien toteuttamana
• Huoltovapaa, ympäristöystävällinen ratkaisu
• Saat investointitukea jopa 40 % 
• Saat luotettavaa laatua seudun edullisimpaan hintaan
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Tämä vuosi alkaa olla jo vanha, joulukuu kuluu kaikkine juh-
lineen nopeasti ja sitten alkaakin uusi vuosi. Vuosi vanhenee 
nopeasti, toisin kuin me ihmiset.

Jouduinkin taas kerran miettimään sanaa vanha, joka ny-
kyään tuntuu olevan ihmisestä käytettynä loukkaava ja kor-
vaavia sanoja ollaan etsitty ja väännelty jos mistä ja minkälai-
sia. Mielessäni ja välillä ääneenkin ikäisteni ystävien kanssa 
olen kummastellut syytä kunnollisen, suomalaisen vanha-
sanan arvostuksen laskuun.  Ihmisen ikähän ryhmittyy eri 
kausiin, ensin ollaan lapsia, sitten nuoria, sitten keski-ikäisiä 
ja sitten jo vanhoja. Minä ainakin olen vanha suhteessa omiin 
lapsiini ja omiin lapsenlapsiini.

Olla vanha ei tarkoita tarpeetonta tai merkityksetöntä. Etsin 
sanalle merkityksiä sanakirjoista ja löysin hyviä määritelmiä, 
joista yksi parhaista vanha-sanan merkityksistä oli ”ikänsä 
takia arvokas, arvossa pidetty, hieno”. Toisen mukaan vanha 
sanaa käytetään ihmisistä tai yleensä elollisista olennoista, 
joilla on paljon ikää.

Niinhän se on, että lapsi on lapsi, nuori on nuori, keski-ikäi-
nen on keski-ikäinen, josta seuraa, että se jolla on paljon ikää 
suhteessa näihin on vanha. Se on mielestäni ihmisen luon-
nollinen elämänkaari.

Jo kansallistunoilijamme J.L.Runeberg sanoi aikoinaan:
”Onhan hilpeää vaan, että me vanhetaan.
Sepä hilpeää on, eikä suru suunnaton,
iloiten laulellaan.”

Hyvää Vanhan vuoden loppua, Mukavaa Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta!

PS. Lehden kuvituksena on käytetty Suomelan koulun 
kakkosluokkalaisten piirustuksia.

LEHDEN YHTEYSTIEDOT:
Tarja Jansson puh. 044 2926 357
lavian.tiedotus@gmail.com

Hyvät lukijat!

Tarjo Jansson

Kannen kuva: Teuvo Setälä
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Hyvää joulua ja 
onnellista  uutta 
vuotta lukijoillemme
toivottavat:
Lavian Yrittäjät ry ja Lavian Tiedotuslehti
Karhijärven parhaaksi ry
Haunia-Kallialan kyläyhdistys ry
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry
Alus-Niemenkylän vesiosuuskunta
Lounaisen Lavian vesiosuuskunta
Läntisen Lavian vesiosuuskunta
Antiikki Alma
Auto- ja konekorjaamo Tmi Petri Nordlund
Autokorjaamo Timo Jaakkola
Finnblock Europa Oy LTD
Finnvestia Oy
Finnomen Oy
HL-Urakointi
Insinööritoimisto Mantikko Oy
Jarmo Uusitalo
JK-Rakennuspalvelut
Kalusteasennus Markku Huhdanmäki
Kampin Saha ky
Koiviston Kaivin ja Kuljetus
Kuljetus Saarivirta Oy
Kuorsumaan Romu
www.kuuselan.fi
Kuusiranta Oy
Kuusirannan saha
Kiinteistönvälitys Provinssi Oy LKV
Laakson huolenpito
Lakiviidakko Oy Erkki Viita
Lavian alumiinihitsaus
Lavian apteekki
Lavian Hiusmuotoilu ja Hoitola Paussi
Lavian Maatalousnaiset ry
Lavian Martat ry
Lavian Metsäpalvelu Sauli Levo
Lavian Rakennuspalvelu M. Peltola ky

Lavian taksit
Lounas-Kahvila Mintunlehti
Lucrative Oy
MRS Tiimi Oy
MS-Technic Oy
Mökkitalkkari Yrjö Vuohelainen
Pasi A. Kivistö Tmi
Parturi-Kampaamo Aalto
Parturi-Kampaamo Teija
Pekka Heinola
PR Laatusaneeraus
Puusepänliike T. Peurala ky
Q-Test oy
Radio ja tv Mannelin ky
Rakennus- ja Asennus Kasala
Rakennus- ja Hirsityö Kari Jaakkola
Rakennus Leo Niinisalo Ky
Rantasen Nahkajalostamo Ky
Ravintola Cat
Saaren retriittikoti / Silent Wings oy
Satakunnan Taimitukku Oy
Sähkötekniikka Niinisalo Oy
Tilipalvelu Saarihuhta/Arja Saarihuhta
Tilitoimisto Elli Mannelin
Tilitoimisto Terttu Heino
Tilitoimisto Susikosken Tase
Tmi Juha Niinikoski
Toivo ja Tarkoitus Tmi
Toni Jokiranta
Tuohiniemi Janne Tmi
Tuomen Kukka
Ulla-Maija Jalovaara
Viitala Markku Tmi
Vuohelainen Yrjö Tmi



5

VUODEN YRITTÄJÄ 2019 - 
TILITOIMISTO TERTTU HEINO 

Lavian Yrittäjät ry:n vuosijuhlassa 5.10. Vuoden Yriittäjä tun-
nustuksen sai tilitoimisto Terttu Heino. Riihossa lapsuutensa 
asunut Terttu Heino kouluttautui ensin merkonomiksi sekä täy-
densi koulutustaan valmistumalla tradenomiksi vuonna 2002. 
Omien sanojensa mukaan Terttu ei ole pitkälle päässyt, synty-
mäkotiin on työpaikalta kuutisen kilometriä. 

Valmistumisensa jälkeen hän on työskenteli Tilipalvelu Saari-
huhdalla vuoteen 1995, jolloin hän siirtyi Tilitoimisto Lucrati-
veen. Oman yrityksensä Terttu aloitti 10.3.2003 

Nyt jo reippaasti yli kuusitoista vuotta omassa yrityksessään 
toimineena, Terttu kertoo viihtyvänsä työssään, vaikka se 
onkin välillä yksinäistä puurtamista. Työn yksinäisyyteen tuo 
kuitenkin helpotusta Virastotalolla naapurihuoneessa omassa 
tilitoimistossaan työskentelevä Markku Hesso, jonka kanssa voi 
keskustella työasioista vaikkei asiakkaista puhutakaan. Lisäksi 
Tertun tilitoimistossa toimii osa-aikaisena työntekijänä Pirjo 
Koivisto, joten ei työnteko ihan yksinäistä ole. 

Asiakkaita tilitoimistolla on noin 80, mukana on yhdistyksiä, eri 
yhtiömuotoisia yrityksiä sekä maa ja metsätalouden harjoittajia. 
Asiakaskunnasta kauimmaiset ovat Kajaanista ja Ristijärveltä, 
suurin osa kuitenkin lähiseudulta kuten Porin alueelta, Kan-
kaanpäästä ja Sastamalasta. 

Uusia asiakkaita ei Terttu enää ota, työmäärä on riittävä, siitä 
pitävät viranomaiset huolen. Alan kehitys on ollut viime aikoina 
huimaa. Verohallinnolle ja Kelalle on pidettävä asiakkaiden 
tulorekisteriä, jokaiselle asiakkaalle on luotava tietosuojaseloste 
ja Aluehallinnolle on pidettävä rahanpesurekisteriä. Näiden 
erilaisten taustatöitten takia aikaa yhtä asiakasta kohti kuluu 
huomattavasti enemmän kuin aiemmin. 

Työssä kiireisintä aikaa on tammikuusta toukokuuhun jolloin 
tilinpäätösten teko venyttää työpäivät pitkiksi. Tällöin suurena 
apuna on Pirjo Koivisto, jonka kanssa Terttu sanoo viettäneensä 
usemmankin pääsiäisen työn parissa. Nykyään he yrittävät kui-
tenkin pitäytyä maksimissaan kahdentoista tunnin työpäivissä. 
Verottaja sanelee monella tasolla työtahdin, joka kuukauden  
12. päivä mennessä on lähetettävä asiakkaiden arvonlisäverotu-
silmoitukset, nykyiseltä nimeltään omaveroilmoitus. 

Huolimatta näistä työn monista rasittavista puolista, Terttu 
kokee työnsä omakseen, tyydytystä tuottaa se, että saa tehtyä 
asioita päätökseen. 

Vapaa-aikoina iloa yrittäjälle tuovat oma perhe, johon sisältyy 
kolme lapsenlasta, hyvät ystävät sekä lukemisharrastus. 

Teksti ja kuvat Tarja Jansson
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TERVEYSASEMA PALVELEE
Terveysasemalla poiketessa vastaan on tulllut viime aikoina uu-
sia kasvoja, joten on varmaan aiheellista esitellä meitä palveleva 
henkilökunta ja heidän vastuualueensa.

Lokakuun viimeisenä päivänä saimme Laviaan lääkärin, joka 
ottaa vastaan jokaisena arkipäivänä kello 8-16. Terveyskeskus-
lääkäri Esa Ryösä on myös aiemmin, nelisen vuotta sitten hoi-
tanut terveyskeskuslääkärin tehtäviä Laviassa. Hänen mukaansa 
Laviaan oli helppo tulla, asiakaskunta on osittain tuttua ja hen-
kilökunta mukavaa. Tieto lääkärivastaanoton laajentumisesta 
saavutti asukkaat vähitellen, tällä hetkellä kalenteri alkaa täyttyä. 
Asiakkaat ovat olleet ilahtuneita saadessaan vastaanottoajan jo 
varauspäivänään. Esa Ryösän tämän hetkisen sopimus päättyy 
vuoden vaihteessa, jolloin lääkäripalveluiden tarve Laviassa 
arvioidaan uudelleen.

Tällä hetkellä Porin Itäisen lähipalvelualueen osastonhoitajan 
tehtävistä vastaa Minna Sipola vakituisen osastonhoitajan ollessa 
virkavapaalla. Osastonhoitajan tehtäviin kuuluvat Lavian lisäksi 
Itäporin ja Ulvilan terveysasemien hallinnolliset ja lähiesimie-
hen tehtävät. Työpaikka vaihtuu näiden kolmen terveysaseman 
välillä aina tarpeen mukaan, mutta osastonhoitaja on päivittäin 
sähköpostitse tai puhelimitse yhteydessä kaikkin toimipisteisiin-
sä. Laviassa Minna Sipolalla on viisi alaista.

- Lavian terveysasemalla työ sujuu mallikkaasti, työilmapiiri 
on hyvä ja henkilökunta pitkälti itseohjautuvaa, kertoo Minna 
Sipola.

Kuvassa  takana vasemmalta Minna Sipola, Sanna Kalda, Erika Laurén, Jutta Meronen, Päivi 
Sampakoski-Kukkula ja sairaanhoidon opiskelija Niina Vuorijärvi, edessä Esa Ryösä. Kuva Tarja Jansson

Kirsi Niemi ei ehtinyt kiireiltään yhteiskuvaan.
Kuva Tarja Jansson
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Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Sanna Kalda hoitaa terveyden-
hoitajan ja sairaanhoitajan vastaanottoa, hänen vastuualueisiinsa 
kuuluvat aikuisneuvola, työttömien ja 75-vuotiaiden terveystar-
kastukset sekä matkailijoiden rokotusneuvonta. Hän tuuraa tar-
vittaessa myös lastenneuvolassa. Lisäksi hän on juuri hankkinut 
imetysohjaaja koulutuksen.
Sairaanhoitaja Jutta Meronen hoitaa omalta osaltaan Itäisen 
alueen ajanvarausta ja sairaanhoitajan vastaanottoa.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja Erika Laurén työskentelee ai-
kuisneuvolatyössä, hänen vastuualueeseensa kuuluvat pitkäaikai-
sairaudet kuten verenpainetauti, diabetes ja reumasairaudet.

Terveydenhoitaja Kirsi Niemi vastaa sekä äitiysneuvola- että 
lastenneuvolatyöstä, synnytysten jälkitarkastuksista ja naisten 
terveystarkastuksista.

Lähihoitaja Päivi Sampakoski-Kukkulan työ on monimuotoista, 
hän hoitaa vastaanottoa ”lasikopissa”, tekee pieniä toimenpiteitä 
ja avustaa tarvittaessa lääkäriä.

Suun terveydenhuollon puolella työskentelevät hammaslääkäri 
Tuula Harju, hammashoitaja Satu Heiniluoma ja uusimpana 
tulokkaana suuhygienisti Sanna Kangasniemi.

Terveydenhuoltomme on näissä hyvissä ja osaavissa käsissä 
omassa valoisassa terveyskeskuksessamme.

Teksti Tarja Jansson

Aukioloajat:
ma-to 8.00-16.00
pe 8.00-15.00

Käyntiosoite:
Viittatie 8
38600 Lavia

Ajanvaraus:
02 621 5000 (hoitajat ja lääkärit)
02-621 3625 (suun terveydenhuolto)

Lavian terveysasema

Kuvassa  takana vasemmalta Minna Sipola, Sanna Kalda, Erika Laurén, Jutta Meronen, Päivi 
Sampakoski-Kukkula ja sairaanhoidon opiskelija Niina Vuorijärvi, edessä Esa Ryösä. Kuva Tarja Jansson

Suun Terveydenhuollon henkilökunta Tuula 
Harju, Satu Heiniluoma ja Sanna Kangasniemi.

Kuva Niina Vuorijärvi
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SATAKUNNAN TAIMITUKUSSA 
SUKUPOLVENVAIHDOS
Tiina ja Juha Rampa perustivat kolmekymmentä vuotta sitten 
Lavian Kivijärvenmaahan uuden yrityksen, Satakunnan Taimi-
tukun. Tämän vuoden huhtikuun ensimmäisenä päivänä yritys-
muoto muutettiin avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi ja samalla 
tehtiin yrityksessä myös sukupolvenvaihdos: remmiin astuivat 
perustajapariskunnan poika Mikko Rampa ja hänen puolisonsa 
Anette Johansson. Nuorella parilla ei kummallakaan ole alan 
koulutusta, sillä Mikko on opiskellut metsätalousinsinööriksi 
ja Anette bioanalyytikoksi eli laboratoriohoitajaksi. Molem-
mat ovat työskennelleet omalla alallaan ennen Taimitukkuun 
siirtymistä.

Askel yrittäjyyteen ei tuntunut alle kolmikymppisestä parista 
kumminkaan pelottavalta, sillä Juha ja Tiina ovat edelleen aktii-
visesti mukana toiminnassa ja tukemassa uusia yrittäjiä. Juha ja 
Mikko vastaavat yhdessä viljelystä ja myynnistä. Anette hoitaa 
toimiston puolella toimituksia, myyntiä ja laskutusta. Tiinan 
vastuu toimistohommissa on vähentynyt ja työpäivät kuluvat 
pitkälti nuoren parin liki kaksivuotiaan Aino-tyttären kanssa. 
Molempien perheiden kodit sekä Taimitukun rakennukset ovat 
samalla tontilla, joten työmatkat ja päivähoitomatkat käyvät 
sujuvasti.

-Yrityksen siirtyminen uusiin käsiin ei ole aiheuttanut suuria 
muutoksia käytännöissä. Tieto ja taito siirtyvät vähitellen suku-
polvelta toiselle. Elinvoimaisen ja valmiin yrityksen ottaminen 
haltuun oli varmasti helpoin tapa tulla yrittäjäksi. Sukupolven-
vaihdosta Taimitukussa voi verrata maataloudessa tapahtuviin 
sukupolvenvaihdoksiin, sanoo Mikko Rampa. Molempien 
nuorten mielestä jatkuva uuden oppiminen tekee työstä mie-
lenkiintoista, lisäksi itselle työn tekeminen antaa tietynlaista 
vapautta.

Yrityksessä työskentelee Rampan perheen lisäksi kymmenen 
vakituista työntekijää. Kiireisimmäksi kevät- ja kesäajaksi 
palkataan myös kausityöntekijöitä. Abiturientteja hyödynnetään 
mielellään kausityövoimana, sillä he pääsevät aloittamaan heti 
kirjoitusten jälkeen sopivasti, kun sesonki käynnistyy toden 
teolla. Lavian lukion lakkauttamisen jälkeen abien saaminen 
kausityöntekijöiksi on kuitenkin vähentynyt, ilmeisesti suurin 
osa asuu ja työskentelee kesät opiskelupaikkakunnallaan.

Taimitukun tuotannossa on lajikkeita nelisensataa, jokaisella 
lajikkeella on omat vaatimuksensa kasvuolosuhteista. Näiden 
asioiden sekä sen ymmärtäminen, mitä kannattaa kasvattaa ja 
mitä ei on yksi työn suurista haasteista. Tuotannossa pidetään 
sellaisia kasveja, jotka pärjäävät Suomen oloissa, uusia tulokkai-
ta pyritään myös koko ajan ottamaan mukaan. Aika muuttuu 
ja nykyään kiinnitetään huomiota yhä enemmän tuotteiden 
ekologisuuteen sekä tuotantotavoissa että materiaaleisssa, tämä 
asettaa työlle myös omat kehityshaasteensa.

Satakunnan Taimitukku toimii alan tukkuliikkeenä, asiakkaita 
ovat kauppaketjut, yksityiset puutarhamyymälät, viherraken-
tajat sekä kaupungit ja seurakunnat. Näin talviaikaan, kun työt 
kasvien parissa ovat vähissä on aikaa tehdä kiinteistöjen ja 
koneiden huoltotöitä. Kasvit ovat talven kylmävarastossa, jonka 
lämpötilaa pidetään tarkasti silmällä.

Yrittäjän irrottautuminen työstään ei aina ole helppoa, mut-
ta sekä Mikolla että Anetella on omat harrastuksena, joiden 
parissa pääsee viettämään omaa aikaa. Metsästysharrastus on 
Mikolle tärkeä ja Anette puuhastelee päivittäin kahden oman 
hevosensa kanssa.

Teksti Tarja Jansson
kuva Satakunnan Taimitukku Oy
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Joulun hoitavat lahjat apteekista

LAVIAN & KIIKOISTEN APTEEKKI

ACO ihonhoitosetti miehille 11,60 € (norm. 13,70)
ACO jalka- ja käsirasvasetti 9,90 € (norm. 12,70)

Joulun alla olemme avoinna klo 9–18
(maanantai 16.12. – perjantai 20.12.) 

Saat S-etukortilla bonusta apteekkimyymälässä maksetuista tuotteista tai 
palveluista. Bonusta ei kerry resepti- tai itsehoitolääkkeistä. Lue lisää: s-kanava.fi.

Tule kahville keskiviikkona 11.12. ja hae
samalla ensi vuoden kalenteri omaksesi.

Tampereentie 3:n joulu!
Me Tampereentie 3:n yrittäjät haluamme 

kutsua sinut yhteiseen joulutapahtumaamme 
keskiviikkona 11.12.2019 klo 10–16.

Tarjoamme kahvia, glögiä, pipareita ja 
joulun tunnelmaa. Meiltä löydät myös helposti ja 
kätevästi lahjakortit ja tuotepaketit pukinkonttiin.

Jouluterveisin Kauneushoitola Tarunhohde, 
Parturi-Kampaamo Aalto & Lavian Apteekki.
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LAVIA ON OLLUT OSA PORIA JO VIISI VUOTTA – 
HAASTATTELUSSA SELVITYSMIES ARTO SAARINEN
Vuoden vaihtuessa tulee kuluneeksi viisi vuotta Lavian liitty-
misestä Poriin ja lavialaisten muuttumisesta kaupunkilaisiksi. 
Lavian talous oli vuonna 2013 ollut alijäämäinen jo viimeiset 
yksitoista vuotta.

Valtioneuvoston päätöksellä tehty pakkoliitos perustui erityi-
sen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan Lavian talouden 
arviointimenettelyyn sekä sitä seuranneen erityisen kuntajako-
selvityksen perusteella tehtyyn yhdistymisesitykseen. Lavian 
kohdalla liitos oli valtion mielestä välttämätön lavialaisten laki-
sääteisten palvelujen turvaamiseksi. Kuntaministeriön asettama 
arviointiryhmä katsoi, että oikea suunta liitokselle taloudellisin 
perustein oli Porin kaupunki.

Liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkusen  päätöksellä 
käynnistettiin arviointiryhmän työn jälkeen erityinen kuntaja-
koselvitys, jota tekemään valittiin Ulvilan entinen kaupungin-
johtaja Arto Saarinen. Hänet valittiin tekemään kuntaliitosselvi-
tystä sillä perusteella, että hänellä oli töittensä kautta pitkällinen 
Satakunnan alueen tuntemus. Lisäksi hänellä  oli käytännön 
kokemus kuntaliitoksesta, kun Kullaan kunta liitettiin Ulvilan 
kaupunkiin vuonna 2005. Aikaa selvityksen tekemiseen annet-
tiin vuoden 2014 alusta helmikuun loppuun, jotta kuntaliitos 
saataisiin tehtyä vuoden 2015 alusta. 

Arto Saarisen kertoman mukaan selvitys sujui myönteisessä 
hengessä, vaikka sekä Porin että Lavian päättäjät vastustivat 
kuntaliitosta. Vaikka toimeksianto oli tehdä selvitys Lavian 
liittämiseksi Poriin, käytiin  selvitystyön aikana myös joitakin 
neuvotteluita Kankaanpään kaupungin kanssa, johon liittymis-
tä osa kuntalaisista toivoi. Kankaanpään katsottiin jo valtion 
arviointiryhmässä olevan liian pieni vastaamaan Lavian kunnan 
palveluiden turvaamisesta.

-Porin taloudessa pienen Lavian  toimintojen turvaaminen ei 
aiheuttanut eikä aiheuta niin suurta osaa kuin se Kankaanpääs-
sä olisi aiheuttanut, sanoo Arto Saarinen.

-Mielestäni kuntaliitos on tuonut Lavian alueelle paljon hyvää, 
korjaustöitä rakennuksissa ja muualla on pystytty ison kau-
pungin osana tekemään helpommin eikä kritiikkiä kaupungin 
toiminnasta ole liiemmälti kuulunut. Kuntatalous toimii asiak-
kaiden maksamilla veroilla ja maksuilla, joita pienessä kunnassa 
kertyi liian vähän, jotta talous olisi saatu pidettyä tasapainossa, 
hän jatkaa.

Arto Saarinen suhtautuu kuntaliitoksiin yleensäkin myöntei-
sesti, pienten kuntien määrä on Suomessa aivan liian suuri. 
Satakuntaan riittäisi hänen mielestään viisi tai kuusi kuntaa, 
tällöin palvelut pystyttäisiin parhaiten turvaamaan, mikä olisi 
kuntalaisten etujen mukaista.

SAARISTEN TOINEN KOTI ON LAVIASSA

Nykyään Arto Saarinen asuu synnyinkaupungissaan Turussa. 
Laviaan hänet sitoo hänen omien sanojensa mukaa ensinnä 
lavialaissyntyinen vaimo Riitta (o.s. Karhula), toiseksi se, että 
hänestä oli hilkulla tulla Lavian kunnanjohtaja vuonna 1973, 
jolloin hän oli varasijalla, valitun kieltäytyessä ottamasta virkaa 
vastaan. Tässä valintaprosessin vaiheessa Arto Saarinen oli jo 
lupautunut muualle eikä voinut ottaa Lavian virkaa hoitaakseen. 
Kolmas sidos Laviaan on tämä hänen tekemänsä  kuntaliitossel-
vitys.

Lavia näyttelee suurta osaa eläköityneen Saarisen pariskunnan 
elämässä kaiken aikaa, heillä on kakkoskoti Lavian keskustas-
sa. Siellä he viettävät joka kuukausi muutaman päivän. Täältä 
löytyvät tärkeät sienestys- ja marjastuspaikat ja muutenkin he 
viihtyvät hyvin täällä, ovathan he viettäneet aikaa täällä Riitan 
kotiseudulla yhdessä jo kymmeniä vuosia.

Lopuksi Arto Saarinen haluaa sanoa kokevansa myönteisenä 
sen, että hänen mielestään lavialaisten identiteetti lavialaisina 
on vain kasvanut kuntaliitoksen myötä.

Teksti Tarja Jansson
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Pienoisnäytelmä Huuhkajanvuoren 
kesäteatterissa, Tampereentie 304, Lavia
La 28.12. klo 17
Su 29.12. klo 17
Liput 5 €. Tiedustelut puh. 046 630 2387
Käsikirjoitus Marjo Huuhka, Ilona Lampilahti, 
Eija Tuomi. Ohjaus: Eija Tuomi.

www.laviannuorisoseura.com

Glögi- ja

piparitarjoilu

UNELMISTA TOTTA
Olen jo muutaman vuoden ajan haaveillut joulunäytelmästä 
Huuhkajanvuoren kesäteatterissa. Joulunäytelmästä siksi, että 
silloin Huuhku viettää talviuntaan, eikä siellä ole muita tapahtu-
mia ja toimintaa. Toisekseen siksi, että minusta olisi hienoa, jos 
olisi lunta ja vähän pakkastakin ja kynttilälyhdyt loistavat. Siinä 
olisi puitteet viettää hetki jouluisissa tunnelmissa.

Perimmäinen syy idealle oli kuitenkin mielestäni kaikkien ai-
kojen parhaimpiin kuuluva - ehkä jopa ihan paras - joulujuhla, 
johon olen osallistunut. Nimittäin poikani esikoulun joulujuhla, 
joka vietettiin ulkona. Maassa oli lunta, tuuli kovaa ja pakkasta 
reippaasti yli 20 astetta. Ei oltu hienoissa mekoissa ja juhlahepe-
nissä, vaan lämpimästi pukeutuneina. Paimenillakin oli toppa-
haalarit saunatakkien alla. Tunnelma oli kuitenkin lämmin, ja 
siitä jäi hieno, unohtumaton, muisto.

Mietteet talvinäytelmän toteuttamisesta ulkosalla eivät jättäneet 
rauhaan. Loppukesästä otin jälleen aiheen puheeksi nuorisoseu-
rassa. Sain ajatukselle kannatusta ja innokkaita näyttelijöitäkin 
löytyi heti joukko. Kuten ennenkin, kaikki halukkaat pääsivät 
osallistumaan.

Kansalaisopiston kirjoittajapiiristä löytyi käsikirjoittaja näy-
telmälle. Marjo Huuhka kirjoitti tekstin ja antoi sen meidän 
muokattavaksemme sopivaan muotoon. Lampilahden Ilonan
kanssa lyötiin päät yhteen parina iltana, ja lisäsimme tekstiä 
niin, että jokaiselle mukana olijalle saatiin luotua roolihahmo.
Pimeään syksyyn on tuonut valoa harjoitukset, joissa touhukas 
joukko hääräilee iloisina. Puvustusta ja lavastuksen toteutusta 
olemme miettineet yhdessä. Näytelmässä odotellaan joulua. 
Vaikka joulu onkin esityspäivinä jo takana, on uusi joulu jälleen 
edessä, enää 360 päivän päässä.

Säät ovat vaihtelevia, ennusteet vielä vaihtelevampia, mutta oli 
sitten paukkuva pakkanen tai vesisade, kynttilälyhdyt syttyvät 
illan hämärtyessä. Esitykset ovat 28. ja 29.12. klo 17. Laitahan 
lämmintä yllesi ja tule katsomaan, miten metsässä odotellaan 
joulua ja millaista Metsän taikaa joulun aikaan on ilmassa.

Eija Tuomi, näytelmän ohjaaja, Lavian Nuorisoseura ry
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KUN JOULUPUKKI SANOI EI
Voi hyvät ystävät! Ettepä arvaa, kuinka tukalaan tilanteeseen 
minä jouduin tonttujen taholta. He aikoivat laittaa miut seu-
raamaan maassa olevaa muoti-ilmiötä. No eihän sellainen sovi. 
Sanoin niille veijareille, ettei se käy.

Mitä siitä tulisi, jos minä vanha ja – aioimpa sanoa , että viisas, 
mutta siitä voisivat lukijat olla eri mieltä, siksi sanonkin, että 
vanha ja vakaa Joulupukki ei vois sortua tällaiseen muotiin. Sitä 
paitsi minulla on virkapukuni, joka on hyvin ainutlaatuinen.

Olisittepa nähneet tonttujen ilmeet. Eivät ne olleet surulliset 
vaan pikemminkin iloisessa virneessä. Sitten yksi tontuista 
sanoi hyvin sillälailla painokkaasti, ettei kyse ole vaatemuodista.

-Onko niitä muitakin muotiasioita, minä kysäisin.

Sen jälkeen minulle annettiin selitys, joka oli vieläkin järkyttä-
vämpi: Nyt on valtakunnassa muotia kirjoittaa omat muistel-
mansa. Niin me tontut ajattelimme, että eikö joulupukki voisi 
julkaista omat muistelmansa.

Vastaus oli jyrkkä EI. Tontut vetosivat siihen, että olethan sinä 
tunnettu henkilö kotimaassa ja paljon laajemmallakin alueella. 
Olet sinä sen arvoinen julkkis, että kyllä sinun muistelmiasi 
luettaisiin.

Joulupukki ja julkkis. Mikä luonnoton yhdistelmä. Joulupukki 
ja julkkis – anna mun kaikki kestää.
Ja vielä pahempaa oli tulossa .

Tonttu Nokkela sanoi: Tätä muistelmateosta varmaan saadaan 
myydyksi hyvin. Ajattele kuinka moni kirjoittaa muistelmiaan 
ihan rahan takia.

Jälleen tuli EI!

-En sittenkään suostu pyyntöönne, Ajatelkaaa nyt, se olisi vähän 
niin kuin Joulupukki haluaisi vastalahjaksi rahaa. Ei ja vielä 
kerran Ei. Tätä kirjoitusta ei paineta kuin tähän lehteen. Tästä 
voivat lukea ja köykäiseksi havaita.

Sen jälkeen oloni helpottui. Tontut tunnustivat keksineensä 
koko jutun vain nähdäkseen, miten minä suhtautuisin siihen. 
Eivät olleet alkuunkaan uskoneet minun suostuvan, mutta heillä 
oli ollut hauskaa. Mietimme yhdessä olisiko tämän toteutuessa 
moni menettänyt luottamuksensa Joulupukkiin.
 
Tästä ei tarvitse olla huolissaan. Kaikki on hyvin Joulupukin 
valtakunnassa. Ja mikä on  tärkeintä, Joulupukin itsekunnioitus 
säilyi.

Hyvää Joulua!
Toivoo Joulupukkinakin tonttuillut
Tyyne Maja
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ILMOITUSMYYNTI 2020 

Ilmoitushinnat    yhteen lehteen         koko vuosi  (4 numeroa)  
1/1 sivu    240 €   720 €
värisivu     300 €   900 €
½ sivu    120 €    360 € 
¼ sivu     60 €   180 €   
1/8 sivu      30 €     90 €
tapahtumapalsta     15 €    50 €
joulunumeron rivitervehdys  10 € 

Ilmoitukset mieluiten valmiissa PDF-muodossa. Jos ilmoitus tulee muokkaamattomana, veloitetaan  
muokkauksesta (1/8 sivu) 20 €, (1/4 sivu) 30 €, (1/2 sivu) 40 € tai (1/1 sivu) 50 €. Tällöin kuva kuvana (jpg-muodossa) ja 
teksti tekstinä erikseen (kuvaa ei saa liittää word-tiedostoon). 

Lehti jaetaan kaikille talouksille ja yrityksille Lavian postinumeroalueilla.  Sitä on jaossa myös kirkonkylän liikkeissä 
ja kirjastossa mm. postilaatikottomille kesälavialaisille. Laskutuksesta vastaa Maaret Väliheikki puh. 044 531 4526, 
susikoskentase@gmail.com. Koska lehteämme kaipaillaan myös jakoalueemme ulkopuolella, mahdollistamme lehtien 
tilaamisen myös suoraan omaan osoitteeseen tarpeen mukaan. Lehden saa tällöin 5 euron hintaan. Tilaukset joko nu-
merosta 044 531 4526 tai sähköpostilla susikoskentase@gmail.com. 
Kaikki aineisto osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Maaliskuu 5.3.2020, aineistopäivä 24.2.2020
Kesäkuu 4.6.2020, aineistopäivä 25.5.2020
Syyskuu 3.9.2020, aineistopäivä 24.8.2020
Joulukuu 3.12.2020, aineistopäivä 23.11.2020

            
 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     

 HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

 

Kutsu Sinulle omaisen tai läheisen hoitaja tai 
hoidettavan hiljattain menettänyt 

 

Punaisen Ristin Lavian osaston omaishoitoperheiden tukitoiminnan  
vapaaehtoiset toivottavat kaikki tervetulleeksi yhdessä virkistäytymään, 

saamaan tietoa, vertaistukea ja voimia omaishoitajan arkeen.  
Tule mukaan, vaikka et kuuluisikaan kunnallisen omaishoidontuen piiriin. 

 
Kevään 2020 tapaamisissa Vanhustentalon kerhohuoneella kello 13–15  
on kahvikupin äärellä seuraavaa ohjelmaa: 
 
to 13.2. Ystävänpäiväteema    
to 12.3. Henkinen tuki auttaa jaksamaan 

henkisen tuen kouluttaja Raija Korpunen  
to 16.4. Edunvalvontavaltuutus  
  Lavian OP pankinjohtaja Mika Mäenpää 
to 14.5. Kevätretki Anne Mattilan taidekahvilaan Karviaan 
  lisätietoja myöhemmin 
to 11.6. Kesäolympialaiset ja makkaranpaistoa 
 
Perinteinen kesäteatteri viikolla 29 
 

 
  

LÄMPIMÄSTI  
TERVETULOA  
MUKAAN! 
 
 
 
 
Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitoperheiden tukitoiminnan vapaaehtoiset! 
 
Lisätietoja toiminnastamme saat Sinikalta 044 5496 403. 
Tiedotamme toiminnasta myös Alueviestin seuratoiminta – palstalla.  

SÄILYTÄ TÄMÄ TALVENSELÄN

SU 19.1.2020 klo 14 
Suomelan koululla

Järjestäjänä 
Satakunnan kansanmusiikkiyhdistys ry

TERVETULOA!

Tampereentie 19, Lavia

TAITTAJAISET

Liput 10 euroa

Väliajalla puffetti

Pelimannikonsertti

Ohjelmassa mm. Vuoden
pelimannin julkistaminen ja

MäSä Duo
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SUOMELAN KOULUN 
TOKALUOKKALAISTEN TERVEISET
METSÄN JOULU 
 
Tontut olivat rakentamassa pajassa. Orava oli lähettänyt tontuil-
le kirjeen. Siellä oli oravien joululahjatoivelista. Oravien toive-
listassa oli talveksi ruokaa. Tontut päättivät lähteä metsään. Yksi 
tontuista jäi tekemään lahjoja pajalle. Tontut etsivät sopivan 
joulukuusen ja koristelivat sen. He laittoivat oksille tammenter-
hoista askartelemiaan koristeita.  He laittoivat kuusen alle ison 
korin, jossa oli ruokaa eläimille ja lahjoja niille. Kuusen luo tuli 
peuroja, jäniksiä, villisikoja, lintuja ja oravia. Ne löysivät kaikille 
sopivaa ruokaa. Eläimet lähettivät kiitoskortin tontuille. Hirvi 
kirjoitti kortin ja lintu vei sen perille. 
Lavian yhtenäiskoulun toinen luokka

TONTUN MATKA

Olipa kerran pieni tonttu. Hän käy joka päivä joulupukin luona 
auttelemassa. Eräänä päivän tuli jouluaatto. Hän meni taas 
joulupukin luo. Siellä ei ollut ketään muuta kuin joulumuori. 
Pikkutonttu ihmetteli, koska hän ei tiennyt jouluaatosta mitään. 
Joulumuori sanoi:” Sinä olet vielä liian nuori, että et tiennyt.” 
Pikkutonttu oli aluksi huolissaan. Nyt on taas hymy huulilla. 
Helmi 2. lk

TONTUN JA PUKIN KISA

Olipa kerran tonttu, jolla oli tonttumobiili. Se kulkee yli viittä 
miljoonaa. Kerran pukkimobiili ja tonttumobiili ottivat kisan. 
Pukkimobiili ajoi heti ojaan. Tonttumobiili voitti. Sen pituinen 
se. Aleksi R. 2. lk

TONTTUTARINA

Tonttu meni metsään katsomaan eläimiä. He pitivät juhlat tont-
tujen kanssa ja eläinten kanssa. Tontut vei niille lahjoja ja niillä 
oli hauskaa. Jere 2. lk

TIUKU-TONTUN TALVISEIKKAILU

Tiuku oli koululainen. Oli joululoma. Muu Korvatunturin väki 
nukkui vielä. Tiukulla oli oma poro. Poron nimi oli Viima. 
Tiuku valjasti Viiman ja lähti matkaan. He menivät metsään ja 
löysivät lumijäniksen. Ketään ei näkynyt. Seuraavaksi he lähti-
vät äkkiä kotiin ettei kukaan huomaisi, että Tiuku oli metsässä. 
Onneksi lunta satoi ja jalanjäljet peittyivät.

Seuraavana aamuna Tiuku lähti taas metsään. Hän meni sa-
maan paikkaan. Nyt siellä oli jäniksen lisäksi lumihirvi. Tiuku 
katsoi taivaalle. Siellä oli jähmettynyt lumilintu. Tiuku ei huo-
mannut, että lumieläimet tarkkailivat hänen jokaista liikettään. 
Tiuku ja Viima lähtivät kotiin. He menivät taas seuraavana aa-
muna samaan paikkaan. Nyt he näkivät paljon eläimiä, kettuja, 
jäniksiä, hirviä, lintuja, mäyriä ja monia muita eläimiä. Eläimet 
säikähtivät Tiukua ja Viimaa, mutta Tiuku ja Viima rauhoit-
telivat eläimet. He kysyivät eläimiltä: ”Mitä te teette?” Eläimet 
vastasivat: ”Me olimme ne lumieläimet. Nukuimme ulkona ja 

päällemme satoi lunta.” Eläimet kertoivat myös, että he pitivät 
kokouksen, koska ruoka oli lopussa, eikä kaikille olisi tarpeeksi 
ruokaa. Tiuku lupasi auttaa eläimiä. Tiuku ja Viima lähtivät 
kotiin.

Tiuku kertoi kaikille asiasta. Tiukun vanhemmat toruivat, kun 
Tiuku oli ilman lupaa lähtenyt metsän. Kun Tiuku kertoi asian 
Joulupukille, Joulupukki näytti miettivän asiaa. Tiuku oli sopi-
nut eläinten kanssa, että tapaisivat seuraavana aamuna samassa 
paikassa kello yhdeksän. Hän oli tällä kertaa kysynyt luvan. 
Tiuku ja Viima lähtivät aamulla matkaan. He tapasivat eläimet 
ja antoivat Joulupukin lähettämän korin. Siellä oli eläimille 
joululahja. Se oli ruokaa kaikille. Hyvää ruokaa talveksi. Eläimet 
kiittivät Tiukua ja Viimaa. Tiuku sanoi: ”Kiittäkää Joulupukkia. 
Hän lähetti korin.” Eläimet pyysivät Tiukua viemään terveisiä 
Joulupukille.

Kun Tiuku ja Viima olivat lähteneet, eläimet alkoivat miettiä, 
miten voisivat kiittää Tiukua ja Viimaa. Eläimet päättivät lähet-
tää kirjeen ja metsän salaisuuksien kirjan. Eläimet kirjoittivat 
kirjeen.

Kirje: Hei Tiuku! Olet Paras, kun tuot ruokaa. Tässä on metsän 
taikasanojen kirja.

Tiuku kiitti eläimiä. Tiukua alkoi jännittää, koska huomenna 
olisi jouluaatto. Tiuku luki eläinten lähettämää kirjaa. Hänen 
ei tarvinnut odottaa Joulupukkia, mutta hän saa lahjan vasta 
illalla. Tiuku oli toivonut luistimia ja värikyniä. Tiuku päätti 
lähteä tapaamaan eläimiä ajankuluksi. Tiuku päätti kysyä eläin-
ten nimiä. Eläimet kertoivat, että hirven nimi oli Pafi ja mäyrän 
nimi oli Mifi. Jäniksen nimi oli Unna, ketun Repo ja linnun 
Allu. Tiuku kirjoitti nimet vihkoon, ettei unohtaisi. Nyt Tiukun 
ja Viiman piti lähteä nopeasti kotiin.

Tiuku sai kuin saikin luistimet ja värikyniä. Viima sai uudet 
valjaat ja porkkanoita.  Joulupukki lähti jakamaan lahjoja. Sillä 
välin Tiuku teki lahjaa joulupukille. Hän oli löytänyt kivan 
lahjaohjeen Metsän salaisuuksien kirjasta. Siihen tarvittiin 
taikasammalta, ihmekivi ja superlehtiä. Tiuku meni kysymään 
eläimiltä, oliko niillä tarvittavat asiat. Eläimillä oli kaikki asiat. 
Tiuku kiitti eläimiä taas. Tiuku sai Joulupukin lahjan valmiiksi. 
Siitä puuttui kuitenkin jotain. Ahaa, pipareita. Tiuku meni heti 
leipomaan pipareita. Niistä tuli hienoja. Tiuku maistoi yhtä ja 
vei Viimallekin maistiaisen. Mutta Tiuku maistoi vielä yhtä ja 
vielä. Ja vei Viimallekin vielä. Sitten Tiuku vei lahjan Joulupu-
kille ja piparit. Joulupukki piti lahjasta ja pipareista.

Kun Tiuku meni ulos, hän huomasi kirjeen ja eläimen jälkiä. Se 
oli jo toinen kirje eläimiltä. Siinä luki: Olemme lomalla. Älä etsi 
meitä. Tiuku ei lähtenyt etsimään eläimiä, vaan meni pihalle ja 
ruokki Viiman ja muut porot. Sellainen oli tarina Tiuku-tontus-
ta.
Saimi 2. lk
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Laviafoorumin griiliehtoon ”grillattavaksi” tulivat Raisa Ranta (vas.), piilossa Anttivesa Knuuttila (kok.), Juha Kantola 
(kesk.), Ismo Läntinen (ps.),  Kaarina Ranne (vihr.), Arja Laulainen (sos.dem.), Aila Haikkonen (kesk.), perusturvajoh-

taja Terttu Nordman, terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto ja piilossa Pertti Reponen (kesk.).

LAVIAFOORUMIN JÄRJESTÄMÄ GRILLIEHTOO 
TÄYTTI RIUTTALA-MUSTAJOEN KYLÄTALON

Jo toistamiseen järjestetty syksyinen Grilliehtoo sai paikalle Po-
rin kaupungin kuusi  valtuustoryhmän puheenjohtajaa kahdek-
sasta kutsutusta, kaksi Laviassa asuvaa valtuutettua sekä kaksi 
perusturvan edustajaa.

Kuntalaisia syyskuun alun iltaan saapui paikalle odotettua 
enemmän, ennen tilaisuuden alkuun pääsyä tuoleja jouduttiin 
kantamaan runsaasti lisää, lopulta yleisöä oli paikalla noin 
kahdeksankymmentä.

Tilaisuudessa alussa muistettiin lahjoin Punaisen Ristin Pärjä-
tään yhdessä -hankkeen vetäjää Mia Vettenrantaa, joka hank-
keen päättyessä joutui jättämään Laviafoorumin toimimaan 
ilman omaa asiantuntevaa ja kannustavaa tukeaan.

Alkukahvittelun sekä Emma ja Kalle Vehkalahden musisoin-
nin jälkeen yleisö pääsi ”grillaamaan ” päättäjiä ja virkamiehiä 
perusturvan asioista.

Tärkeimpinä asiana keskustelussa nousivat esiin suunnitelmat 
Kotirantojen toimintojen siirtämisestä Aleksinhoviin sekä 
Lavian lääkäripalvelut.

Kaupungin suunnitelmissa oli Palvelukoti Kyläsaaren ja Palve-
lukeskus Himmelin sekä Lavian Kotirantojen lakkauttaminen ja 
palvelujen siirto muualle.

-Kyläsaaren ja Himmelin lakkauttaminen peruttiin, mutta 
Kotirantojen palvelujen siirto Aleksinhoviin on vielä mukana 
ensi vuoden talousarviossa. Kotirantojen kunto heikkenee, 
paloturvallisuus on heikko eikä yövalvontaa pystytä taloudel-
lisista syistä järjestämään. Siirtämällä Kotirantojen toiminnot 

Aleksinhoviin pystyttäisiin tiloja käyttämään paremmin hyväksi 
ja kaikilla asukkailla olisi ympärivuorokautinen hoito, kertoi 
perusturvajohtaja Terttu Nordman.

Lääkärin vastaanotto oli vielä syyskuussa vain kolme tuntia 
viikossa. Lavialaisia huoletti liian vähäinen vastaanottoaika ja 
lääkärin vastaanotolla asiakasta kohden käytetty liian lyhyt aika 
paneutua asiakkaan ongelmiin.

-Perusturvassa tiedostetaan kyllä lääkäripalvelujen riittämät-
tömyys ja liian lyhyt asiakkaan vastaanottoaika. Laviasta on 
kuitenkin mahdollisuus saada etäyhteys lääkäriin tarpeen 
vaatiessa, lisäksi Laviaan on haussa ostolääkäri ainakin kahdeksi 
päiväksi viikossa, vastasi terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja 
Anna-Liisa Koivisto.

Vilkasta keskustelua herätti myös terveyskeskuksen kuljetukset 
Porin ja Lavian välillä, tällä hetkellä ne hoituvat vain kerran 
viikossa eli tiistaisin. Tarvetta kuljetuksille olis useampana 
päivänä. Terttu Nordmanin mukaan kuljetukset ovat teknisen 
toimen tehtäväna, perusturvan kuljetukset eivät sovellu postin 
kuljetettavaksi. Keskustelun lomassa ilmeni, että Porin kirjasto-
jen välillä kuljetukset hoituvat joka arkipäivä postin välityksellä. 
Puheenvuoroissa kummasteltiin sitä, että miten päivittäisen 
kuljetuksen järjestäminen muilla hallinnonaloilla ei ole mah-
dollista, jos se kirjastossakin onnistuu. Keskustelu aiheesta päät-
tyi siihen, että toimialojen yhteistyöllä olisi mahdollista ruveta 
kehtittämään yhteiskuljetuksia.

Edellisestä puheenaiheesta poiki myös kesustelu yleensäkin ison 
kaupungin eri toimijoiden välillä olevista raja-aidoista, jotka 
olivat pienen Lavian kunnan aikana tuntemattomia, yhteistyö 
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sujui silloin kaikkien välillä. Porissa on pyritty näitä raja-aitoja 
ylittämään organisaatiomuutoksella, mutta vuosien saatossa 
syntyneitä toimintamalleja ei hetkessä pystytä purkamaan.

Illan aiheena olleen perusturvan ulkopuolelta kysyttiin myös 
eskarin toimintatiloista, kansalaisopiston piirien järjestämisestä 
sekä Porin kaupungin alijäämän kattamisesta.

Mukavan ja rennon ”grillaushetken” jälkeen valtuutetut pyysivät 
lavialaisia jatkossa seuraamaan ja kyselemään keskustelussa 
esiin tulleiden asioiden etenemisestä kaupungin instansseis-
sa. Lisäksi kaikki valtuutetut ilmoittivat halukkuutensa tulla 
Laviaan myös ensi syksynä. Heidän mukaansa missään muualla 
Porissa ei ole järjestetty vastaavanlaisia tilaisuuksia eikä missään 
saataisi näin suurta joukkoa kuntalaisia koolle.

Tämän jälkeen turvapuhelinringissä mukana olevat järjestöt ja 
muut lavialaiset tahot muistivat eläkkeelle siirtyvää perusturva-
johtajaa Terttu Nordmania moninaisin lahjoin.

Ilta jatkui kiireettömänä lämpimässä syysillassa vapaasti kes-
kustellen ja grillimakkaroita syöden. Jo toisen kerran saimme 
kokea, että vapaalla ja myönteisellä keskustelulla päättäjien 
kanssa voimme löytää yhteisen sävelen ja saada äänemme 
kuuluviin, sen osoittaa tällä hetkellä lääkäritilanteen paranemi-
nen kolmesta tunnista viikossa viitenä päiväna viikossa olevaan 
kokopäiväiseen lääkärivastaanottoon.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Vesa Löfström

PIKKUJOULUT KYLÄTALOLLA
Haunia-Kallialan kyläyhdistyksen pikkujoulua vietettiin kylätalolla perjantai-iltana 22.11. Tupa täyttyi kyläläisistä. 
Puuron syönnin ja kahvittelun lomassa nautittiin taikuri Mr.Incogniton maagisista tempuista ja saapuipa paikalle lasten ja 
aikuistenkin iloksi itse Joulupukki. Kuvat Sari Leppänen
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Valokuvassa vasemmalta Kankaanpään Seudun Sydänyhdistyksen hallituksen edustajat Pirjo Kerola ja Leena 
Varheenmaa, kylätalon edustajina vastaanottamassa sydäniskuria Kaarina Talola ja Pauli Kuusiranta.

SYDÄNYHDISTYKSEN LAHJOITUS 
RIUTTALA-MUSTAJOEN KYLÄTALOLLE
Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys ry lahjoitti Riuttala-Mus-
tajoen Kylätalolle defibrillaattorin 22.11. järjestetyssä pienimuo-
toisessa tilaisuudessa. Laite on mallia LIFEPAK CR 2, joka on 
puoliautomaattinen sydäniskuri.Lahjoitus liittyy Satakunnan 
Sydänpiirin tänä syksynä aloittamaan MESSIIN- hankkeeseen. 
Koska Leader Pohjois-Satakunta ei lähtenyt mukaan hankkee-
seen, Kankaanpään Seudun Sydänyhdistys toimii hankkeessa 
vain Laviassa, joka kuuluu Poriin. Messiin-hankkeen tarkoi-
tuksena on lisätä maallikoiden elvytystaitoja ja tutustuttaa heitä 
sydäniskurin käyttöön. Pohjois-Satakunta on mustaa aluetta 
sydänsairauksien suhteen. Lisäksi alueella on pitkät matkat 
ensihoidon saapua paikalle hätätilanteessa. Laitteen avulla 
parannetaan lavialaisten ja siellä vierailevien mahdollisuutta 
selvitä sydänpysähdyksestä. Sydänyhdistys on saanut laitteen 
ostoon LEADER-tukea 50% hankintahinnasta. 

Sydänpysähdyksen sattuessa seuraavat minuutit ovat  tärkeitä. 
Elottomuuden toteamisen jälkeen soitetaan ensimmäiseksi  

numeroon 112 ensihoidon saapumisen varmistamiseksi. Sitten 
aloitetaan paineluelvytys hätäkeskuksen ohjeiden mukaan. Jos 
paikalla on enemmän kuin yksi ihminen, toinen hakee sydänis-
kurin, jos sellainen on lähellä. Muuten jatketaan paineluelvytys-
tä kunnes ensihoito saapuu paikalle. Laviassa on entuudestaan 
sydänyhdistyksen lahjoittama iskuri Salen myymälässä. Messiin 
hankkeen puitteissa järjestetään elvytys- ja iskurinkäyttökoulu-
tusta eri paikoissa. 

Teksti ja kuva Pirjo Kerola
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HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2020
Lavia-Seura ry

Lawiaa-julkaisu, kotiseutuhenkinen joululahja myynnissä mm.:
 Lavian Osuuspankki, Tuomen Kukka, www.laviaseura.fi

TYÖRYHMÄ SELVITTÄÄ KARHIJÄRVEN 
TILAN PARANTAMISMAHDOLLISUUKSIA
Karhijärven parhaaksi ry päätti vuosikokouksessaan perus-
taa työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää Karhijärven 
nykytila ja ilmastonmuutoksen vaikutukset järveen sekä etsiä 
toimivia ratkaisuja järven tilan parantamiseksi.

Ryhmän ensimmäinen kokous pidettiin syyskuun puolivälissä 
ja sinne olivat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Paikalle 
tulleista  kymmenkunnasta Lavian vakituisista asukkaista ja 
mökkiläisistä koostunut ryhmä on kokoontunut tiiviisti syksyn 
aikana. Ryhmän jäsenet ovat saaneet tarvittavaa tietoa sekä 
Sataveden että KVVY:n (Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-
yhdistys) koulutuksissa.

Ryhmässä pohditaan Karhijärven tilan parantamisen eri keino-
ja, joista yksi voisi olla säännöstelyn kehittäminen. Inhottujär-
ven vesistön järjestely-yhtiö on sekä Inhottujärven, Kynäsjärven 
ja Karhijärven  säännöstelyluvan haltija ja käytännön säännös-
telystä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

ELY-keskus suhtautuu ryhmän työskentelyyn positiivisesti ja 
kutsunee keväällä koolle kaikki asian sidosryhmät.

Ryhmä tiedottaa kokoontumisistaan Facebookissa sivuilla 
Karhijärvi.

Teksti Tarja Jansson

Graafinen suunnittelija & markkinoinnin asiantuntija
www.veli-matti.fi  //  info@veli-matti.fi  //  050 30 66 868
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SEULOTTUA  
MULTAA
Erinomaista kasvualustaa nurmikoille, 
kasvimaille ja erilaisille istutuksille…

Toimitetaan traktorikuljetuksella irtotavarana n. 10 m³/kuorma tai sovittu määrä.

Nurmikon teot – alusta loppuun

Valmista kylvettäväksi, ei tarvitse lisäravinteita.

Multa on kalkittua ja lannoitettua.

Viljavuusanalyysi teetetty Agroanalyysit Oy:ssä.

Miellyttävää levittää ja käsitellä.

Toimitan 
myös männyn-
kuorikatetta.
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MUISTOJEN LAVIAA -KIERTOAJELU –  
HAVAINTOJA SENIORIEN RETKELTÄ 16.7.2019, OSA 2
Kullaantieltä käännyimme Myöntäjäntielle. Vanhoja taloja 
vaiheineen ja tarinoineen on tämänkin tien varrella. Kaikki 
lavialaiset tunsivat muutama vuosikymmen sitten seniorien en-
simmäisen puheenjohtajan kerhoneuvoja Helmi Pitkäniemen. 
Hänen syntymäkotinsa on tien varrella. Heikkilän edesmenneet 
isännät taas olivat onnekkaita kalamiehiä ja taitavia listekatis-
kamestareita. Lavialaiset puhuivat Kala-Heikkilästä. Järvi antoi 
ruokaa pöytään ja kalaa myytäväksikin, mutta vaati myös ve-
ronsa: Heikkilän vanha isäntä menehtyi syksyisen Karhijärven 
tyrskyihin kalareissullaan 50-luvulla.

Myöntäjäntien tuntumassa asusti aikoinaan merikapteeni Huh-
tala, persoonallinen mies, joka muun muassa värväsi nuoria 
miehiä merille. Tien varrella on myös nykyistä lavialaista yrittä-
jyyttä: Sepän tilan broiler-kasvattamot ja Kuljetus Saarivirta Oy. 
Yksi monista kuorma-autoista odotti laajalla kentällä pääsyä 
tositoimiin. Entisen Myöntäjän koulun kohdalla muistelimme 
entisajan koulua ja pitkiä jalan tai suksilla kuljettavia koulumat-
koja. Entinen koulun oppilas ja myöhemmin opettaja muisteli, 
että hänen kouluvuosinaan 40-luvun lopulla ja 50-luvulla oli 
kaksi opettajaa ja 70 oppilasta ja opettaja-aikanaan 60-luvulla 
yksi opettaja ja 13 oppilasta.

Kierroksemme jatkui Karhijärven pohjoispuolelle kapean 
sillan yli, jonka kupeessa aikoinaan Svensbergin mylly jauhoi 
paikkakunnan viljat. Vieressä oli Forssin Lyylin kahvila, josta 
sai kahvit ja vastaleivottua pullaa. Sillan alta Karhijärven vesi 
virtaa kohti Pohjanlahtea jonkin matkaa yläjuoksulle päin 
v.1968 rakennetusta padosta selviydyttyään. Matkan edetessä 
pysähdyimme muistelemaan Nevalan isoa, komeaa hirsitaloa, 
joka muutama vuosi sitten parissa päivässä katosi maisemasta 
muualla koottavaksi. Elämästä talossa on muistona vain yksi 
savupiippu. Hetken ajeltuamme olimmekin Sarkinmaalla eli 
Runkan tienhaarassa, josta haarautuu tie Runkan taloon ja 
nykyään useiden mökkien Pääsaareen. Vielä 40-luvulla asumat-
tomalla saarella pidettiin kesäleirejä ja laidunnettiin lampaita. 
Runkan talon historiassa viivähdimme hetken. Seutu on ollut 
vanhoja eräalueita. Runkan talo on perustettu v. 1762 Suonie-
men Tyrisevän Yli-Runkan torpaksi. Asukkaatkin olivat pitkään 
noilta seuduilta.

Hetkeksi pysähdyimme myös Korhosen lehtilaatikon kohdalla. 
Kukka-amppeli pylvään päässä kuvastaa uudenlaista yrittäjyyttä 
entisen Korhosen tontilla ja pelloilla. Isokallion taimi ja vihan-
nes kasvattaa taimia ja juureksia myytäväksi sekä puutarhalta 
että toreilla. Vanha Korhonen oli aikoinaan iso maalaistalo mo-
nine torppineen. Talon koosta kielivät tilava aitta ja suuri kivi-
navetta, jotka ovat ainoat vanhat rakennukset tontilla. Korhosen 
pakarista seudun asukkaat hakivat postinsa, ja talon ovet olivat 
auki yötä päivää kulmakunnan väen poiketa. Korhosenkulmalla 
oli vielä 60-luvulla vilskettä. Haarautuvan pikkutien varrella oli 
kymmenkunta asuttua taloa, useissa lapsiakin.

Tahostenniemen urheilumajalla nautimme maukkaat kahvit 
suolaisen ja makean kastamisen kera. Kahvittelun jälkeen 
kuulimme tanssilavan rakentamisesta ja paikallisen urheiluseu-
ran toiminnasta, myös vanhalla nurmikentällä ennen nykyisiä 

rakennuksia. Pesäpallon pelaaminen nurmella ja kilpajuoksu 
maastoradalla onnistuivat ja uimahyppyihin uskaltauduttiin 
Tahostennokkaan rakennetulta uimalaitokselta.

Seuraava pysähdyksemme oli Kiviniemenkulmalla entisen 
kaupan, myöhemmin pankin, kupeessa. Edessämme oli vanha 
Kiviniemen talo. Miten vireää elämä seudulla onkaan ollut. 
Kylälle oli perustettu Lavian toinen kansakoulu kirkonkylän 
jälkeen. Kiviniemen talossa oli muun muassa meijeri ja mylly, 
ja talon vauraudesta ja anteliaisuudesta kertoo kirkonkellojen 
lahjoittaminen Lavian kirkolle. Lähistöllä oli asunut puuseppä, 
jonka kädentaito näkyy yhä säilyneissä huonekaluissa.

Matkamme eteni Kallialan ja Haunian kylien polveilevia pel-
tomaisemia ja taloja katsellen sekä tarinoita kuunnellen. Pahoit-
telimme sitä, että komeiden maalaistalojen Nokkamaa jäi meiltä 
tällä kertaa tutustumatta – emme halunneet tehdä retkestämme 
yli neljän tunnin mittaista. Laskettelimme Haapojan ahteita 
Riihon laajoille peltoaukeille. Eipä sillan pielestä hauenkudun 
aikaan enää lähetetä myytävää Tampereen kauppahalliin ja 
toreille, kuten vielä 50-luvulla. Järven säännöstely on kuivannut 
Riihonlahden. Kuulimme kylän talojen historiaa. Kantatilojen, 
Putton, Kytän ja Mannisen nimiä ei enää maatiloilta löydy, 
mutta yhä näemme elinvoimaisia taloja ja viljavia peltoja. Ajan 
kulusta ja maaseutuelämän muutoksesta kertovat ennen hyvin 
tarpeelliset Lavian osuusmeijeri ja Koskelan paja, jotka seisovat 
tien varressa ajat sitten työnsä tehneinä.

Retkemme viimeiset kohteet olivat Alus- ja Niemenkylä. 
Pohjanmaantien tuntumissa ovat nykyään Lavian suurimmat 
karjatilat. Nautoja laidunsi pellolla. Kaarsimme Sampakosken 
taistelun muistomerkin kohdalla vanhalle tielle ja kohti kirkon-
kylää. Ajelimme hiljalleen mutkaista ja mäkistä tietä ja annoim-
me silmämme levätä hienossa perinnemaisemassa. Pääjoen 
kivinavetta edustaa lavialaista kivirakentamista parhaimmillaan, 
kuten kivisillatkin. Pysähdyimme Myllykylän sillalla ja ihas-
telimme joen varrella kasvavaa maassamme hyvin harvinaista 
kukkaa, kiehkuraminttua.

Perille aurinkoiselle torille saavuimme tyytyväisinä näkemääm-
me ja kokemaamme. Vanhan pitäjämme jokaiseen kylään ja 
kulmakuntaan emme ehtineet tutustua. Kirkonkylänkin vain 
ohitimme. Mitä elämyksiä nuo seudut olisivatkaan tarjonneet 
meille! Olimme kuitenkin kuulleet monta mielenkiintoista ta-
rinaa, nähneet yrittäjyyttä ja hyvin hoidettuja taloja ja peltoau-
keita, toki myös unohdettuja asumuksia, joiden oven viimeinen 
asukas oli sulkenut vuosia sitten. Ohitimme useita lakkautettuja 
kouluja, joissa monen kotikontujen ulkopuolellakin menesty-
neen lavialaisen opintie oli alkanut. Iloksemme huomasimme, 
että jokaisessa entisessä opinahjossa on elämää. Näimme monet 
tyhjät näyteikkunat, mutta tiedämme, että Karhijärveä kiertää 
yhä yksi harvalukuisista kauppa-autoista.

Tarinat ja muistot saivat kylät mielessämme elämään ja tekivät 
retkestä ikimuistoisen.

Teksti Arja-Liisa Risku
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Porin seudun kansalaisopisto 

Kevään Sinä Osaat! -koulutusopas jaetaan koteihin 25.12. 
alkaen. Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa keskiviikkona 
8.1. kello 9.30 ja 11.30 osoitteessa www.pori.fi/kansalaisopisto. 
Puhelimitse voi ilmoittautua ke 8.1. kello 13 eteenpäin puh. 02 
621 5963. Tervetuloa mukaan kursseille!

Syyskauden ilmoittautumiset eivät siirry kevätkauden kurs-
seille, joten huolehdithan ilmoittautumisen kuntoon kaikille 
haluamillesi kursseille. Uutena kevätkaudella on alkamassa mm. 
italian alkeiskurssi ja kuvankäsittelykurssi. Koko kurssitarjonta 
löytyy 20.12. alkaen myös opiston nettisivuilta 
www.pori.fi/kansalaisopisto.

LAVIAN KIRJASTO
puh.044-701 8909, lavia.kirjasto@pori.fi
AUKIOLOAJAT: MA 13.00-18.00, TI 10.00-15.00
KE 13.00-18.00, TO 10.00-15.00, PE 10.00-15.00
Joulun poikkeavat aukioloajat:
Maanantaina 23.12. klo 13.00-17.00
Kirjasto kiinni 24.12.-26.12.2019
Perjantaina 27.12. 10.00-15.00
Uudenvuodenaattona 31.12. klo 10.00-15.00
Kirjasto kiinni loppiaisena 6.1.2020

KAUPUNKI TIEDOTTAA

HYVÄT TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT
Kesäkuun numerossa ollut keskiaukeaman kesätapahtumien lista sai paljon 
kiitosta, joten tulevissa numeroissa julkaistaan tapahtumalista seuraavan  
kolmen kuukauden ajalle. 

Tapahtumalistaan otetaan vastaan kaikille tarkoitettua tapahtumia,  
ei kokouskutsuja eikä muita seuratiedotteita. Lista on maksuton.
Rivi-ilmoitukseen laitetaan päivämäärä, kellonaika, tapahtuman nimi, järjestä-
jä ja tapahtumapaikan osoite. Tiedot mahdollisimman lyhyesti osoitteeseen  
lavian.tiedotus@gmail.com

Kauneushoitola Tarunhohde 
toivottaa kaikille hyvää ja 
rauhallista joulun aikaa! 

Puh. 045 7875 1354 
Tampereentie 3, Lavia
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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.

Lavian Martat
Ma 9.12.2019 klo 17.00 - 19.00 leivotaan lasten kanssa pipareita 
Suomelan koulun opetuskeittiössä

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry
• Keskiviikkokerho kokoontuu kylätalolla, (Kullaantie 302) 

joka keskiviikko klo 18 – 20. Jouluinen tilaisuus kyläläisille 
järjestetään keskiviikkokerhon yhteydessä 11.12., tarjotaan 
kaikille joulupuuro. Kauneimmat joululaulut lauletaan 
kylätalolla  5.12. klo 18

• Kauneimmat joululaulut vielä kerran loppiaisena  6.1.2020 
klo 16 lyhtyjen valossa Mettämatkan laavulla

• 26.2.2020 klo 18 Tuhkamessu kirkossa. Saaren retriittiko-
din hiljaisen päivän väki liittyy mukaan. Tuhkamessu on 
avoin kaikille seurakuntalaisille.

Eläkeliiton Lavian yhdistys
• Joulumyyjäiset PoP-Pankilla 5.12 klo 9
• Alueen eli Suodenniemen, Mouhijärven ja  

Lavian Kirkkopyhä 8.12 .2019
• Puuroa tarjolla 13.12 klo 12. POP-Pankilla
• Liikuntaharrastukset jatkuvat viikolle 51 ja alkavat heti 

vuoden alusta
• Keilailua Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa joka kuukau-

den ensimmäinen ja kolmas torstai klo 16-17. Uimahalli 
aukeaa klo 16.

• Kuntosali  Suomelan- eli Yhtenäiskoululla joka maanantai 
ja torstai klo 9-10.

• Bocciaa pelataan samassa paikassa maanantaisin  
klo 15.30-17.30 .

• Senioritanssia klo 15 Suomelankoulun liikuntasalissa vielä 
27.11 .2019. 2020 alkaen 15.1 jatkuu joka keskiviikko

• Kuukausitapaaminen tammikuussa 9 päivä ja joka kuukau-
den toinen torstai klo 13. POP-Pankilla

• Nettiopastus parillisten viikkojen tiistaisin klo 11.30 Van-
hustentalon kerhohuoneella. Samassa paikassa parittomien 
viikkojen tiistaisin monitoimikerho

Tervetuloa uudet ja entiset harrastajat .

Laviafoorumi
seuraava kokous 20.1.2020 kello 18 Osuuspankin kokoustilassa. 
Sihteerinä Maaret Väliheikki. Tervetuloa!

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
 Kauneimmat Joululaulut
• 5.12. klo 18, Kauneimmat Joululaulut Riuttala-Musta-

joen kylätalolla, Kullaantie 302, Tuija Kruus, Marina 
Hämäläinen

• 8.12. klo 13, Kauneimmat Joululaulut Haunia-Kallialan 
kylätalolla, Noormarkuntie 734, Tellervo Kuusiranta, 
Jarno Pietilä

• 15.12. klo 10 Messu, Lasten kauneimmat joululaulut 
kirkossa, Tuija Kruus, Marina Hämäläinen, Annika 
Törmälä, klo 15 Kauneimmat joululaulut kirkossa, Tuija 
Kruus, Marina Hämäläinen

• 18.12. klo 13, Kauneimmat joululaulut Aleksin Hovissa, 
Viittatie 11, Anne-Maarit Lahtivirta, Marina Hämäläinen

• 20.12. klo 14, Kauneimmat joululaulut  Kotiranta 1 ja 2, 
Kuntotie 2, Anne-Maarit Lahtivirta, Marina Hämäläinen

• 6.1.2020 klo 16, Kauneimmat joululaulut vielä kerran, 
Mettämatkan Laavulla, Seppo Laakso ja Lasse Hautala

• 24.12. klo15, Aattohartaus, Lavian Kappeli, Tuija Kruus, 
Marina Hämäläinen

• 24.12. klo 16, Aattokirkko, Lavian kirkko, Tuija Kruus, 
Marina Hämäläinen

• 25.12. klo 8, Sanajumalanpalvelus, Lavian kirkko, Tuija 
Kruus, Marina Hämäläinen

• 26.12. klo 18, Tapaninpäivän messu, Lavian kirkko, Tuija 
Kruus, Leena Toivonen

• 14.12. klo 17, JOULUN KAUNEIMMAT LAULUT-kon-
sertti, Baritoni-tenori Oiva Kaltiokumpu, laulu Direc-
tor musices Eeva Lindholm, piano, myös yhteislaulua. 
Ohjelmalehti ovelta 15 euroa.

• 15.12. klo 11-13, Lähetysmyyjäiset SEURAKUNTAKO-
DILLA, Leivonnaisia ja arpajaisvoittoja voi tuoda Lea 
Honkaselle, Keskustantie 8

• 16.12.Naisten Joulusauna Silokalliolla, lähtö klo 14.15, 
Kirkon parkkipaikalta yhteiskyydein. Ilmoittautumiset 
Anne-Maaritille p. 044 7310 204

SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT
• Seurakuntatoimisto käyntisosoite Tampereentie 32
• Toimisto avoinna ma klo 14-17 ja pe klo 9-12
• Vs. kirkkoherra Tuija Kruus 044 310303
• Seurakuntasihteeri Pirjo Koivisto 044 7310201
• Kanttori Marina Hämäläinen 044 310205
• Diakoniatyö Anne-Maarit Lahtivirta 044 310204
• Suntio Soili Markkula 044 7310309
• Lastenohjaaja Taina Heiniluoma  044 7310206
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PIENKONEIDEN HUOLLOT  
JA KORJAUKSET

Tampereentie 9, Lavia (vanha Shell)
mahdollista on myös huollot ja korjaukset asiakkaan luona

 
tiedustelut:

Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksijarmouusitalo.fi

Hautauspalvelu 
Liljankukka

P. 050 440 8743/Sirpa HeikkiläPorintie 3, Lavia
(ent. Säästöpankin talo)

Palvelemme mielellämme myös naapurikunnissa.

JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

jk.rakennuspalvelut@gmail.com
www.jk-rakennuspalvelut.fi
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LAVIAN MAATALOUSNAISET RY
Vuokrataan kahvinkeitintä ja
pitokalustoa (50-300 hengen)

Kalustosta voi vuokrata myös
eri kokoisia tarjoiluastioita.

Varaukset, miel. iltaisin
Anita Kamppi 0400 204555

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

Juhlapalvelu Eväskori Oy
auttaa sinua järjestämään juhlan kuin juhlan. 

Joulu kuiskuttelee tuloaan ja Eväskorista 
löydät perinteiset joulupöydän herkut.

14.12. Lappiaiheinen jolupöytä 
Vanhusten talon ruokalassa Aleksintiellä. 

Varauksia otetaan vastaan.

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

• 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.�

Pirkko Varheenmaa
044 296 0990 

Katja Hildén 
044 030 0571
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Lavian maanrakennus  
ja kuljetus

Arto Ivanoff

puh. 040 737 5234
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PARTURI-KAMPAAMO 
AALTO

puh. 02 5571 243

H I U S M U OTO I LU  

Heidi
02-557 1509
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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
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TAKSIT LAVIASSA
 
 

Anitta Lähteenmäki   
040 548 3391 

Olli Selander 
0400 869 337

Jarmo Uusitalo  
050 325 3732 

Hannu Välimäki  
0400 234 692

Vesa Peltovirta  
040 848 8886

Satakunnan kelakuljetukset  
0800 120 001
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Lavian Osuuspankki, Tampereentie 6, 38600 Lavia l Puh. 02-572 950



 

Kuusiranta Oy:n palveluvalikoimaan kuuluu kaikki 

 maanrakennusalan työt pohjarakentamisesta viherrakentamiseen 

Tutustu kotisivuillani www.kuusirantaoy.fi kauttani saataviin palveluihin 

 

       

    

 

 

 

 

 

               

 

Kaivinkonepalvelut 5-25t 
kaivureilla                                   

• maanrakennustyöt 

• rakennusten pohjatyöt 

• rakennusten purut 

• vesi ja viemäröinti  

• salaoja ja sadevesi 
järjestelmät 

• viherrakentaminen 

• tien pohjat  

• ojitukset ym. 

• energiapuun korjuu pellon – 
ja metsätienreunoista 

 

Maa -ainesten toimitukset 
kotiovelle toimitettuna 

• kalliomurskeet  

• hiekat  

• mullat  

• kuorikatteet  

• koristekivet  

 

Traktoriurakointia  

• maansiirtoa  

• teiden talvikunnossapitoa  

• teiden lanaukset 

• puiden ajoa  

 

KUUSIRANTA OY 
KUUSIRANTA OY KUUSIRANNANTIE 48 38600 LAVIA 040 4113 030 

sami.kuusiranta@kuusirantaoy.fi 

WWW.KUUSIRANTAOY.FI 

 


