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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



3

Tiedotuslehti on jälleen kerran saatu lukijoillemme pienestä viivästyksestä huolimatta. Flunssa iski minuun 
kesken lehdenteon vieden voimat ja äänenkin. Juttujen teko vaatii kaiken muun lisäksi ääntä, tietojen hank-
kiminen puhelimitse ei äänettömänä juurikaan onnistu eikä flunssaisena ole syytä mennä tekemään haas-
tatteluja. Sairastaessani mietin sitä, kuinka haavoittuvaa tällainen muutaman ihmisen talkootyönä tekemä 
lehtityö onkaan.

Onneksi meillä Laviassa on ahkeria omatoimisia kirjoittajia, joiden avustuksella lehteemme saadaan joka 
kerta useita erityyppisiä juttuja. Koska toivon lehden jatkavan ilmestymistään mahdollisimman säännöl-
lisesti ja pitkään, olisi hyvä saada toimituskuntaamme uusia innokkaita tekijöitä. Yllättäviä sairastumisia 
ja muita esteitä lehden teolle saattaa jatkossakin ilmaantua. Ja jossain vaiheessa toimituksessa voisi tehdä 
nuorennusleikkauksenkin.

Toimituskunnassamme on tällä hetkellä lisäkseni taittaja Veli-Matti Lahdenniemi ja Maaret Väliheikki, joka 
vastaa laskutuksista, oikoluvusta ja kaikesta muusta mahdollisesta. Ilman tätä joustavaa talkootimiä lehti ei 
syntyisi. Mutta uudet lehdentekijät ovat tervetulleita, joten ottakaapa yhteyttä. Talkootyö ei elätä, mutta siitä 
saa kyllä iloa!

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

Hyvät lukijat!

Tarjo Jansson

Kannen kuva: Juha Lehtola

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
Kesäkuu 4.6.2020, aineistopäivä 25.5.2020
Syyskuu 3.9.2020, aineistopäivä 24.8.2020
Joulukuu 3.12.2020, aineistopäivä 23.11.2020
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HYVINVOINTIPALVELUT WETREEX AVASI 
OVENSA TAMMIKUUSSA
Parkanosta lähtöisin oleva Minna Sälliluoma on asunut asunut 
Lavian Käyränkulmalla liki kahdeksantoista vuotta. Lähihoita-
jaksi valmistunut ja niissä töissä työskennellyt Minna törmäsi 
kesällä 2018 netissä surffaillessaan ilmoitukseen, jossa kerrottiin 
alkavasta hierojan kouluksesta. Hierontaan oli lähihoitajaopin-
noissa tutustuttu pintapuolisesti, mutta jo tällöin alkoi hieronta 
häntä kiinnostaa. Netissä ollut ilmoitus sai Minnan hakeutu-
maan koulutukseen. Koulutus päättyi viime syyskuussa.

Minna otti jo opiskeluaikana asiakkaita vastaan kotonaan. Tä-
män vuoden alussa löytyivät toimitilat kylän keskustassa Lavian 
Säästökeskuksen kiinteistöstä torin vierestä, jossa Hyvinvointi-
palvelu Wetreex aloitti toimntansa tammikuun 13. päivänä.
Vuoden alussa hankittu vauvahieronnan koulutus sekä me-
neillään oleva Kalevalaisen jäsenkorjauksen kolmivuotinen 
oppijakso ja keväällä toteutuva purentalihashierontakoulutus 
antavat Minnan työn laajentamiselle hyvät mahdollisuudet. 
Jäsenkorjausta hän voi antaa myös opiskelijana aina sen mu-
kaan kuin koulutus etenee. Opiskelijan antama jäsenkorjaus on 
edullisempaa kuin valmistuneen. 

Tällä hetkellä Wetreex on avoinna maanantaista torstaihin, 
torstai-iltana Minna ottaa vastaan myös Kankaanpään kuntou-
tuskeskuksessa. Hierojantyönsä ohessa hän toimii ekologisten ja 
kotimaisten Homcaren kodin- ja ihonhoitotuotteiden edustajana.

Perjantai on Minnan vapaapäivä, kaksi- ja neljävuotiaitten 
poikien äitinä hän haluaa viettää pitkän viikonlopun kotona. 
Yrittäjänä hän pystyy säätelemään työaikojensa pituutta halua-
mallaan tavalla. Vilkkaat pojat ovat tärkeä osa Minnan elämää 
ja hän haluaa nauttia yhdessäolosta lastensa kanssa. Parkano-
laisesta taustastaan huolimatta hän tuntee itsensä lavialaiseksi, 
lavialaistumisessa lapset ovat tärkeässä osassa, heidän kauttaan 
tuttavapiiri on laajentunut entisestään.

Toimelias ja yritteliäs Minna on tyytyväinen elämäänsä, hän 
tekee työtä josta nauttii ja jota voi kaiken aikaa kehittää per-
he-elämän ohessa.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Minna Sälliluoma

Tyttövauva Kamppi vauva tuli viikon ikäisenä Minna Sälliluoman hoidettavaksi ensimmäisena vauvahierottavana.

LAVIA-SEURA RY:N KEVÄTKOKOUS 
to 26.3. klo 18.00 seurakuntakodilla.

Tunnetko juuresi, oletko  
kiinnostunut sukututkimuksesta?

Keskustelutilaisuus sukututkimuksesta
torstaina 26.3. klo 19.00 seurakuntakodilla

Keskustelemme mahdollisuudesta järjestää Laviassa 
sukututkimuskurssi ja/tai perustaa asiasta kiinnostunei-

den ”kerho”. Alustaa Satakunnan Sukututkimusseura ry:n 
puheenjohtaja FM Marja Kaski. 

Tervetuloa, Lavia-Seura ry
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LAVIAN-SUODENNIEMEN HEVOSYSTÄVÄT
JÄRJESTÄÄ LAVIA-VIIKON MARKKINAT 
KUTEN ENNENKIN

TUOMEN KUKKA
LOPETTAA

Pahoittelen syyskuun lehteen erheellisesti kirjoittamaani asiaa, 
etteivät Hevosystävät olisi enää järjestämässä Lavian markkinoi-
ta. Virheeni johtui omasta väärinymmärryksestäni.

Markkinat kuuluvat tärkeänä ja lavialaisille näkyvimpänä osana 
Hevosystävien toimintaa ja niiden järjestämisestä vastaa enti-
seen tapaan Elisabeth Nyman.

Lavian-Suodenniemen Hevosystävät ry:ssä on noin 150 jäsentä, 
suurin osa heistä asuu Laviassa ja Suodenniemellä, mutta jäse-
niä on laajalti muuallakin Suomessa. Jäseneksi liityjän ei tarvitse 
omistaa itse hevosta, mutta hevosten ystävä hänen pitänee olla. 
Noin 95 % jäsenistä on hevosettomia.

Yhdistyksen sihteerinä toimii Sirpa Heikkilä.

Markkinoiden järjestämisen lisäksi Hevosystävät järjestävät 
yhteisiä matkoja ravitapahtumiin, tänä vuonna ollaan menossa 
mm. Seinäjoen Kuninkuusraveihin. Lisäksi yhdistyksellä on 
yhteisiä saunailtoja, kertoo yhdistyksen  puheenjohtaja Juha 
Lehtola, jonka tilalla on tällä hetkellä hoidossaan 30 vierasta ja 
neljä omaa hevosta.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Milja Alanen

Yli 70 vuotta toimineen Tuomen kukan toiminta päättyi hel-
mikuun lopussa, kun floristi Sanna Jaakkola lopetti lähes viisi-
vuotisen kukkakauppiasuransa. Ulvilassa asuva Sanna siirtyy 
muihin työtehtäviin lähemmäs kotiaan. Jatkajaa perinteikkääl-
le kukkakaupallemme ei ole löytynyt ja näin yksi merkittävä 
palvelu Laviassa päättyy. Kiitos Sanna Jakkolalle menneistä 
vuosista ja onnea uudelle työsaralle!

Teksti ja kuva Tarja Jansson

Tyttövauva Kamppi vauva tuli viikon ikäisenä Minna Sälliluoman hoidettavaksi ensimmäisena vauvahierottavana.
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LINJALAHDET VIIHTYVÄT TYÖSSÄÄN  
MAITOTILALLAAN
Luonnonvarakeskuksen mukaan lypsykarjatiloista on neljän-
nesvuosisadan aikana katoamassa yli kolme neljännestä. Lavias-
sa lypsykarjaa on tällä hetkellä kymmenellä tilalla, yksi niistä on 
Linjalahden tila Haunian Uudenkaupungintien varrella.

Katri ja Jukka Linjalahti siirtyivät sukupolven vaihdoksella hal-
litsemaan Jukan vanhemmilta siirtyvää tilaa toukokuussa 1999.

Jukka työskenteli  aiemmin rakennustöissä. Siirryttyään maata-
loustuottajaksi hän kävi Osarassa maaseutuyrittäjän aikuisopis-
kelija-linjan. Katri oli opiskellut ylioppilaaksi päästyään emäntä-
koulun yo-pohjaisen yksivuotisen linjan, jonka jälkeen oli vielä 
puolen vuoden harjoittelujakso. Kouluttautumisen jälkeen hän 
toimi maatalouslomittajana kymmenen vuoden ajan.

Jukan vanhemmat olivat ostaneet vuonna 1978 Matolan tilan, 
jonne he siirtyivät asumaan kilometrin päässä olevalta Porras-
korpi nimiseltä tilaltaan. Vuonna 1991 Linjalahdet rakensivat 
tilalle nykyisen navetan, jota nuori pari laajensi ja nykyaikaisti 
sen hetkisten vaatimusten mukaiseksi vuonna 2001.

Tällä hetkellä navetassa on 35 lypsävää ja saman verran nuorta 
karjaa.  Navettaa ei ole tarkoitus enää uusia, pihattonavetta tulisi 
liian kalliiksi eikä velkaa haluta ottaa enää lisää. Metsää ja maata 
on hankittu vuosien mittaan lisää.

- Karja laiduntaa vuodessa noin viisi kuukautta. Karjaa pitää 
kohdella hyvin, jotta se myös tuottaa, sanoo Katri.

Maitotilan hoito tuntuu molemmista mielekkäältä ja he naut-
tivat työn itsenäisyydestä ja vapaudesta, vaikka vaatimukset 
alalla ovat kasvaneet jatkuvasti ja myös ilmastonmuutos asettaa 

omat haasteensa. Kahden edellisen kesän kuivuus on verottanut 
tuottoa tilan pelloilla, joilla kasvatetaan rehua omalle karjalle. 
Tämän talven vesisateet ja roudattomuus eivät myöskään lupaa 
hyvää ensi kesän sadolle.

Linjalahden tila tuottaa noin 350 000 litraa maitoa vuodessa. 
Pitääkseen taloudellisen tuoton samalla tasolla kuin ennenkin 
on tehtävä aina entistä enemmän työtä.

- Aikoinaan Suomen markan ollessa käytössä traktori maksoi 
100 000 markkaa, nyt traktorista pitää maksaa 100 000 euroa eli 
traktorin hinta on suurinpiirtein kuusinkertaistunut. Apulanta 
on myös huomattavasti kallistunut Kemiran myytyä tuotanton-
sa norjalaisille, kertoo Jukka.

Säät eivät aina ole suosiollisia ja koneetkin hajoavat väärään ai-
kaan, lisäksi lomitus alueella ei toimi niin hyvin kuin sen Katrin 
ja Jukan mielestä pitäisi. Mutta kaikista vaikeuksista huolimatta 
he kokevat olevansa juuri oikeassa työssä. 

Molemmat viihtyvät rauhallisissa kotimaisemissa, Katri har-
rastaa puutarhanhoitoa, lukemista ja sienestystä. Jukka kertoo 
harrastavansa työntekoa, joka on päättymättöntä, aina löytyy 
koneiden huoltoa, rakennusten korjausta ja kaikenmoista muu-
ta laittoa niin, ettei aika tule pitkäksi.

Pariskunnan yhteistyö sujuu, koska he Katrin mukaan täyden-
tävät hyvin toisiaan, Jukka on järki ja Katri on tunteet, Jukka on 
rauhallinen ja Katri välillä tulisempi, erilaiset luonteenpiirteet 
takaavat tasapainon sekä työssä että vapaa-aikana.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Tyytyväiset maitotilalliset Katri ja Jukka Linjalahti
Hiihtolomalainen Sophie pääsi tekemään läheistä 
tuttavuutta vasikan kanssa Linjalahden navetassa.
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LEIKKURIEN LEMANS 2020
Helmikuiset leikkurikisat pidettiin Laviassa entiseen tapaan, 
vaikka jäättömän Karhijärven vuoksi Lemans järjestettiinkin as-
valtilla keskellä kylää Viittatiellä ja Keskustantiellä. Mukana oli 
14 suomalaista joukkuetta sekä 11 englantilaista ja 6 virolaista 
joukkuetta. Joukkueet mitteilivät taitojaa ja kestävyyttään kol-
messa eri kilpailussa: 3 tunnin SM-osakilpailussa sekä 3 tunnin 
Baltic cupissa sekä 9 tunnin kilpailussa, jonka voitti englanti-
lainen joukkue Mower With Attitude 420 kierroksella. Lisää 

tuloksia voi lukea sivuilta leikkurilemans.com. Lavian Yrittäjät 
kiittävät Porin kaupunkia, vapaaehtoisia, kaikkia oheistoimin-
toja järjestäneitä,  kisaan osallistuneita joukkueita sekä yleisöä. 
Erityiskiitos siitä, että alueelta ei juuri roskia löytynyt muualta 
kuin roskiksista!

Teksti Tarja Jansson
Kuva Kari Nikrus

LÄHIKIRJASTOISSA 
ON VOIMAA!
Monella meistä on lämpimiä muistoja lähikirjastoista, joissa on 
vietetty lapsena koulun jälkeen aikaa, etsitty vanhempana omil-
le lapsille kirjoja tai eläkkeellä luettu päivän lehdet ja tavattu 
tuttuja. Lähikirjastot ovat lähellä ja omien yhteisöjensä sydämiä 
ja siksi me Porissa haluamme kunnioittaa ja tukea tätä! Kaik-
kien kirjastojen ei tarvitse olla kopioita toisistaan, vaan on hyvä 
pohtia missä kirjasto sijaitsee, keitä sen käyttäjät ovat ja mitä 
tarpeita alueen ihmisillä on. Tasapäistäminen syö persoonalli-
suutta ja kaventaa helposti ajatusta siitä mitä kirjasto voisi olla. 
Yksi mainio esimerkki löytyy Ranskan Grenoblesta, jossa kaikki 
kirjastot erikoistuvat eri asioihin. Sieltä löytyy lastenkirjasto, 
taidekirjasto ja vaikka mitä muuta. Hieman radikaalia kenties 
tänne, mutta ajatus on kutkuttava ja erilainen!

Lavian kirjasto on siirtynyt omasta kunnankirjastostaan osaksi 
Porin lähikirjastoverkkoa ja muutos on ollut suuri. Itselläni on 
lähikirjastotausta ja pienen kunnankirjaston kokemusta, joten 
tiedän tottumisen vievän aikaa. Lavian lähikirjasto on Porin 
kirjastoverkon kaukaisin piste ja tämä on toki haastavaa. Väli-
matkat ovat pitkiä, mutta onneksi nykyaikana välimatka ei ole 
kuitenkaan este, vaikka hidaste se voikin olla. 

Maaliskuun alussa Lavian kirjastossa aloittaa uusi kirjastovir-
kailija vastaavan kirjastonhoitajan työparina, jolloin aukioloai-
kojen parannus ja muu kehitystyö on mahdollista, kun tekijöitä 
on enemmän. Tarkoitus onkin kehittää Lavian kirjastopalveluita 
vastaamaan paremmin lavialaisten tarpeisiin ja luoda jotakin 
uutta ja kiintoisaa kenties! Vahva yhteistyö koulujen ja päiväko-
tien sekä paikallisten toimijoiden kanssa takaa yhteisön oman 
äänen kuulumisen sekä huolehtii alueen elinvoimaisuudesta, 
kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Sanat voivat tuntua kau-
niilta, mutta niiden takana on totuus – kirjasto ei olisi kirjasto 
ilman ihmisiä, jotka haluavat tehdä kirjaston kanssa mahtavia 
asioita. Toivoisimmekin kovasti, että lavialaiset ottaisivat uuden 
kirjastolaisen avosylin vastaan ja kertovan kehitysehdotuksiaan 
meille, jotta voimme tehdä Lavian kirjastosta entistä parem-
man. Sitä kun ei tehdä yksin, vaan yhdessä!

Siina Vieri
Porin kirjastopalvelujohtaja
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YSTÄVÄNPÄIVÄ- 
RETKELLÄ

YSTÄVÄNPÄIVÄRUNO

Lavian yhtenäiskoulun väki pääsi ystävänpäivänä retkelle 
Kankaanpäähän. Retkipäiväämme saimme jääajan ja kulje-
tukset 4H -yhdistyksen kautta. Toimintansa lopettanut Sa-
ta-Hämeen kiekko on lahjoittanut varansa 4H-yhdistykselle 
ja ne tullaan käyttämään lasten ja nuorten luistelutoimin-
taan Laviassa. Koulumme oppilaat kirjoittivat retkipäivästä.

14.2.2020 lähdimme koko koulun kanssa Kankaanpää-
hän. Ohjelmana siellä oli luistelu, kirjastossa vierailu sekä 
vanhojen tanssit. Parhaiten mieleeni jäi luistelu. Pelissä jäi 
parhaiten mieleen vastustajan murskavoitto. Lukemia en 
muista, mutta sanoisin, että peli päättyi varmaankin tilan-
teeseen 9-3 vastustajien hyväksi. Kirjasto, jossa vierailimme, 
oli paljon isompi kuin esimerkiksi meidän Lavian kirjasto. 
Kirjoja löytyi kaiken ikäisille. Itse en lainannut kirjoja tai 
elokuvia, sillä kirjastokorttini jäi kotiin. Vanhojen tanssit 
olivat hienot ja Siellä näkyi tuttuja kasvoja niin yleisössä 
kuin myös tanssilattialla.
Kalervo 6. lk 

14.2.20 lähdimme ystävänpäiväretkelle. Päivä alkoi bussi-
matkalla Kankaanpäähän, johon olimme koko koulun kans-
sa menossa luistelemaan ja taidesuunnistukseen, jossa piti 
kartan avulla suunnistaa nähtävyyden tai taideteoksen luo ja 
siitä otettiin selfie kaverin kanssa. Kun olimme luistelleet tai 
pelanneet jääkiekkoa, söimme eväät. 

Luistelun jälkeen menimme katsomaan Kankaanpään 
yhteiskoulun vanhojen tansseja. Vanhojen tanssien jälkeen 
lähdimme takaisin koululle ja päivä loppui siihen. Siitä oli 
kiva aloittaa hiihtoloma. Matka oli tosi kiva!
Niklas Laurén

Oli ystävänpäivä, kun lähdimme heti aamulla linja-au-
tolla kohti Kankaanpäätä. Kankaanpään jäähallin pihasta 
lähdimme taidesuunnistukseen. Kiersimme kartan kanssa 
taideteokselta toiselle ja nappasimme niistä kuvat.

Sen jälkeen menimme pukemaan luisteluvarusteet ja 
pääsimme luistelemaan jäähalliin. Toisella puolen haluk-
kaat saivat pelata jääkiekkoa ja toisella puolen sai luistella 
vapaasti.

Luistelemisen jälkeen söimme pukukopissa eväät ja jälki-
ruuaksi saimme suklaasuukot. Nam!

Tämän jälkeen suuntasimme kohti palloiluhallia, jossa pää-
simme ihastelemaan wanhojen tansseja.
Amanda Ruisniemi

Kävimme kirjastossa. Siellä oli tosi kivaa ja paljon kirjoja. 
Sitten menimme teatteriin Kauhea karhun hikka ja sieltä 
menimme monitoimitilaan ja sitten luistelemaan jäähalliin. 
Söimme eväät ja Jimillä oli syntymäpäivä ja saimme Jimiltä 
herkkuja.
Aleksi Saarivirta 2. lk

Ystäväni on korvaamaton, 
ihana, arvaamaton. 

Ideoita ei häneltä jää, 
usein päämme yhteen lyödään.

Tallilla yhdessä töitä tehdään, 
kesäisin hevosia pestään. 

Yöllä pidetään ovet lukossa, 
aamulla ei puutu ääntä naapurin kukosta.

Vaikka välillä juostaan päin puuta, 
silloin iltaisin, kun katsellaan kuuta, 
muistan kaiken hyvän.

Josefiina Huhtasaari

On Valentine's I felt anxious
but you came and made me nervous.
Together we danced for oh so long
and I knew that we would belong. 
Friendship of ours is so strong
it will last years along.
Every memory we will have
as the celebration of friends began. 
Anything for you I would do,
when you're around my heart beats too.
You made me feel inside
something I have not felt in a while.

Anissa Sinjoi
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Aluksi kun koululle saavuttiin,
Niin piakkoin jo lähdettiin lipettiin.

Koulun linkkaan tavarat kun lastattiin,
niin pian jo parhaat paikat sieltä varattiin.

Linkkamatkalla sitten juteltiin mukavia,
ja puheenaiheitakin oli jo tuhansia.

Lopulta kun Kankaanpäähän saavuttiin,
niin heti päivän askareet aloitettiin.

Ensin lähdettiin taidesuunnistamaan,
kunnes silmillä suurillani huomaan:

kaverit veivät kamppeitaan sisälle,
nimittäin jääkiekkovarusteita jäähallin perälle.

Siitä lähdettiin suunnistamaan, ja rasteina oli taideteokset,
ja oli meinaan komiat veistokset.

Ensin juostiin puun ohi, ja sitten oikealle,
ja pusikon ohi ja siitä vasemmalle.

Sitten mentiin väärään paikkaan,
ja kenkäni osui maassa olleeseen purkkaan.

Tarkoituksena oli ottaa kuva jokaisella taideteoksella,
ja kylä meinaan oli niitä komiaa katsella.

Rasteja oli muistaakseni kymmenen,
ja yksi teoksista taisi olla keraaminen.

Sitten saavuttiinkin jo maaliin,
lähdetäänkös me nyt jo pikapuoliin?

Ei, ei kaverini vastas,
Oi oi, tuollahan lentää räkättirastas!

Vai olikohan se harakka,
en tiedä, mutta ääni oli korkea ja napakka.

Maalista mentiin sitten sisälle,
jäähalliin peremmälle.

Alettiin laittamaan varusteita päälle,
ja luistimet sidottiin kireälle.

Kun saavuimme sitten itse jäähalliin,
niin otettiin jo mailat ja kypärät esiin.

Voi voi, miten tässä mahtaa käydä,
enpä nyt oikein tiedä...

Ensin piti aloittaa hiljalleen,
ettei aivan heti kellahtaisi kallelleen. 

Ei ole meikäpoika päässyt vielä kertaakaan jäille,
mutta eipä voi mitään tämän talven säille.

On meinaan ollut niin ankeat säät,
ettei ole punertanut edes poskipäät.

Ei ole päässyt edes hiihtämään,
eikä uusia suksia kavereille näyttämään.

Mutta mennänpäs takaisin retkipäivään,
Satakunnan pieneen pitäjään.

Luisteltiin hallissa ympäri ämpäri,
ja vedettiin siinä muutama lämäri.

Sen jälkeen olikin evästen aika,
ja niissä maistuikin oikein talvinen taika.

Eväspussissa oli yhtä sun toista,
ja tuli hyvälle mielelle herkuista noista.

Päivän kruunasi vielä vanhojen tanssit,
joissa kuultiin kaiken maailman marssit ja valssit.

Frakit olivat putipuhtaita, ja myös hameet upeita,
voisiko sanoa, että aivan ykkösluokan kuteita!

Sitten lähdettiin kohti Lavian kirkonkylää,
eikä tarvitse vähään aikaan teroittaa kynää.

Edessä olikin nimittäin talviloma,
ja toivon, että siitä tuli kaikille ikioma!

Ville Vehkalahti 7. lk

Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan 
VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS 

SU 26.4.2020 KLO 18 → 

Riuttala-Mustajoen kylätalolla os. Kullaantie 302 
käsitellään sääntöjen määräämät asiat 

Eteläisen Lavian vesiosuuskunnan hallitus 
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PORIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖT LAVIASSA

LAVIAN VIRASTOTALO PURETTANEEN  
SYKSYLLÄ RAKENNUSTEN HUONON KUNNON 
JA VAJAAKÄYTÖN VUOKSI

Kaupunki omistamia kiinteistöjä Laviassa ovat  vanha kun-
nantalo, Keskuskoulu, Suomelan koulu sekä entinen kenkäteh-
taan kiinteistö Teollisuustiellä, kertoo kaupungin tilayksikön 
päällikkö Mikko Viitala ollessaan kierroksella Keskuskoulussa 
ja Suomelassa yhdessä liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö 
Petteri Lahden kanssa. 

Keskuskoululla miehet pohtivat vanhan koulun tyhjien tilojen 
jatkokäyttöä. Suunnitelmissa on mahdollisesti siirtää nyt Teol-
lisuustiellä sijaitseva työpaja sekä purettavaksi suunnitellussa 
Virastotalossa oleva nuorisotila  Keskuskoululle. Rakennuksessa 
olevaa vapaata tilaa on tarjottu myös Virastotalosta siirtyville 
yrittäjille ja niitä voivat myös muuta halukkaat vuokrata. Vuok-
rauksesta vastaa hallinnollinen isännöitsija Susanna Kivimäki 
044 701 7918 susanna.kivimaki@pori.fi.

Suuri osa Keskuskoulu -rakennuksesta on päiväkodin käytössä, 
joka voi myös hyödyntää sen liikuntasalia. Sitä vuokrataan myös 

muille käyttäjille samoin kuin Suomelan koulun liikuntasalia ja 
kuntosalia. Molempien rakennusten liikuntatilojen varauksista 
vastaa nuoriso- ja liikuntatoimi ja niitä voi tiedustella osoittees-
ta tilavaraus(@)pori.fi tai puh. 044 701 1427.

Näistä rakennuksista voi vuokrata myös ruokasalia ja muita 
yleisön käyttöön soveltuvia tiloja kuten Suomelan kotitalous-
luokkaa. Näiden vuokrauksesta vastaavat Suomelan koulun 
osalta rehtori Anne Lahtivirta ja päiväkodin osalta johtaja 
Kristiina Alatensiö.

Vanha kunnantalo, joka jäi tyhjilleen päiväkodin muuton 
jälkeen tyhjilleen pyritään laittamaan myyntiin kevään aikan, 
kertoo Mikko Viitala.

Teksti Tarja Jansson

Lavian Viittatielle rakennettiin vuonna 1981 kaksi rakennusta 
erilaisten virastojen ja liikkeiden käyttöön. Isommassa raken-
nuksessa sijaitsivat aikoinaan muun muassa verotoimiston sekä 
kansaneläkelaitoksen toimitilat, poliisiasema, Varkin ruokala ja 
erilaisia kunnan tiloja kuten esimerkiksi valtuustosali. Pienem-
mässä rakennuksessa oli tilat postille sekä kampaamo, talousta-
varakauppa ja kukkakauppa.

Valtion palveluiden siirtyessä vähitellen isompiin keskuksiin 
tilat jäivät suurelta osin käyttämättä. Pienemmän rakennuksen 
kaikki liiketilat olivat pitkään käytössä, mutta postin pääty on 
ollut jonkin aikaa  tyhjillään.

Varsinainen virastotalo oli myös Lavian kunnantoimiston 
käytössä pari vuotta, kunnes  Lavia liitettiin Poriin vuoden 2015 
alussa. Tällöin kunnantoimiston käyttämät tilat sekä valtuusto-
sali kävivät tarpeettomiksi.

Rakennuksessa oli jo Lavian kunnan aikana myös tilitoimis-
to. Tällä hetkellä tiloissa toimii kaksi tilitoimistoa, suutari ja 
hieroja. Virastotalon alakerrassa on yksi asunto, joka on myös 
käytössä.

Porin kaupunki omistaa nykyään käytännössä kiinteistöyhtiön 
kokonaan, omistus jakaantuu siten että kaupungilla on noin 
80 % osakkeista ja yhtiöllä loput. Kiinteistöyhtiön hallitukseen 
kuuluu puheenjohtajana Liisa Laurila kaupungin konsernihal-

linnosta ja jäseninä kaupungin controllerit Päivi Yli-Kauhaluo-
ma-Nurmi ja Jenni Jakovaara.

-Kiinteistöyhtiö on ollut tappiollinen Porin kaupungille viimei-
sen viiden vuoden ajan, jolloin Lavia on ollut osa Porin kaupun-
kia. Viime vuonna tappio oli 70 000 euroa. Yrityksistä huoli-
matta taloon ei ole saatu eloa ja tilat ovat olleet suurelta osin 
käyttämättöminä. Näistä syistä ja rakennusten huonon kunnon 
vuoksi Porin kaupunki haluaa purkaa kyseiset rakennukset, 
kertoo Liisa Laurila

Viime vuoden lopussa Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo irtisanoi 
vuokralaisensa Viittatiellä sijaitsevassa kahdessa rakennuksessa, 
irtisanomisaika on kuusi kuukautta, joten rakennusten pitää 
olla tyhjät kesäkuun lopussa.

Liisa Laurilan mukaan purkutöihin ryhdytään syksyllä, joten 
Lavian markkinat pystytään järjestämään entiseen malliin. 
Purkutyön jälkeen tontti maisemoidaan ja sitten kiinteistöyhtiö 
todennäköisesti puretaan.

-Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon hallituksen kokouksessa 
26.2.2020 päätettiin esittää huhtikuussa pidettävälle yhtiöko-
koukselle rakennusten purkamista, kertoo kiinteistön toimitus-
johtaja Esa Koski Realia Isännöinti Oy:stä.

Teksti Tarja Jansson
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PÄIVÄKOTI HUVIKUMPU MUUTTI UUSITTUIHIN, 
VALOISIIN TILOIHIN KESKUSKOULULLE
Päiväkoti Huvikumpu muutti  vuodenvaihteessa vanhasta kun-
nantalosta Keskuskoulun tiloihin. Uusi upea piha oli valmistu-
nut jo syksyllä ja oli päiväkodin käytössä monine leikkitelinei-
neen ja virikkeineen jo ennen muuttoa. 

Päiväkodissa on tällä hetkellä noin 60 lasta, joista 8 on alle kol-
mevuotiaitten ryhmässä eli Siileissä, isompien ryhmä on jaettu 
kahteen ryhmään Ketuissa on 12 lasta, Pöllöissä 21  ja Eskarissa  
on 20 lasta.

Henkilökuntaa on 13 henkeä sekä päiväkodinjohtaja Kristiina 
Alatensiö, joka toimii myös Noormarkun Koivukujan päiväko-
din johtajana. 

Henkilökunnan vaihtuvuus on ollut kohtuullisen suurta, var-
haiskasvatuksen erityisopettaja on nyt saatu.. Lisäksi päiväko-
dissa on kaksi siistijää, joista toinen vastaa myös keittiöstä. 
-Suuri osa henkilöstöstä on työskennellyt määräaikaisilla 
sopimuksilla, mutta nyt olen laittamassa  varhaiskasvatuksen 
opettajien (3 kpl)  täyttölupapyyntöä eteenpäin, kertoo varhais-
kasvatusyksikön päällikkö  Ritva Välimäki. 

-Porin kaupunki tarjoaa hoitopaikkoja myös naapurikuntien 
lapsille tarpeen mukaan. Tällä hetkellä yhtään vieraskuntalais-
ta ei kuitenkaan päiväkodissa ole, kertoo päiväkodin johtaja 
Kristiina Alatensiö.

Uuden päiväkodin tilat ovat selkeät ja helposti siivottavat, enti-
siin luokkiin sijoitetut päiväkotitilat ovat väljät ja valoisat sekä 

Ketuilla että Pöllöillä on kummallakin kaksi tilavaa luokkahuo-
netta käytössä,  toinen tila on leikkihuone ja toisessa tilassa on 
makuusali, joka päivän lepohetken aikana on myös leikkitilana.
Pienten lasten osasto on sijoitettu osaan vanhan kirjaston 
tiloista. Sielläkin käytössä on kaksi erillistä tilaa, josta toisessa 
on pienten sängyt. Tiloissa on valmius 12 lapsen hoitoon, joten 
lasten määrää voi kasvatta vielä neljällä. Siilit syövät omissa ti-
loissaan omassa rauhassaan. Muilla lapsilla on käytössään tilava 
ruokasali.

Jumppasali on päiväkodin käytössä, joten lapsille riittää liikun-
tatilaa myös huonolla säällä. Sinne mahtuu kerralla hyvin koko 
Huvikummun väki laulamaan ja leikkimään, kuten ystävänpäi-
vänä, jolloin vierailin Huvikummussa.

Tehdyn remontin aikana tilojen kokoja ei juurikaan muutettu, 
ainoastaan pienten puolella jouduttiin rakentamaan uusia vä-
liseiniä, Vessoja muutettiin käyttäjille sopivimmiksi ja naulak-
kotilat on uusittu. Entinen opettajainhuone sosiaalitiloineen on 
saanut uudet käyttäjät päiväkodin henkilökunnasta.

Päiväkodissa vietetään avoimien ovien päivää perjantaina maa-
liskuun 13. päivänä kello 9-17, jolloin kaikki kiinnostuneet ovat 
tervetulleita tutustumaan päiväkodin tiloihin, sanoo Kristiina 
Alatensiö.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Ystävänpäivänä ruokalassa  tarjottiin Pöllöjen leipomia leivoksia. Kuvassa 
myötäpäivään Eppu, Hertta, Teemu, Neomi, Isabella, Ilona ja Kerttu.

Päiväkodin viihtyisässä pihassa keinuivat Neomi, Teemu ja Leila.

Pienten puolella päiväkodin nuorin Mikaela 
on vielä leikkimässä, kun Viljo on jo menossa 

ruokapöytään syömään ystävänpäiväherkkuja.
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LAVIAN POP PANKKI UUDISTAA TOIMITILOJAAN

KOKOUSTILOJA LAVIASSA

Samaan aikaan kun useat pankit sulkevat konttoreitaan, on La-
vian Osuuspankissa päätetty uudistaa asiakaspalvelutilat. Pan-
kin asiakasmäärä on kasvussa ja muuttuvaan palvelukysyntään 
vastataan uudistamalla toimitilat. Lavian Osuuspankki on toi-
minut nykyisessä kiinteistössä vuodesta 1963 ja viimeisimmästä 
remontista on kulunut jo yli 20 vuotta. Remontin suunnittelu 
on käynnissä ja remontti alkaa alustavan aikataulun mukaan 
toukokuun aikana ja valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.
 
Asiakaskäyttäytyminen on muuttunut sähköisten palveluiden 
myötä ja kassapalveluiden kysyntä on vähentynyt olennaisesti. 
Tämä kehitys tulee jatkumaan tulevaisuudessakin.  Kahdenkes-
kiset tapaamiset asiakkaiden kanssa ovat jo nykyisin olennai-
sin osa pankkipalvelua. Näitä tapaamisia varten tarvitsemme 
nykyistä rauhallisemmat neuvottelutilat, toteaa toimitusjohtaja 
Mika Mäenpää. 

Jatkossa kassapalvelut ovat edelleen käytettävissä pankin auki-
oloaikoina, mutta kassapalvelupisteitä tulee olemaan vain yksi. 

Asiointi ajanvarauksella 

Muissa kuin kassa-asioissa on parasta varata tapaamisaika. 
Tällöin asiointi sujuu vaivattomasti ilman turhaa odottelua. Ta-
paamiseen voidaan valmistautua etukäteen ja kaikki tarpeelliset 
asiakirjat ym. on huolehdittu valmiiksi. Tapaamisajan voi varata 
helpoiten joko soittamalla pankkiin tai verkkopankin ajanvara-
uspalvelun kautta.

Uusimpana palvelumuotona on verkkotapaaminen, POP Verk-
kohetki, jossa pankin asiakas kohdataan verkon kautta suoja-
tun videoyhteyden välityksellä. Tämä mahdollistaa erityisesti 
kauempana asuvien asiakkaiden tapaamisen henkilökohtaisesti. 
Verkkohetki tapaamiseen asiakas voi osallistua vaikka kotisoh-
valtaan. 

Väliaikaisjärjestelyt remontin aikana

Remontin ajaksi pankin toiminnot siirretään pankin kokous-
huoneeseen. Remontin aikana (toukokuun alusta alkaen) 
pankin kokoustiloja ei anneta ulkopuoliseen käyttöön. Kun re-
montti on valmis ja kokoushuoneen väliaikaisjärjestelyt purettu, 
on kokoustila jälleen paikallisten yhdistysten ym. käytettävissä 
entiseen tapaan. 

Henkilöstöuutisia

Henna Ollinen jää maaliskuussa vuoden ajaksi vanhempain-
vapaalle. Hänen sijaisuuttaan hoitaa Mirva Sillanpää. Mirvalla 
on vahva pankkikokemus ja hän siirtyy pankkiin Oma Sp:n 
Parkanon konttorilta.

Pahoittelemme remontista asiakaspalvelulle aiheutuvaa haittaa, 
mutta uskomme että voimme palvella asiakkaitamme jatkossa 
entistä paremmin uudistetuissa tiloissa.

Aurinkoista kevättä !
Toivottaa Lavian Pop Pankin väki

Vaikka Osuuspankin kokoustila onkin väliaikaisesti poissa  
käytöstä, Laviasta löytyy kokoustiloja mm. Keskuskoululta  
(päiväkodin johtaja Kristiina Alatensiö) sekä Suomelan koulus-
ta (rehtori Anne Lahtivirta).

Kokoustiloja on myös Lavian Vanhustenkotiyhdistyksen ker-
hohuoneessa (talonmies Yrjö Vuohelainen), Haunia-Kallialan 
(Sari Leppänen) ja Riuttala-Mustajoen kylätaloilla  
(Pauli Kuusiranta), Mintunlehdessä ja Eväskorissa.

Lisäksi Kiinteistö Oy Lavian Säästökeskus on kunnostanut ja 
kalustanut liiketiloissaan aiemmin baarina ja nuorisotilanakin 
toiminutta tilaa vuokrattavaksi erilaisiin juhla- ja kokoustapah-
tumiin.  Käytettävissä oleva keittiössä on kahvinkeittomahdolli-
suus, kertoo vuokrauksesta vastaava Timo Uusitalo.

Teksti Tarja Jansson

Graafinen suunnittelija & markkinoinnin asiantuntija
www.veli-matti.fi  //  info@veli-matti.fi  //  050 30 66 868
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LAVIA MUKANA PERUSTURVAN JA APTEEKKIEN 
LÄÄKENEUVOLA HANKKEESSA
Lääkeneuvolan tarkoituksena on onnistuneen lääkehoidon var-
mistaminen ja toimintakyvyn tukeminen lääkärin, kotihoidon 
ja apteekin yhteistyönä asiakkaan siirtyessä kotihoidon piiriin. 
Lääkeneuvolassa terveydenhuollon ja apteekin ammattilaiset 
kartoittavat terveydentilan ja varmistavat, että lääkehoito on 
henkilölle paras mahdollinen. 

Lääkeneuvola on tarkoitettu kaikille uusille kotihoidon piiriin 
tuleville asiakkaille ja heidän omaisilleen Porin perusturvan 
itäisellä alueella. Lääkeneuvola kokoaa tietoa asiakkaan lääke-
hoidosta, tukee sujuvaa kotihoidon aloitusta ja edistää turvalli-
sen lääkehoidon toteuttamista kotona.

-Uuden asiakkaan tullessa kotihoidon piiriin tehdään hänen 
käyttämistään lääkkeistä laaja kartoitus yhdessä kotihoidon 
työntekijän kanssa. Samalla täytetään lomake, jossa käydään 
läpi asiakkaan terveydentila, kotona pärjääminen sekä fyysinen 
toimintakyky, kertoo kaupungin vanhuspalveluiden johtaja 
Pirjo Rehula.

-Kartoituksen jälkeen apteekissa arvioidaan lääkkeiden yh-
teisvaikutukset ja selvitetään, onko niissä päällekkäisyyksiä tai 
yhteensopimattomuuksia tai heikentävätkö ne toimintakykyä. 
Asiakas saa kirjallisen yhteenvedon omasta lääkehoidostaan ja 
sen saa myös hoitava lääkäri, joka voi muuttaa lääkitystä asiak-
kaan parhaaksi, hän jatkaa.

Iän myötä sairaudet yleistyvät ja tarvitaan useita eri lääkkeitä. 
Lääkemäärän kasvaessa tulisikin lääkehoidon tarve ja turval-

lisuus tarkistaa vähintään kerran vuodessa. Hyvin toteutetulla 
lääkehoidolla voidaan ylläpitää ja jopa parantaa ikäihmisten 
toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Lääkeneuvola hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, 
Lavian, Ulvilan apteekit ja Porin Asema-apteekki sekä Porin 
kaupungin perusturvan Vanhus- ja kotipalvelu.

Harjavallan apteekin proviisori  Sanna Räntilä toimii hank-
keessa Helsingin yliopiston tutkijana. Tutkimukseen pyritään 
saamaan mukaan Porin itäiseltä alueelta kolmekymmentä 
asiakasta, joiden lääkkeiden käyttöä ja toimintakykyä seurataan. 
Hankkeen ja tutkimuksen tarkoituksena vähentää kotihoidon 
asiakkaiden liiallisten lääkkeiden käytön riskejä sekä tukea hei-
dän toimintakykyään ja edesauttaa kotona asumista. Tutkimuk-
sella pyritään luomaan jatkossa pysyvämpi ratkaisu ikäihmisten 
lääkehoidon seuraamiseen. 

Lääkeneuvolaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta osal-
listumalla hankkeeseen kotihoidon asiakas saa monenlaista 
hyötyä ja apua päivittäiseen pärjäämiseen.

LISÄTIETOJA LÄÄKENEUVOLA-TOIMINNASTA ANTAA: 
kotihoidon palveluohjaaja Jarmo Laaksonen  puh. 044 701 3025 
jarmo.laaksonen@porinperusturva
 
Teksti ja kuva Tarja Jansson

Ikäihmisillä saattaa olla kertynyt suuri määrä käytettäviä lääkkeitä, joiden yhteiskäytöstä voi olla enemmän  
haitta kuin hyötyä. Kuvassa olevat lääkkeet eivät kuitenkaan  liity asiaan. Kuva on vain kuvituskuva.

Vietämme valtakunnallista Lääkehoidon päivää keskiviikkona 12.3. teemalla ”Lääkehoito hallussa?” 
Meillä voit myös täyttää LOTTA lääkehoidon tarkistuslistan, jonka avulla voidaan varmistaa, että lääkehoitosi 
on kunnossa. Vaivaako silmien kuivuus, tule tarkistuttamaan silmiesi kuivuus 20.3. klo 10-15 paikalla  
Tuotespesialisti Berith Starck-Anttila Eye Omega Finland Oy:ltä neuvomassa kuivien silmien hoitoa. 
Lavian apteekki 
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut Klassinen hieronta

Vauvahieronta
Purentalihashieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.
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Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

Kutsu Sinulle omaisen tai läheisen 
hoitaja tai hoidettavan hiljattain  

menettänyt 
Punaisen Ristin Lavian osaston omaishoitajien 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 
(os. Aleksintie 2 C) on kahvikupin äärellä seuraavaa ohjelmaa: 
to 12.3. Henkinen tuki auttaa jaksamaan 
 henkisen tuen kouluttaja Raija Korpunen 
to 16.4. Edunvalvontavaltuutus – Osuuspankin kokoustiloissa 
 Lavian Osuuspankki, pankinjohtaja Mika Mäenpää  
to 14.5. Kevätretki Anne Mattilan taidekahvilaan Karviaan 
 ilmoittautuminen 6.5.2020 mennessä Sinikalle (kuljetukset)  
to 11.6. Kesäolympialaiset ja makkaranpaistoa 
vko 29  Perinteinen kesäteatteri 
  
Omaishoitajien hemmotteluhoidot Lavian Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa. 
Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset. 
Lisätietoja toiminnastamme Sinikalta 044 5496 403 
Tiedotamme toiminnasta myös Alueviestin seuratoiminta –palstalla. 
  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 
 

SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
to 12.3.2020 KLO 18  

Vanhustenkotiyhdistyksen   
kerhohuoneella os. Aleksintie 2 C 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! 

Hallitus 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

ENTISTEN JA NYKYISTEN LAVIALAISTEN/KYLÄ-
LÄISTEN TAPAAMINEN RIUTTALA-MUSTAJOEN 
KYLÄTALOLLA (KULLAANTIE 302, 38600 LAVIA) 
PE 10.7.2020 KLO 13.
Lavian kyliltä on ihmisiä muuttanut vuosikymmenten aikana 
eri puolille Suomea ja monia myös ulkomaille. Täällä on eletty 
lapsuus ja nuoruus ja käyty kansakoulua omilla kylillä, jonka 
jälkeen joka kansalaiskoulua tai yhteiskoulua. Jatko-opinnot 
on sitten suoritettu muilla paikkakunnilla, jonka jälkeen on 
siirrytty työelämään.

Monella muualla asuvalla on edelleen siteitä Lavian kyliin. 
On sukulaisia ja tuttavia tai sitten on vapaa-ajan asunto täällä 
kauniin Karhijärven tai jonkun muun järven rannalla. Kesällä 
ollaan paljon mökeillä, matkustellaan ja käydään tapaamassa 
sukulaisia ja tuttuja. Kyläyhdistyksessä pohdittiin taannoin 
mitä tapahtumia voisi järjestää. Tällöin nousi esille entisten 
ja nykyisten lavialaisten/kyläläisten tapaaminen. Kesällä on 
paljon tapahtumia, mm. Suomi-Areena (13.-17.7.) ja Porin 
Jazzit (pääkonsertit Kirjurinluodolla 16.-18.7), joten tilaisuus 
päätettiin järjestää perjantaina 10. heinäkuuta klo 13 alkaen. 
Monet tulevat pitkänkin matkan päästä, joten tapaaminen alkaa 

ruokailulla klo 13 (tarjolla keittolounas hintaan 8 €). Riuttalan 
kylästä kotoisin oleva, eläkkeellä oleva rehtori Antti Vehkalahti 
on lupautunut pitämään puheen. Kylätaloa voidaan esitellä. 
Musiikkiesitykset ovat aina piristäviä. Pääpaino on kuitenkin 
ihmisten tapaamisessa eikä ole tarkoitus tehdä tiukkaa ohjel-
mallista iltapäivää.

Kertokaa tilaisuudesta tuttavillenne, jotta tieto leviää. Laitamme 
viestiä myös kyläyhdistyksen fb-sivuille ja kyläyhdistyksen ko-
tisivuille. Ruokailun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoit-
tautumisia 5.7.2020 mennessä s-postilla: tellervo.kuusiranta@
gmail.com, kaarinatalola@gmail.com ja  
pauli.kuusiranta@dnainternet.net 
 
Teksti Pauli Kuusiranta
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry
puheenjohtaja

Karhijärvi –pyöräily 
to 9.7.2020 klo 15.00 alkaen    

Lähtö tapahtuu Lavian torilta tai mistä tahansa reitin 
varrelta.   
Reitti: Pohjanmaantie, Riihontie, Noormarkuntie, Sarkin-
maantie, Myöntäjäntie, Kullaantie ja Porintie. Sarkinmaantie ja 
Myöntäjäntie on soratietä muutoin tie on päällystettyä. Reitin 
voi halutessaan kiertää joko myötä- tai vastapäivään. Reitin 
pituus noin 43 km. Pyöräily tapahtuu oman kunnon mukaan ja 
omalla vastuulla.

Reitin varrella mehutarjoilu klo 15.15–18 välisenä aikana. Hau-
nia-Kallialan kylätalolla, Sarvikeitaantien risteyksessä, Riutta-
la-Mustajoen kylätalolla ja Lavian torilla. 

Tervetuloa kuntoilemaan luonnonkauniin 
Karhijärven maisemiin!

Karhijärven parhaaksi ry                
Haunia-Kallialan kyläyhdistys ry
Alus-Niemenkylän kyläyhdistys ry         

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry
Hanhijoen Seudun kyläyhdistys ry    
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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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Nauruhermoja herisyttävää komediaa – vai lieneekö 
mennä jopa farssin puolelle – tulossa jälleen 
Harrastajateatteri Naapureiden toimesta Kiikoisten 
kesäteatterin kauniiseen miljööseen!  
  

Musiikkinumeroilla ryyditetyn Daniel Katzin kirjoittaman 
ja Tauno Wrangin ohjaaman Elävän tarkoitus – 
näytelmän ensi-ilta on jo helatorstaina 21.5. klo 18.  
 

Muut näytökset: 
su 24.5. klo 18 
ke 27.5. klo 19 
su 31.5. klo 18 
ke 3.6. klo 19 
pe 5.6. huom! klo 21 
su 7.6. klo 14 ja 18 
ke 10.6. klo 19 
pe 12.6. huom! klo 21 
su 14.6. klo 14 ja 18 

 

Liput 12 eur, lippuvaraukset puh. 044-5272545,  
ryhmille joka 20. lippu ilmainen.  
Kiikoisten kotiseutuyhdistyksen puffetista makoisat 
kaffeet ja muut herkut. 
Facebook  
Harrastajateatteriryhmä Naapurit  - käy tykkäämässä, 
pysyt ajan tasalla ja saattaapa siellä esirippukin 
pikkuriikkisen raottua       
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Porin seudun kansalaisopisto
Kansalaisopiston kurssit jatkavat huhtikuulle saakka. Monissa 
ryhmissä on vielä tilaa, ilmoittaudu mukaan osoitteessa 
www.pori.fi/kansalaisopisto (hakusanana voi käyttää Lavia).
Puhelimitse voi ilmoittautua arkisin kello 10-16 
puh. 02 621 5963. 

• TIETOKONEEN KÄYTTÖÄ LAVIASSA 
Keskiviikkoisin 25.3.-15.4.kello 15-17.30 
Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302 
Opettaja Suvi Soukki-Laine 
Kurssimaksu 21 e. Kurssimaksua on alennettu  
opintoseteliavustuksella.

• Satakunnan museo 
Rosenlew-museossa on alkanut helmikuussa yleisöluento-
sarja tekstiiliteollisuudesta, designista, kuoseista, väreistä 
ja suunnittelijoista. Luennot ovat maksuttomia ja avoimia 
kaikille. Ne pidetään maanantaisin klo 17.30 Rosenlew- 
museossa, Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori. Osa luennoista 
julkaistaan myös museon YouTubessa. Luentosarja järjeste-
tään yhteistyössä 
Satakunnan Museon ystävät ry:n kanssa. Tervetuloa! 

• 30.3. Metsovaara design -painokankaat, prof. Heidi Pieta-
rinen, Lapin yliopisto. Tekstiilitaiteilija Marjatta Metsovaa-
ran (1927-2014) ensimmäinen Kukka-painokangasmalli 
painettiin vuonna 1962 Tampellan Lapinniemen tehtaalla. 
Mistä tunnistaa Metsovaaran painokankaat tai miltä tuntuu 
Lappi-satiinin kiiltävä ylellisyys? 

• 20.4. Marimekko-Printex - 70 vuotta kangasmalleja ja ko-
koelmia. Amanuenssi Harry Kivilinna, Design-museo. 
Marimekko - suomalaisen designin lippulaiva - on vuosi-
kymmenien ajan säilyttänyt omaperäisen linjansa. De-
sign-museon amanuenssi Harry Kivilinna kertoo Marime-
kon vaiheista, estetiikasta, keskeisistä suunnittelijoista ja 
kangasmalleista. 

• 4.5. Forssan painokankaat: retroa, kukkia, op-taidetta. FM 
Kristiina Huttunen, Forssan museo Forssassa on painettu 
kangasta vuodesta 1861. Millaisia olivat tekstiilisuunnit-
telijat kuosien takana? Tutustu mm. Arja Mattilan, Pirkko 
Hammarbergin ja Aini Vaarin retrokuoseihinrunsaan 
kuvallisen katsauksen muodossa! 

• 11.5. Porin puuvillan ateljeessa. Raili ja Juhani Konttinen 
Porin Puuvilla Oy:n painokangassuunnittelijoina 1955-
1976. TaM, KM Noora Jaakkola. Porin Puuvillaan perustet-
tiin painokangassuunnitteluateljee 1950-luvulla. Aiemmin 
käytettyjen ulkomaisten kangasmallien rinnalle rakentui 
vähitellen vahva suomalaisten suunnittelijoiden paino-
kangasmallisto. Luento valottaa painokangassuunnittelun 
historiaa Porin Puuvillalla kahden tehtaan pitkäaikaisen 
suunnittelijan, Raili ja Juhani Konttisen työuran näkökul-
masta. 

• Syksyllä: 
12.10.Timo Sarpaneva ja Ambiente. Marjatta Sarpaneva.
Timo Sarpaneva (1926-2006) on maailman tunnetuimpia 
lasitaiteilijoita ja monipuolisen uran tehnyt muotoilija. Am-
biente oli hänen urallaan lyhyt mutta tärkeä vaihe. Luen-
nolla Marjatta Sarpaneva muistelee taiteilijan värikästä 
suhdetta Ambiente-kankaisiin. Lisätietoja: Leila Stenroos, 
intendentti, Rosenlew-museo,leila.stenroos@pori.fi,  
p. 044 701 9510 

• Perusturva 
Perusturvan työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muut-
tuneet ja ne ovat muotoa  
etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi.  
Sähköpostiosoitteiden etuosat säilyvät ennallaan. 
Sähköpostiosoitteen muutos on teknisistä syistä johtuva 
pakollinen muutos. Sähköpostiosoitteiden muutos on to-
teutettu vaiheittain ja tästä eteenpäin sekä lähtevät että 
saapuvat sähköpostit kulkevat @porinperusturva.fi-päät-
teellä. Vanhaan @pori.fi-sähköpostiosoitteeseen lähetetyt 
viestit ohjataan 31.7.2020 asti automaattisesti uuteen 
porinperusturva.fi-sähköpostiosoitteeseen.

KAUPUNKI TIEDOTTAA

HYVÄT TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT
Viime vuoden kesäkuun lehdessä olleen keskiaukeaman kesätapahtumien tapaan kokoamme 
seuraavaan eli kesäkuun lehteen listan tapahtumista.Tapahtumalistaan otetaan vastaan kaikille tar-
koitettuja tapahtumia, ei kokouskutsuja eikä muita seuratiedotteita. Lista on maksuton.
Rivi-ilmoitukseen laitetaan päivämäärä, kellonaika, tapahtuman nimi, järjestäjän nimi ja tapahtumapa-
ikan osoite. Tiedot mahdollisimman lyhyesti osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.

Helena Isokallio 040 5915212
Korhosentie 9, Lavia

Perjantaisin Lavian torilla
Tiistai ja lauantai aamupäivisin 

Kahvibaarin edessä, osoite Tampereentie 4
Aloitamme toukokuun puolessa välissä

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!

Uutta perunaa
Timo, Siikli ja Annabelle

Vihanneksia
Sipuli, punajuuri, porkkana

Kesäkukkia
Amppeleita

Hyötykasvien taimia
Yrttejä

Myynnissä mm.
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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.

Riuttala-Mustajen kyläyhdistys
• Riuttala-Mustajoen kylätalolla (Kullaantie 302, 38600 

Lavia) Kulttuurit tutuksi –tapahtuma to 19.3. Afganistani-
sta v. 2015 Suomeen ilman vanhempiaan tullut lukiolainen 
Shah kertoo kotimaansa kulttuurista, millaista on tulla 
Suomeen ja kotoutua tänne. ”Minun tarinani”-tilaisuus 
alkaa klo 18. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

• 12.3.2020 klo 10.00 alkaen tehdään linnunpönttöjä  
perinnetalolla, Kullaantie 302

• 14.3.2020 klo 19.00 lauletaan karaokea kylätalolla,  
pääsymaksu 2 €, puffetista pientä purtavaa

• 28. - 29.3. klo 11.00 alkaen pääsiäisaskartelua kylätalolla
• 5.4.2020 klo 11.00 pääsiäismyyjäiset, myyntipaikkoja  

voi tiedustella Kaarina Talolalta
• 7.4.2020 klo 17.00 kylälehden toimituskunnan  

kokous kylätalolla
• 7.4.2020 klo 18.00 kyläyhdistyksen hallituksen  

kokous kylätalolla
• 21.4.2020 klo 18.00 kyläyhdistyksen  

kevätkokous kylätalolla
• 10.5.2020 klo 11.00 äitienpäivälounas,  

klo 14.00 tarvittaessa toinen kattaus
• 16. - 17.5.2020  klo 11.00 alkaen kirpputori kylätalon ton-

tilla ja perinnetalossa tai myynti peräkontista, tiedustelut 
Kaarina Talolalta

• 17.5.2020 klo 15.00 kevätkahvit Tellervo Kuusirannan 
luona, Mäntysaarentie 136

• toukokuussa villiyrttiretki, aika tarkentuu myöhemmin, 
tiedusteluihin vastaa Soili Pekonen

• 5.6.2020 klo 18.00 Mettämatkan laavulla kesälauluja  
teemalla ”Jo joutui armas aika”

• 9.7. 2020 klo 15.00–18.00 Karhijärven ympäripyöräily, 
mehupiste kylätalolla

• perjantaina 10.7.2020 klo 13.00 entisten ja nykyisten 
kyläläisten/lavialaisten tapaaminen kylätalolla, Kullaantie 
302, tiedusteluihin vastaa Pauli Kuusiranta

Lavian Martat

• Tämmöisten tupa pe 6.3.
• Iltatuuli/ vohvelit 3/2020
• Makramee/ amppelin solmeilu 4/2020
• Metsästysseuran majan siivous 5/2020
• Aleksinhovi/vanhukset 5/2020
• Perennatori/ kahvilavaunu 5/2020
• Tämmöisten tupa pe 12.6.
• Sankarihautojen hoito vko 25 

Seuraa tarkempaa ilmoittelua Alueviestistä!
Olet tervetullut mukaan! Sirkku, puh 0400 781 899

SEURAKUNTA TIEDOTTAA 
• Avoin päiväkerho tiistaisin klo. 9.30-11.30
• Varhaisnuortenkerho torstaisin klo. 13.30-16.00
• Lasten kuoro torstaisin klo. 17.00
• Kuoro laulutaidottomille keskiviikkoisin klo. 17.00
• Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo. 18.00
• Uusi kuororyhmä, vanhat ja  

uudet virret 17.3, 21.4,2 8.4, klo. 17.30
• Messut sunnuntaisin klo. 10.00
• to 9.4.klo. 19.00 Kiirastorstain messu,  

Kruus, Pietilä, Lahtivirta
• Pe 10.4. klo. 10.00 Sanajumalanpalvelus,  

Kuusiranta, Pietilä
• La 11.4. klo. 22.00 Pääsiäisyönmessu,  

Kruus, Pietilä, Pitkänen
• Ma 13.4 klo. 10.00 Sanajumalanpalvelus, Kruus, Pietilä
• Su 24.5.klo. 11.00 Nuotiokirkko
• Su 14.6. klo. 10.00 Konfirmaatiomessu
• La 20.6 klo. 10.00 messu
• Su 21.6.klo. 18.00 messu
• Su 5.4.klo. 15.00 Merja ja Pekka  

Laaksosen konsertti kirkossa
• Su 17.5. klo. 17.00 kevätkahvit  

Tellervo Kuusirannan luona
• To 21.5. klo. 15.00 Kuoron 120v juhlakonsertti kirkossa

Seurakunnan yhteystiedot
Seurakuntatoimisto puh. 044 7310 201
Kirkkoherra puh. 044 7310 203
Diakoni puh. 044 7310 204
seurakuntamestari puh. 044 7310 209
Kanttori puh. 044 7310 205
Lastenohjaaja puh. 044 7310 206

Eläkeliiton Lavian Yhdistys ry 
Tapahtumia:
• Jäsentapaamiset POP Pankin kokoustiloissa  

12.3., 9.4., ja 14.5.2020 klo 13.00.
• Eläkeliiton Satak. piirin kirkkopyhä Suodenniemen 

kirkossa 29.3.2020 klo 13.00. Esiintyjinä tangoseniori 
Seppo Niemi ja tangojuniori Henri Jokinen.

• Tuetut lomat haettavissa.
Toimintaa:
• ATK-kerho: Vanhustentalon kerhohuoneessa parillisten 

viikkojen tiistaina klo 11.30-15.00.
• Boccia: Suomelan koululla talviaikaan  

maanantaisin klo 15.30-17.30
• Keilailu ja uinti: Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa 

joka kuukauden 1. ja 3. torstai.
• Kuntosali: Suomelan koululla maanantaisin ja  

torstaisin klo 9.00-10.00.
• Monitoimikerho: Vanhustentalon kerhohuonees-

sa parittomien viikkojen tiistaina klo 13.00 alkaen. 
Käsitöitä, pelejä, kulttuuria yms.

• Mölkky: Urheilukentällä kesä-, heinä-, ja elokuussa 
maanantaisin klo 16.00-18.00.

• Senioritanssi: Suomelan koululla  
keskiviikkoisin 15.1.-29.4.2020 klo 15.30-16.30 
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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.

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

TILITOIMISTO 
SUSIKOSKEN TASE 

 
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) 
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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

Katajaisella kansalla se on ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä 
illalla mielessä. Nimittäin paha päivä ja siihen varautuminen.

Mitäpä jos lopettaisit murehtimisen, keräisit killinkisi 
sukanvarresta ja rahastoisit ne POP Pankissa?

Pienistäkin pennosista kertyy ajan saatossa mukava potti.

RAHASTOI
MOBIILISTI

Tämä mainos ei ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi tai suositukseksi ostaa kyseisiä rahastoja. POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö 
Oy. Rahastojen historiallinen kurssikehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahaston arvo voi nousta tai laskea. Rahastot eivät ole Sijoit-
tajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

Rahasto- merkinnät myös POP Mobiilissa!

Lavian Osuuspankki
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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 

 


