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Koska elämä voi olla  
aikamoinen retki.

Varaa aika POP Taloushetkeen 
ja suunnitellaan yhdessä 
vähän eteenpäin !

www.poppankki.fi  |  p. 02-572 950

PIDÄ  
POP 
TALOUSHETKI!

Tervetuloa tutustumaan  
uudistettuihin tiloihimme!

Kahvitarjoilu pe 18.9.2020 klo 9 - 16.30 
(koronarajoitukset huomioiden).

Lavian Osuuspankki

PANKKISALIN REMONTTI 
ON VALMISTUNUT
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Yli puoli vuotta on koronapandemia ollut jatkuvana 
puheenaiheena niin tiedotusvälineissä kuin meidän 
tavallisten ihmisten keskenkin. Aikaa myöten ai-
heesta on tullut niin jokapäiväinen, että välillä siihen 
kyllästyy ja haluaisi unohtaa koko koronan.

Mutta tämä jatkuva pandemian esille tuominen on 
kyllä pitänyt meidät kansalaiset hereillä. Käsien pesu 
ja käsidesien käyttö on tullut normaaliksi ja vähitel-
len myös maskien käyttö on lisääntynyt. Turvavälien 
pitäminen ja kättelemättä jättäminen tuntuu ihan 
luonnolliseseltä. Jopa niin luonnolliselta, että televi-
sosarjoia ja -elokuvia katsoessa hätkähtää, miksi nuo 
ihmiset ovat noin lähellä toisiaan ja miten tuolla on 
koolla noin suuri joukko.

Kaikenlaiset kesätapahtumat jouduttiin perumaan 
eikä syksylläkään ole vielä näillä näkymin merkittä-
viä julkisia tapahtumia. Ihmiset kaipaavat kuitenkin 
yhdessäoloa ja sosiaalista toimintaa. Koulu ja kansa-
laisopisto ovat aloittaneet toimintansa, toivottavasti 
molemmat voivat toimia normaalisti koko syyskau-
den.

Satakunnassa ei tämän kirjoituspäiväni tietojen mu-
kaan ole ollut kymmeneen päivään yhtään tartuntaa. 
Suomessa koronakuolemien suhteellinen määrä 
tartuntoihin nähden on vähentynyt huomattavasti 
keväisestä.

Vaikka tilanne on meillä Suomessa nyt jokseen-
kin hyvä, pandemia ei mene hetkessä ohi. WHO:n 
ennusteen mukaan koronasta saatetaan selvitä alle 
kahdessa vuodessa, mikä riippuu tietysti ennnen 
kaikkea meidän jokaisen ihmisen käyttäytymisestä ja 
muiden huomioon ottamisesta.

Kaikesta pandemian asettamista rajoituksista huo-
limatta me maalaiset olemme kohtuullisen hyvässä 
asemassa, meidän elinympäristömme on väljä, niin 
kaupoissamme kuin teillämmekään ei ole tungosta,  
luonto ympärillä mahdollistaa turvallisen liikkumi-
sen ja virkistäytymisen sekä marjastamisen ja sienes-
tämisen.

Rajoitettuun elämään voi löytää aina pieniä ilon-
aiheita ihan lähiympäristöstä. Meidän pihapiiris-
sämme ilahduttaa näin elokuun lopussa uudelleen 
kukintaansa aloittava juhannusruusu! 

Kaunista ja antoisaa syksyä

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

Hyvät lukijat!

Tarjo Jansson

Kannen kuva: Teuvo Setälä 
Tuulihaukan poikaset Hauniassa.
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POIKKEUKSELLISINA 
AIKOINA 
TARVITSEMME 
VÄLITTÄMISTÄ JA 
VALOA

Meistä jokainen voi varmasti allekirjoittaa sen, että elämme 
yhtä kummallisimmista ja pelottavimmistakin vuosista sitten 
vuosikymmenten. Ajatus maailmamme ja yhteiskuntamme 
tulevaisuudesta tai moni totuttu tapa arjessamme on kokenut 
vähintään muodonmuutoksen maailmanlaajuisen pandemian 
alla.
 
Kun poikkeustila astui voimaan maaliskuussa, kaikki tuntui 
hetkessä sumuiselta. Ensimmäinen ajatus oli, että nyt  todella 
edellytetään kaikilta yhteiskunnan toimijoilta viisautta, malt-
tia ja yhteistyötä. Näin tapahtuikin ja yhteiskuntamme osoitti 
jälleen toimivuutensa ja kykynsä kantaa yhteistä vastuuta.
 
Poikkeuskevään aikana Porin kaupunki seurasi tietoisesti suu-
rimpien kaupunkien linjaa ja pyrki omilla toimillaan vakaut-
tamaan vaikeaa tilannetta. Vaikka poikkeuslaki sulki palveluja, 
uusia tilanteen vaatimia ei-lakisääteisiä palveluja otettiin käyt-
töön kaupunkilaisten ja yritysten selviytymistä helpottamaan.
 
Kevään jälkiä seurasi poikkeuksellinen kesä erilaisten rajoi-
tustoimien purkamisen keskellä. Maailma ja yhteiskuntamme 
heräili uudenlaiseen arkeen jatkuvien koronauutisten keskellä. 
Alkanut syksy on jatkanut samaa polkua. Yllämme leijuu kui-
tenkin edelleen epätietoisuus tulevasta.
 
Alkanut syksy on tuonut takaisin vakavien talousongelmien 
keskellä voimakkaankin vastakkainasettelun ilmapiirin, niin 
maailmalla kuin meilläkin. Oppositio syyttää hallitusta, hallitus 
puolustaa valitsemaansa linjaa. Tämä kuuluu toki asiaan, niin 
kauan kun pysytään asiassa. Aina siinä ei ole pysytty. Toisaalta 
voi kysyä, minne katosi se poikkeustilanteen aikana virinnyt 
yhteinen tahto rakentaa polkua uudenlaiseen arkeen ja huomi-
seen?
 
Suomalaisen kuntatalouden kurimus ei ole nyt Porissakaan vain 
poikkeustilanteen aikaan saamaa vaan enemmän jo krooninen 

tulojen ja menojen välinen epätasapaino. Vuosia jatkuneet val-
tionosuusleikkaukset vailla helpotusta lakisääteisten tehtävien 
määrään on ajanut kuntatalouden kuilun partaalle. Ilman val-
tion kuluvan vuoden kuntien tukipakettia tilanne olisi vieläkin 
heikompi. Viime vuosina tulopohjan ennakoimisesta erityisesti 
verotulojen osalta on muodostunut kunnille lähes epätoivoinen 
tehtävä.
 
Väestö ikääntyy, palveluntarpeet kasvavat ja erityisesti sosiaa-
li- ja terveydenhuollon kustannukset ovat jatkaneet kasvuaan. 
Nämä tosiasiat muodostavat kuntatalouden ydinongelman, jon-
ka vuoksi esimerkiksi kuntien ja yritysten mahdollisuuksia so-
peuttamiseen ei voida verrata keskenään. Yritykset sopeuttavat 
toimintaansa kysynnän laskiessa. Kunnissa palvelujen kysyntä 
ei ole laskussa, päinvastoin. Suuri osa palveluista on kuitenkin 
lakisääteiseksi määriteltyjä. On helppoa vaatia toimenpiteitä, 
paljon vaikeampaa löytää kestävät ratkaisut tilanteeseen.
 
Täydellisiä ratkaisuja tai henkilöitä monimutkaisessa maail-
massa ja yhä monimutkaisemmissa ongelmissa ei tietenkään 
ole. Presidentti Koiviston viisaat sanat mieluummin kannallaan 
lepäävästä kolmioista oli jo aikanaan kannanotto parlamenta-
rismin puolesta. Poliittinen päätöksenteko rakentuu kaikkien 
varaan, kärjellään seisova pyramidi on aina epävakaa.
 
Tulevaisuuden Suomi, Satakunta ja Pori tarvitsee yhteistä tahtoa 
ja luottamusta. Tässä ajassa vaaditaan meiltä kaikilta sopeu-
tumiskykyä ja joustavuutta. Meillä on vielä myös paljon valoa 
näkyvissä, jos vain jaksaisimme tulla kiperimmissäkin tilanteis-
sa ja kysymyksissä aina toisiamme puolitiehen vastaan ja ennen 
kaikkea välittää toisistamme.

Diana Bergroth-Lampinen
Kaupunginhallituksen pj.



5

NUORISOSEURA KÄYNNISTELEE  
TAAS TOIMINTAANSA
Lavian Nuorisoseuran johtokunta kokoontui ensimmäistä 
kertaa toviin keskiviikkona 24.8. Paikaksi valikoitui Huuhkajan-
vuoren tanssilavan kyljessä oleva Kisamaja, jonne mentiin tällä 
kertaa ihan omilla avaimilla.

Viime talvena kun Huuhkajanvuoren tanssilava rakennuksi-
neen ja tontteineen siirtyi Lavian Nuorisoseuran haltuun, alkoi 
iloinen ideointi. Nurkat laitetaan kevään aikana kuntoon ja 
sitten pidetään kaikille isot juhlat! Näytelmiä päästään harjoitte-
lemaan keväällä aikaisemmin, kun on omasta takaa katto pään 
päällä ja kurssienkin pito helpottuu.

Sitten pandemia tuuppasi valtavan kapulan rattaisiin.

Keväällä Romulan taiteellisen teatterin kanssa suunniteltu 
teatteriproduktio siirrettiin haikein mielin hyllylle odottamaan. 
Kokouksia siirrettiin kokoontumisrajoitusten takia, ja katseet 
oli muutenkin siirrettävä tulevaisuudesta omiin karanteenikup-
liin.

Nyt syksyn kynnyksellä on pahimmasta jo selvitty, ja on aika 
suunnitella, miten edetään. Vaikka tiettyä varovaisuutta edel-
leen noudatetaan, nuorisoseuran lautasella on yhtä sun toista.

Kesän näytelmän rakentelua aloitellaan lokakuussa, kun Porin 
seudun kansalaisopiston kurssi Teatteri-ilmaisua aikuisille ja 
nuorille Laviassa alkaa taas. Vetäjäksi on valittu tänä vuonna 
Reetta Vehkalahti. Ilmoittautuminen on käynnissä paraikaa, 

ja mukaan otetaan mielellään niin vanhoja konkareita kuin 
nouseviakin tähtiä.

Toinen iso asia esityslistalla on Huuhkajanvuoren alueen ke-
hittäminen. Nurkkia on tarkoitus kunnostella Leader-rahalla, 
jota anotaan muun muassa ruohottuneen parkkipaikan esiin 
kaivamiseen sekä lippukopin ja wc-tilojen kunnostamiseen - 
näin aluksi.

Myös muuta toimintaa käynnistellään pikkuhiljaa, toki ohjeita 
ja rajoituksia kuunnellen ja noudattaen. Nuorisoseuran jäsenet 
ovat tervetulleita sääntömääräisiin kokouksiin, jotka pidetään 
syksyn aikana: kevätkokous maanantaina  28.9. klo 18 (paikka 
ilmoitetaan nettisivuilla, kun se varmistuu) ja syyskokous on 
maanantaina 16.11. klo 18.00 seurakuntakodilla.

Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi

Lavian nuorisoseuran johtokuntaan kuuluvat Arja Holma, varapuheenjohtaja Jussi Huhtala, sihteeri Anna-Kaisa Hautala ja Lasse 
Hautala siirtyvät pitämään kokousta Kisamajaan. Kuvan ulkopuolelle ovat jääneet Tuula Karkulahti, Eveliina Lahdenperä, Pirjo-Riitta 

Uusitalo, Matti Ruisniemi ja puheenjohtaja Hanna-Mari Ruuska. Lassen sylissä matkustaa kokouksessa piipahtanut Sonja Ruisniemi.
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ELOKUISTA TORIELÄMÄÄ
Elokuun ensimmäinen toripäivä oli Laviassa yllättävän vilkas. 
Tullessani tapani mukaan vasta yhdentoista aikaan paikalle 
kuulin, että Tiina Rampa oli varhemmin viihdyttänyt torikan-
saa hanurinsoitolla kesäkahvilan liepeillä, mutta musiikki jäi 
nyt minulta kuulematta. Kahvilaa ylläpiti tällä kertaa Johanna 
Takalan Jallin tila, joka paistoi paikalla muun kahvilatoiminnan 
ohessa lettuja.

Kahvilan lisäksi paikalla oli seitsemän torikauppiasta, joista 
vakinaisia ympärivuotisia oli kaksi.  

Matti Riuttala kertoi Porin Kalan käyneen Lavian torilla 
varmaan jo liki neljäkymmentä vuotta, itse hän on ollut isänsä 
mukana kaupanteossa jo alle kymmenvuotiaana. Kauppa on 
hänen mukaansa käynyt poikkeuksellisen vilkkaana jo keväästä 
lähtien, kun matkustus- ja muut rajoitukset toivat mökkiläiset 
Laviaan jo varhain. Tuoreen kalan ja hyvien kalasäilykkeiden 
saanti on lavialaisille tärkeää, siitä osoituksena ovat pitkät jonot 
varsinkin kesäaikaan ja juhlapyhien alla.

-Olen ollut vuosikausia myös jouluaattona Lavian torilla. Aatto 
ilman torikauppaa täällä ei tunnu oikealta. Poissa olen ollut 
jouluaattona vain kerran, kun päivä osui sunnuntaille, kertoo 
Matti Riuttala.

Miltei koko vuoden ympäri Lavian torilla käyvä on karvialai-
nen Mikko Alvari, joka myy vihanneksia, juureksia, kauden 
marjoja sekä karvialaista leipää. Tuoreitten pakkaamattomien 
ja hyvien tuotteiden hankkiminen omalta torilta on ylellisyyttä 
aikana, jolloin useimmat tuotteet kuljetetaan kaukaa pakattuna 
muoviin.

Keväästä syksyyn Lavian torilla palvelee myös lavialainen Iso-
kallion Taimi ja Vihannes, jonka taimikauppa ja amppelikauppa 
aloittaa kauden. Isokallion kasvihuoneessa kasvatettua uutta 
perunaa torilla kävijät saavat jo varhain, vähitellen kesän mit-
taan lajivalikoimaan tulevat monet juurekset, tomaatit ja muut 
puutarhan tuotteet.

Elokuun helteisenä perjantaina paikaalla oli leipäkauppiaita 
kaksin kappalein, kangasalalalnen Iivon leipä on toiminut jo yli 
50 vuotta ja ollut Lavian torilla juhannuksesta lähtien, sasta-
malalainen Pirkko Mäkelä leipoo tuotteensa itse ja käy leivon-
naisineen kesäaikaaan Lavian lisäksi myös Suodenniemen ja 
Kiikoisten toreilla. Leivonnaisten lisäksi myynnissä on nukkeja, 
joille Pirkko Mäkelä oli tehnyt vaatteet.

Jallin tilan kahvilaa hoitivat Eero Takala, Anna ja Aaro Lähteenmäki.

Helena Isokallio vihanneksineen on 
tuttu näky kesäisellä torilla.

Kahvila oli houkutellut ensi kertaa Lavian 
torille Sirpa ja Hannu Vormiston Kankaan-

päästä, Kuvassa he keskustelevat Johanna 
Takala (keskellä) kanssa.
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Kimmon Kenkä vierailee Lavian torilla muutaman kerran 
vuodessa, Kimmo kengän jalkineista osa valmistetaan Kan-
kaanpäässä ja osa Virossa. Kiinteä myyntipiste heillä on Porin 
kauppahallissa, muuten yrityksen kolme toriautoa kiertävät 
ympäri Suomen.

Hauskojen pöllöjen ja muiden pihakoristeiden kanssa Kankaan-
päästä tullut Hannele Marjamäki oli Helena Isokallion houkut-
telemana ensimmäistä kertaa myymässä Laviassa kankaanpää-
läisen Kukka ja Lahja Maaritin tuotteita.

Kolme vuotta Laviassa asunut Eija-Hannele Tanskanen asioi La-
vian torilla viikottain, hän kertoo järjestävänsä työvuoronsakin 
niin, että pääsee käymään torilla.
-Täällä saisi olla ympärivuotisesti enemmän myyjiä. Kirpputori-
toiminta ja myös erilaiset tapahtumat sekä aikuisille että lapsille 
sopisivat torille, hän sanoo.

Laviassa toripäivä on tärkeä, kauppa käy myyjien mukaan täällä 
vilkkaammin kuin muilla lähiseudun toreilla. Tori on kyläläi-
sille ja mökkiläisille myös oiva paikka, jossa aika kuluu tuttuja 
tavatessa.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Mikko ja Pirjo Alvarin vihanneksia oli  
ostamassa Eija-Hannele Tanskanen.

Matti Riuttala ja Tommi Jokiainen  
kävivät kalakauppaa.

Ulla Pajuniemi-Kukkumäki on  
Kimmon Kengän kiertävä kenkämyyjä.

Toni Mattila Iivon Leivästä  
monipuolisine tuotteineen.

Hannele Marjamäki ja  
hauskat pihakoristeet.

Pirkko Mäkelä viihtyy leipäkauppiaana 
kesäisellä torilla.



8

KOULUNKÄYNTIÄ KORONAN VARJOSSA
Tapasin Lavian yhtenäiskoulun rehtorin Anne Lahtivirran Lavi-
järven rannalla, kun koulua oli käyty jo viikko. Tapaamispaik-
kamme oli ulkotiloissa, koska koronan takia kouluun ei päästetä 
ulkopuolisia kuin välttämättömissä tilanteissa.
-Noudatamme koulunkäynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen, Opetusministeriön ja Porin kaupungin antamia ohjeita, 
toteaa Lahtivirta. Näitä ohjeita päivitetään aina, kun se on tauti-
tilanne huomioon ottaen tarpeellista, kertoo Anne Lahtivirta.

-Koulukäynti aloitettiin niin normaalisti kuin tässä tilanteessa 
on mahdollista, jotta tavalliset opetuskuviot saatiin heti käyn-
tiin, hän jatkaa.

Keväällä käyty parin viikon lähiopetusjakso oli pitkän etäope-
tuskauden jälkeen raskas, mutta oli tarpeen varsinkin oppilaille, 
jotka saivat nähdä opettajansa ja koulutoverinsa ennen kesä-
loman alkua. Etäopetusaikana ei Laviassa ollut koulupudok-
kaita. Kaikista oppilaista pystyttiin pitämään huolta, vaikka 
lähikontaktia ei ollutkaan. Opettajat olivat päivittäin yhteydessä 
kaikkiin oppilaisiinsa ja opetus kulki pääosin lukujärjestyksen 
mukaan välitunteineen. Oppilaille ja huoltajille tehdyn kyselyn 
mukaan etäopetukseen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Nyt syyslukukausi on aloitettu lähiopetuksella ja koulukulje-
tukset sujuvat Porin kaupungin päätöksen mukaan normaalilla 
aikataululla. Oppilaat pääsevät kouluun sisälle porrastetusti 
luokka kerrallaan ja usean eri oven kautta. Luokassa jokainen 
pesee vuorollaan kätensä ennen tunnin alkua. Koulussa ei käy-
tetä käsidesiä, koska huolellinen käsienpesu takaa puhtaamman 
tuloksen.

Koulun rehtori ja ruokailun esimies laativat yhdessä tarkat oh-
jeet ruokailun käytännön järjestelyistä. Ruokailu on porrastettu 
ja ruokasalista purettiin näyttämö pois, jotta ruokailutila saatiin 
väljemmäksi. Ruokailuun tullaan luokka kerrallaan, yksi luokka 
tulee sisään kirjaston kautta ja toinen näyttämön takan olevasta 
ovesta. Kumpikin luokka käyttää omaa puoltaan linjastosta ja 
linjastoon vaihdetaan uudet ottimet jokaisen luokan jälkeen. 
Jos oppilas hakee maitoa tai vettä lisää, hän ottaa uuden lasin 
käyttöönsä, jotta käytetty lasi ei koske juoma-automaattiin. Lei-
vät otetaan tarjottimelta ottimilla ja käytössä on levitenapit eikä 
leviterasia kuten ennen. Näin ruokailussa pystytään mahdolli-
simman hyvin välttämään viruksen leviämistä.

Koronan vuoksi myös opettajien yhteiset tapaamiset pyritään 
pitämään minimissä. Opettajat välttävät oleskelua opettajain-
huoneessa ja kokouksia pidetään myös etäkokouksina netin 
välityksellä. Muutaman opettajan tapaamiset järjestetään tilassa, 
jossa on mahdollista huolehtia turvaväleistä. Kaikki muutkin 
mahdolliset tapaamiset, kuten vanhempainillat ja huoltajapala-
verit hoidetaan etäyhteydellä.

Kaupungin Palveluliikelaitos on ohjeistanut siivoustyön tehos-
tamisesta. Kosketuspinnat kuten kaiteet ja ovenkahvat puhdiste-
taan useasti. Lisäväkeä työssä ei ole, mutta kiireettömistä töistä 
tingitään, jotta paikkojen hygieenisyys voidaan taata.

Käsitöissä ja askartelussa on käytössä desifiointiainetta ja puh-
distusliinoja, joilla työvälineet puhdistetaan aina käytön jälkeen. 
Samoin liikuntavälineet puhdistetaan jokaisen oppitunnin 
jälkeen. Näistä viruksen torjuntakeinoista vastaavat opettajat.

Koulun henkilökunnan vastuulla on mahdollisimman virustur-
vallinen koulunkäynti koulupäivien aikana. Oppilaita muistu-
tetaan päivittäin käsi- ja yskimishygieniasta. Tärkeää on kotona 
muistaa se, että lasta ei saa päästää sairaana kouluun.

-Oppilaat palasivat kouluun myönteisellä ja turvallisella mielel-
lä. Jos tautitilanne pahenee ja jouduttaisiin siirtymään etäope-
tukseen, on niin opettajilla kuin oppilaillakin viime keväisen 
perusteella siihen hyvä valmius, sanoo rehtori Anne Lahtivirta.

Teksti Tarja Jansson
Kuvat Ilona Lampilahti

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

s.leppanen@pp.inet.fi
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RIUTTALA-MUSTAJOEN KYLÄTALON  
PIHANKUNNOSTUS- JA GRILLIKOTAHANKE
Kevään ja kesän aikana kylätalon pihamaata on kunnostettu. 
Perinnetalon takaa kaadettiin puita, jotka pilkottiin poltto-
puiksi. Polttopuita tuli yllättävän paljon ja niiden varastointia 
varten täytyi rakentaa puusuoja kentän laitaan. Rakennustyöt 
puusuojan osalta ovat loppusuoralla. Lämmityskauden alkaessa 
siirretään muutama puukehikko kerrallaan perinnetaloon, josta 
sitten on lyhyt matka kantaa puut kylätaloon lämmitystä varten. 

Perinnetalon takamaastosta poistettiin kannot ja alueelle ajettiin 
täytemaata Etelänmäen rinteestä. Kentän laidassa olevaan ojaan 
asennettiin putket ja oja täytettiin. Rakennettavan grillikodan 
pohjaan asennettiin salaojaputket ja kodalle vedettiin sähkö-
kaapelit. Grillikodan anturaa päästään valamaan lähipäivinä. 
Lähiaikoina kyläläiset ja muut asiasta kiinnostuneet pääsevät 
rakentamaan pelkkahirsistä grillikotaa. Hirsien vuolua varten 
on hankittu asianmukainen työkalukin!

Kylätalon pihamaalle on rakennettu pihakivistä aitaa, jonka vie-
reen on asennettu kahdeksan valopylvästä. Kaksi valopylvästä 
on asennettu grillikodalle rakennettavan polun reunaan. Paikoi-
tusalueelle asennetaan suurempitehoinen valonheitin. Kylätalon 
ympäristön ja paikoitusalueen osalta tilanne pitäisi valaistuksen 
suhteen pimeänä aikana oleellisesti parantua.

Kylätalon pihamaa on lanattu tasaiseksi ja alueelle ajetaan vielä 
hienompaa kiviainesta, jonka jälkeen pihamaa pitäisi olla hyväs-

sä kunnossa pitkän aikaa. Kylätalon perustuksia kaivettaessa 
syntynyt ruma kiviröykkiö on poistettu. Isommista kivistä 
tehtiin kiviaitaa perinnetalon ja viereisen pellon rajalle sekä 
rakennettavan jätekatoksen viereen ojan varteen. Etelänmäessä 
kaivettu alue on asianmukaisesti maisemoitu.

Kylätalon pihamaan rinteeseen ja muuallekin tehdään istutuksia 
suunnitelman mukaisesti. Grillikodan edustalle on tarkoitus 
rakentaa pienehkö pihalaatoitus ja ympäristöön nurmikko. Kun 
hankkeen työt on saatu päätökseen, kylätalon alue kohteineen 
pitäisi olla huomattavasti nykyistä viihtyisämpi. Kylätalon alue 
ympäristöineen mahdollistaa entistä monipuolisemman käytön.
Kylätalon pihankunnostus- ja grillikotahankkeeseen on saatu 
EU-tukea. Leader Karhuseutu ja Satakunnan ELY-keskus ovat 
myönteisillä päätöksillään mahdollistaneet hankkeen toteutu-
misen ja näin osaltaan vaikuttaneet kylien kehittämisen.

Teksti ja kuva Pauli Kuusiranta

Riuttala-Mustajoen kylätalo löytyy nyt entistä helpommin, 
kun kylätalon osoiteviitta on asennettu.
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MUISTOJA KORONAKEVÄÄLTÄ –
SENIORIT KEVÄTKÄVELYLLÄ

Erilainen kevät – Covid 19 -virus muutti elämänmenon. Hal-
litus antoi 16. maaliskuuta poikkeuslain, joka muun muassa 
velvoitti ikäihmiset välttämään kontakteja jopa läheistensä 
kanssa. Kuntosalin ovet menivät säppiin, senioritanssiharjoi-
tukset peruttiin, samoin teatteriretket ja kuukausitapaamiset. 
Seniorien kevätkokous järjestettiin sähköpostikokouksena – 
mielenkiintoinen kokemus!

Perinteistä toukokuun 6. päivän kevätkävelyä ei peruttu. Emme 
toteuttaneet suunniteltua retkeä Soronpäähän ja Salaplakkarin 
maisemiin, vaan kukin ulkoili tahollaan katsellen – kuunnellen 
kevättä ja kertoi havainnoistaan Kevättarinan aineksiksi. Uuteen 
kesään heräilevää luontoa ihasteltiin ja ihmeteltiin eri kylissä ja 
myös Sastamalan puolella. Tehtiin tunnin parin lenkkejä teillä, 
poluilla ja metsässä. Käyskenneltiin kodin tai mökin ympä-
ristössä, muokattiin kasvimaata tai kärrättiin klapeja liiteriin. 
Havainnoimme kaikin aistein.

Aamuvarhain ihailtiin peilityyntä Karhijärveä, jolla silkkiuik-
kupariskunta lipui ylväästi ja sukelsi vikkelästi havaittuaan 
tarkkailijan. Vastarannan kaislikossa sorsat ja hanhet olivat 
kevätpuuhissaan. Päivän varttuessa aurinko leikki tuulenvireen 
nostamilla laineilla. Koskikara seisoi tutulla paikallaan laiturilla 
ja lokit lentelivät etsien saalista. Ihailimme uljaita joutsenia. 
Susijärven mökkiläinen seurasi vastarannan pesimispuuhia. 
Tutut muuttomatkalaiset, joutsenpari ja ”peräkammarinpoika” 
huikkasivat tervehdyksenä Riuttalan suunnalla mökin isäntä-
väelle, jonka korviin kantautui myös kevään ensimmäinen kau-
lushaikaran, tynnyrilinnun, bassouuhkailu. Lisäksi mökkireis-
sua rikastutti 40:s peura- tai hirvihavainto. Yksi reipas seniori 
uskaltautui heittämään talviturkkinsa lähijärveen lenkkisaunan 
jälkeen.

Moniääninen linnunlaulukonsertti tervehti jokaista kävelylle 
lähtijää. Kunpa kouluajan linturetkien opit olisivat muistissa!  
Hentoja säveliä koivun latvaoksilta – pajulintuko? Peipposen 
riemukkaat säkeet olivat tutut. Korviin kantautui punarinnan 
herkkiä sävelkudelmia ja koreapukuisen tiklin kirkassointista li-
verrystä sekä kuovin pitkää luritusta peltoaukeilla. Sepelkyyhky 
huhuili ja yksi lenkkeilijä ilahtui kuullessaan huuhkajan huu-hu 
-puhalluksen lähiympäristössään monen vuoden tauon jälkeen.

Kirjosieppo ahersi pesimispuuhissa, ja uskolliset ystävämme 
tiaiset tarkastelivat pönttöjä kodikseen. Pikkuvarpuset lentelivät 
pihoilla ja västäräkki, liinapeippo, riukusääri, keikutteli seurana 
liiteriin klapeja kärrääjille. Mustarastas pöllytti syksyn lehtiä. 
Käpytikka rummutti vimmatusti sähköpylvästä ja toinen koput-
teli koivun runkoa. Kurjet astuskelivat arvokkaasti pelloilla ja 
naakkaparvi tarkkaili koivun latvuksissa. Pihamailla kaartelevat 
pääskyset toivat suven sanomaa: ”Pääskysestä ei päivääkään...”

Sini- ja valkovuokkoja, leskenlehtiä, muutama voikukka läm-
pimällä seinustalla ja rentukoita purojen varsilla. Kevätpiippo 
pihan reunalla ja kevättaskuruoho pientareella kevään airuina 

ja metsäorvokki pilkistämässä kuihtuneiden ruohojen seasta. 
Pensaat vihersivät, ja ahonlaidan tuomet herättelivät kukintaan-
sa. Sen sijaan koivuissa emme havainneet nimeksikään hiiren-
korvia.

Mitä näkivätkään metsässä kävelijät? Yksi mietti, salamako oli 
mustannut haapapuun kyljen. Toinen totesi maaston kuivuuden 
ja varoi tallaamasta jäkäliä. Kolmannen polulle osui myrskyn 
kaatamia kuusia ja katkennut koivu ja siinä tikan naputtelema 
kolo. Neljäs suri hirven napsimia puuntaimia ja ihmetteli koloa 
muurahaispesässä. Ja solisten virtaavat purot veivät lapsuus-
muistoihin.

Orava oli luontohavaintojen tavallisin siivetön eläin. Milloin se 
vieraili lintulaudalla auringonkukan siemeniä napsien, mil-
loin häiritsi pikkulintujen pesimispuuhia, milloin oli vaarassa 
joutua naapurin kissan tai pihaan astelleen ketun herkkupalak-
si. Tarkkaavainen kulkija havaitsi herttaisen leppäkerttuparin 
leskenlehdellä ja maassa muurahaisia, hämähäkkejä ja matoja 
tärkeissä tehtävissään. Yksi lenkkeilijä väisti keväänkankeaa 
kyykäärmettä mökkimatkallaan.

Kevät on uuden kasvun aikaa. Muokatut kasvimaat ja tasai-
siksi äestetyt pellot kylväjän saapua kertoivat luottamuksesta 
tulevaan, kuten myös koronakevään kasvattamat klapikasat ja 
-pinot pihojen tuntumassa – ensi talvenakin tarvitaan lämmön-
lähteitä.

Keväinen luonto antoi meille elämyksiä: kuolleelta näyttänyt 
luonto oli heräämässä monimuotoiseen elämään. Ympärilläm-
me on puhdasta luontoa, kauneutta ja elämää – aihetta iloon ja 
kiitokseen.

Teimme myös toisenlaisen kevätkävelyn. Vastasimme valtakun-
nalliseen Suvivirsi-haasteeseen pihoilla ja parvekkeilla 30.5. klo 
18. Noin 25 vierailijaa ryhmiin jaettuina  Aleksinhovin, Iltatuu-
li-kodin ja Kotirannan pihoilla ja terasseilla lauloi: ”Jo joutui 
armas aika... Hieno kokemus: ilahtunut vastaanotto ja leppeä 
keväinen lauantaiehtoo.

Teksti Arja-Liisa Risku

Virpi Suuriniemi
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Arja Päivärinta

Maija-Liisa 
Karvinen

Eeva-Liisa 
Mäkelä

Veikko Palosaari

ILMOITUSMYYNTI 2020 

Ilmoitushinnat   yhteen lehteen      koko vuosi  (4 numeroa) 
1/1 sivu    240 €   720 €
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 kir-
jastossa mm. postilaatikottomille kesälavialaisille. Laskutuksesta vastaa Maaret Väliheikki puh. 044 531 4526, susikosken-
tase@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 
numerosta 044 531 4526 tai sähköpostilla susikoskentase@gmail.com. 
Kaikki aineisto osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Joulukuu 3.12.2020, aineistopäivä perjantai 20.11.2020
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VIRASTOTALON  
TULEVAISUUS EI OLE 
VIELÄ RATKENNUT
Viittatiellä sijaitsevat Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon raken-
nukset ovat olleet vajaakäytöllä pitkään. Porin kaupunki osti 
viime talvena yhtiön pienomistajien osakkeet, jolloin koko 
osakekanta siirtyi kaupungin hallintaan. Kaupungin tarkoituk-
sena oli tämän jälkeen harkita tappiota tuottavien rakennusten 
purkamista ja siksi kaupunki irtisanoi niissä olevien vuokra-
laisten sopimukset niin, että tilojen piti olla tyhjät kesäkuun 
loppuun mennessä.

Kaksi lavialaispariskuntaa oli tehnyt jo viime vuoden puolella 
kiinteistöyhtiön osakkeista ostotarjouksen, jonka kaupungin-
hallitus hylkäsi kokouksessaan 17.1.2020. Ostotarjous jätettiin 
samansisältöisenä uudelleen 5.4.2020, tällä kertaa sen liitteenä 
oli talojen säilyttämisen puolesta koottu adressi. Kaupungin-
hallitus hylkäsi 20.4.2020 myös tämän ostotarjouksen, joka oli 
yhden euron suuruinen, minkä lisäksi tarjoukset tekijät esittivät 
neuvottelujen pohjaksi, että 70 % arvioiduista purkukustannuk-
sista jätetään yhtiöön.

Tämän jälkeen Lavia-seura ry teki 26.5.2020 esityksen Varsi-
nais-Suomen ELY-keskukselle Virastotalon rakennusten suoje-
lusta. Seura perusteli esitystään mm. rakennusten historallisella 
tyypillisyydellä, Laviankylän rakennetun ympäristön harmoni-
suudella, rakennuksen alkuperäisellä kunnolla, historiallisella 
todistusvoimaisuudella (valtion paikallispalveluiden toteutta-
minen) sekä sillä, että tiilipintaisena rakennusten voi katsoa 
edustavan myös edelläkävijyyttä 1980-luvun postmoderniin 
tiiliarkkitehtuuriin.

Kesäkuun lopussa helsinkiläinen AS. Putkitus Oy teki ostotar-
jouksen kiinteistöyhtiön osakkeista. Ilmoituksensa mukaan AS 
Putkitus Oy:llä oli ajatuksena vuokrata ja kehittää Kiinteistöyh-
tiö Oy Lavian virastotalon tiloja. Yhtiö oli tarjousta tehdessään 
tietoinen meneillään olevasta rakennuksia koskevasta suojelue-
sityksestä.

Kaupunginhallituksen 17.8.2020 kokouksen esityslistassa 
ehdotuksena oli kaupan hyväksyminen, mutta lopulta kau-
punginjohtaja Aino-Maija Luukkonen veti esityksensä pois 
sillä perusteella, että aiempaa tarkemman oikeudellisen arvion 
mukaan ELY-keskuksessa vireillä oleva suojeluesitys muodostaa 
käytännössä esteen osakekannan myynnille.

Suojelupäätöksen käsittely Ely-keskuksella kestänee pitklle ensi 
vuoteen, joten Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo puhuttanee 
meitä lavialaisia vielä pitkään.

Teksti Tarja Jansson

KANSALAISOPISTON  
KURSSIT OVAT  
ALKANEET
Porin seudun kansalaisopiston syyslukukausi on alkanut viime 
kevään koronatauon jälkeen normaalisti. Laviassa yhtenäiskou-
lun tilat ovat vanhaan tapaan kurssien käytössä, vaikka muissa 
tapauksissa koulutiloihin ei päästetä ulkopuolisia.

Koronatilanteen vuoksi joidenkin kurssien ryhmäkokoja on 
pienennetty, esimerkiksi kielikursseille otetaan opistossa 25 % 
vähemmän opiskelijoita kuin ennen. Muilla kursseilla osallistu-
jamäärät katsotaan sen mukaan, minkä kokoisessa tilassa kurssi 
pidetään.

Kansalaisopiston opettajia on ohjeistettu siitä, miten opetus jär-
jestetään turvallisesti. Maskipakkoa ei opettajilla eikä opiskeli-
joilla kursseilla ole, mutta osa opettajista on hankkinut itselleen 
suojavisiirejä. Opisto ei kustanna suojavälineitä eikä käsidesejä, 
mutta jokaisella on mahdollisuus hankkia ja käyttää niitä oman 
halunsa ja tarpeensa mukaan.

Opiston toiminnan uskotaan pysyvän turvallisena mukana 
olevien yhteispelillä muut läsnäolijat huomioon ottaen. Käsien-
pesu kurssille tullessa sekä turvavälien pitäminen ovat tässäkin 
ne tärkeimmät keinot, joilla pandemian leviämistä voidaan 
ehkäistä. Hankalimpia tilanteita turvakeinojen toteuttamiselle 
ovat siirtymistilanteet ja liikuntatilojen pukuhuoneet.

-Kurssien osallistujamääriä on vaikea ennustaa, toisaalta korona 
saattaa rajoittaa osallistujia ja toisaalta moni, joka aiemmin 
on viettänyt talviajan kotimaan ulkopuolella, voi olla halukas 
osallistumaan kursseille. Kansalaisopistotoiminta on monelle 
tärkeää sosiaalista toimintaa, sanoo suunnittelija Mari Korho-
nen Kansalaisopistosta.

Syksyn Sinä Osaat! -koulutusopas on pitänyt jakaa koteihin 
19.8. alkaen. Osa kotitalouksista on jäänyt toistamiseen ilman 
koulutusopasta. Mari Korhosen mukaan opisto ostaa jakelun 
Porin jakelukeskukselta Oy:ltä, joka vuorostaan ostaa sen 
postilaitokselta. Jostain opistosta riippumattomasta syystä osa 
talouksista jää jakelun ulkopuolelle.

Joulukuussa jaettava koulutusopas on ensimmäinen, jota ei enää 
jaeta kaikkiin talouksiin, vaan se on noudettava jakelupisteis-
tä, täällä Laviassa opas on saatavissa ainakin kirjastosta, toista 
jakelupistettä kirjaston lisäksi ollaan hankkimassa.

Teksti Tarja Jansson

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

 40 hengen juhla/kokoustilat Vanhustenkotiyhdistyksen  
ruokalassa Aleksintiellä  
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KOOSTE JÄTENEUVONNAN OHJEISTA
Lavia kuuluu Porin seudun jätelautakunnan alueeseen. Lauta-
kunta päättää mm. jätehuoltomääräyksistä ja jätteenkuljetusjär-
jestelmästä. Lautakunnalle ilmoitetaan yhteiset jäteastiat sekä 
haluttu jäteastian pidennetty tyhjennysväli.

Porin kaupungin jätehuoltoyksikölle kuuluvat jätehuollon jär-
jestäminen kuten hyötyjätepisteet, vaarallisten jätteiden keräys 
sekä kunnan järjestämä sekajätteen keräys (syväkeräysastiat).

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSISSÄ SANOTTUA

• Lajitteluvelvollisuuksien lisääntyminen. Lajitteluvelvol-
lisuus koskee kaikkia asuin- ja vapaa-ajankiinteistöjä. 
Lajiteltavat jätteet toimitetaan vastaanottopisteisiin  tai 
kiinteistöllä oleviin keräysastioihin. 

• Kiinteistöillä pitää olla asuntojen lukumäärän mukaan 
astioita eri jätejakeille (yli 5 asuntoa). 

• jätteiden polttaminen ja maahan hautaaminen on kielletty. 
Kiinteistön tulipesissä saa polttaa käsittelemätöntä puujä-
tettä, risuja ja oksia sekä vähäisiä määriä paperia, pahvia ja 
kartonkia.

KIINTEISTÖN SEKAJÄTEHUOLTO

Lavian alueella on käytössä sekä kunnan järjestämä että kiin-
teistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Jompaankumpaan 
tulee jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön liittyä.
Kunnan järjestämien aluekeräyspisteiden sekajäteastioiden 
käytöstä tehdään sopimus Porin kaupungin jätehuoltoyksikön 
kanssa. Sopimuslomakkeen voi täyttää Lavian kirjastossa, josta 
saa samalla avaimen syväkeräysastioihin. Laskutus tapahtuu 
kerran vuodessa. Myös irtisanomisen ja avaimen palautuksen 
voi hoitaa kirjastossa.

Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kiinteis-
tön haltija tekee sopimuksen suoraan jätteenkuljetusyrityksen 
kanssa sekä hankkii tai vuokraa kuljetusyritykseltä jäteas-
tian/-astiat kiinteistölle.

Lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt voivat sopia yhteisen jäteastian 
käytöstä. Yhteisastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitet-
tava etukäteen kirjallisesti Porin seudun jätehuoltojaostolle.

EKOMAKSU

Ekomaksulasku lähetetään asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöil-
le kesän/syksyn aikana sille kiinteistön omistajalle, joka on 
omistanut sen 1. huhtikuuta kyseisenä vuonna. Taloyhtiöissä 
ekomaksulasku menee isännöitsijälle.

Ekomaksulla katetaan kotitalouksien lakisääteisiä jätehuoltopal-
veluita kuten vaarallisten jätteiden keräys, lääkkeiden palautus 
apteekkiin, osa hyötyjätteiden keräyksestä, jäteneuvonta sekä 
jätehuoltoviranomaisen tehtävien hoitaminen.

LAJITELTAVIEN JÄTEJAKEIDEN 
VASTAANOTTOPAIKKOJA

Vaaralliset jätteet (kotitalouksille maksuton), 
Jätevedenpuhdistamo, Viittatie 10, tiistaisin 7-11.
Lääkejätteet palautetaan apteekkiin.

Sähkö- ja elektroniikkaromu (SER) (maksuton), Lavian ekopa-
ja, Teollisuustie 8, ma-to 8-15.30, pe 8-13.30. Pajalaiset noutavat 
maksutta SERiä. Noudon voi tilata numerosta 044 701 8572.

Haravointijäte (maksuton), Vanha maankaatopaikka (purura-
dan keskellä). Paikalle vievä pikkutie on varustettu puomilla, 
jonka avaimen voi noutaa jätevedenpuhdistamolta.

Risut ja oksat (maksuton), Tielaitoksen vanha varikko Keskus-
tantiellä. Vain risuja ja oksia, ei orapihlajaa eikä muuta puuta-
varaa.

Kartonkipakkaukset , Salen piha, Tampereentie 5-7
Lihakauppa Kuusikon piha, Nahkurintie 1
Kunnan varikolla, Kärkösentie 6, on lavoja, jotka ovat tarkoitet-
tu ainoastaan ruskealle pahville.

Paperi, Paperille löytyy useita astioita eri puolelta Laviaa.

Lasipakkaukset, Salen piha, Tampereentie 5-7
Pankkitalon piha, Rankosentie 1
Lihakauppa Kuusikon piha, Nahkurintie 1

Metalli, Salen piha, Tampereentie 5-7
Lihakauppa Kuusikon piha, Nahkurintie 1
Isoa metalliromua voi viedä jätevedenpuhdistamon romulaval-
le, Viittatie 10.

JÄTENEUVONTA

Kaikissa jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä jäte-
neuvojien puoleen. Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut, 
PL 121 28101 Pori

Jäteneuvonta, puh. 044 701 2500, jateneuvonta@pori.fi, 
www.pori.fi/jateneuvonta

Jätehuoltojaosto, puh. 044 701 2528, 044 701 3332, 
jatehuoltojaosto@pori.fi, ekomaksumuistutukset, 
yhteisastiailmoitukset, pidennetty tyhjennysväli

Porin kaupungin tekninen toimiala / jätehuoltoyksikkö, PL 121 
28101 Pori (mm. ekomaksulaskut, sekajätteen syväkeräysastiat), 
puh. 044 701 2535, porinjatehuolto@pori.fi, 
www.pori.fi/hangassuo, www.pori.fi/kierratyskeskus

Hangassuon jätekeskus, Raumantie 980, Luvia, puh. 044 701 
2520, Avoinna: ma 7-21, ti-pe 7-18

Koonnut Tarja Jansson
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KORONANEUVONTA
Koronaneuvontanumeron ja koronanäytteenoton lisään-
tyneeseen kysyntään vastataan tekstiviestivastauksilla sekä 
aukioloaikojen laajennuksella. Koronanäytteenottomäärien 
sekä koronaneuvontanumeron soittojen lisääntyessä perusturva 
ottaa käyttöön tekstiviestipalvelun, jonka avulla negatiiviset 
testitulokset lähetetään asiakkaille tekstiviestillä soiton sijaan. 
Lisääntyneen kysynnän vuoksi myös koronaneuvontanumeron 
ja drive in –näytteenottopisteen aukioloaikoja laajennetaan.

Koronaneuvontanumeron ja drive in –näytteenoton aukiolo-
ajat laajenevat 31.8. alkaen. Maanantaista 31.8. alkaen korona-
neuvontanumeron aukioloaikoja laajennetaan niin, että numero 
on auki sekä arkisin että viikonloppuisin kello 8-16.  
Samalla drive in –koronanäytteenoton aukioloaikoja laajenne-
taan arki-iltoihin ja viikonloppuun. Ensi viikosta alkaen näyt-
teenotto on auki arkisin kello 8-18 ja viikonloppuisin kello 9-16.

Jos sinulla on koronavirukseen sopivia oireita, ota yhteys 
koronaneuvontanumeroon, joka on 02 623 4333 tai tee oirear-
vio osoitteessa omaolo.fi. Koronaviruksen oireita voivat olla 
mm. kuume, hengenahdistus, yskä, lihaskipu, väsymys, nuha, 
haju- tai makuaistin häiriöt, pahoinvointi ja ripuli.  Koronaneu-
vontapuhelimessa tehdään hoidon tarpeen arviointi ja ohjataan 
tarvittaessa infektiovastaanotolle tai drive in -näytteenottoon 
(os. Otavankatu 3 B).

Koronaneuvontanumeron ollessa suljettuna soitetaan akuuteissa 
asioissa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan,  
puh. 116 117.

Lisätietoja antavat: Taru Kleemola, koronaterveysaseman  
vastuulääkäri, puh. 044 701 0509, Hannele Oksanen,  
osastonhoitaja, puh. 044 701 4513, Kati Laasa, hygieniahoitaja, 
puh. 044 701 3249

Tekstiviestipalvelu otetaan käyttöön asteittain.
Tekstiviestipalvelun avulla lähetetään jatkossa koronanäytteen-
otossa käyneille asiakkaille tietoa negatiivisesta testituloksesta 
tekstiviestillä. Tekstiviestipalvelu otetaan käyttöön asteittain, 
joten alkuvaiheessa asiakas saa joko puhelinsoiton tai tekstivies-
tin testituloksestaan. Perusturva pyrkii ilmoittamaan jatkossa 
kaikki negatiiviset testitulokset tekstiviestipalvelun avulla.

- Negatiivisia vastauksia aletaan lähettää tekstiviestillä jo 
tänään, mutta osa negatiivistakin vastauksista soitetaan asiak-
kaalle. Negatiivinen testitulos tarkoittaa, että asiakkaalla ei ole 
näytteenottohetkellä ollut koronavirustartuntaa. Jos testitulos 
on negatiivinen ja asiakkaalla ei ole oireita, hän voi palata nor-
maaliin arkeen, kertoo hygieniahoitaja Kati Laasa.

Positiiviset testitulokset soitetaan suoraan asiakkaalle jatkos-
sakin. Tekstiviestipalvelun käyttöönotto osaltaan nopeuttaa 
vastausten välittämistä asiakkaille. Testitulos tulee asiakkaan 
nähtäville myös Omakanta-palveluun.

VÄHÄVARAISILLE TARKOITETTUJEN KASVOMASKIEN 
JAKOAIKOJA TIIVISTETÄÄN. Monikäyttöisiä kankaisia 
kasvomaskeja jaetaan heikommassa asemassa olevilla kunta-
laisille Maantiekadun toimipisteessä sekä Ulvilan, Merikarvian 
ja Lavian terveyskeskuksissa ensi viikosta alkaen arkisin kello 
8-12. Pihlavan ja Pormestariluodon asukastuvilla kasvomaskeja 
jaetaan arkisin 9-15.

 Porin perusturvan jakamat ilmaiset kankaiset kasvomaskit 
on tarkoitettu jaettavaksi valtiovarainministeriön suositusten 
mukaisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville kun-
talaisille. Pääsääntöisesti jokaisen kuntalaisen tulee tarvittaessa 
hankkia kasvosuojain itse. Lisätietoja antavat:
Katri Vuori, hygieniahoitaja, puh. 044 701 0329
Kati Laasa, hygieniahoitaja, puh. 044 701 3249
Aiheeseen liittyvää materiaalia: www.pori.fi/korona 

HUOM! Porin perusturvan sähköpostiosoitteet ovat muuttu-
neet. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa:  
etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi.
Päivitäthän yhteystietosi. Muutos koskee kaikkia Porin perus-
turvan työntekijöitä. Toistaiseksi sähköpostit kääntyvät vielä 
vanhasta osoitteesta uuteen.

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO
Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille, netin kautta 
osoitteessa www.pori.fi/kansalaisopisto, puhelimitse arkisin 
kello 10-16 puh. 02 621 5963. Tutustu myös runsaaseen  
etä- ja monimuoto-opetustarjontaamme joko koulutusoppaassa 
tai netissä! 

Kurssitarjonta Laviassa syksyllä 2020.  
Muutokset mahdollisia. 

14638S Kirjoittajapiiri Laviassa Torstaisin 10.9., 24.9., 8.10., 
22.10., 5.11. ja 19.11. klo 18-19.30 (12 t). Kurssimaksu 20 e, 
Osuuspankki, Tampereentie 6. 
Opettaja Tapio Järvinen 

14652S Teatteri-ilmaisua aikuisille ja nuorille Laviassa
Torstaisin 29.10. ja 12.11. klo 18-20.15 (6 t). Kurssimaksu 10 e
Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Reetta Vehkalahti 

14765S Kuntojumppa naisille ja miehille Laviassa
Sunnuntaisin 6.9.-29.11. klo 16.45–17.30 (12 t).  
Kurssimaksu 20 e, Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. 
Opettaja Eeva Venesmäki

14767S Toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto 
Laviassa Sunnuntaisin 6.9.-29.11. klo 17.30–19 (24 t). Kurssi-
maksu 32 e, Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja 
Eeva Venesmäki

14795AS Eläkeläisten jumppa Laviassa Keskiviikkoisin 9.9.-
2.12. klo 10–11 (16 t). Kurssimaksu 21 e) Lavian yhtenäiskoulu, 
kuntosali, Tampereentie 19. Opettaja Päivi Lumme

14916S Jooga Laviassa Tiistaisin 8.9.-1.12. klo 17–18.30 (24 t)
Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Soili  
Elovaara-Laakso 

13612S Englannin keskustelu Laviassa Torstaisin 10.9.-3.12. 
klo 17.30–19 (24 t). Kurssimaksu 32 e, Lavian yhtenäiskoulu, 
Tampereentie 19. Opettaja Tiina Pohjala

12577S Keskiviikon keramiikkaa ja taideteoksia muistakin 
materiaaleista Laviassa Keskiviikkoisin 9.9.-2.12. klo 17–19.15 
(36 t). Kurssimaksu 40 e, polttomaksu 6-16 e, Lavian yhtenäis-
koulu, Tampereentie 19. Opettaja Anne Siltanen

12677V Kudonta Laviassa Tiistaisin 8.9.-1.12. ja 19.1.-13.4. klo 
18–20.15 (72 t). Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurssimaksu 
52 e, Keskuskoulu, kudontatila, Keskustie 4. Opettaja Taina Niemi

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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12684S Ompelimo Laviassa Maanantaisin 7.9.-30.11. klo 
18–21 (48 t). Kurssimaksu 50 e, tarvikemaksu 10 e,  Lavian 
yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Aino Jönkkäri

12878S Käsityökahvila Laviassa Torstaisin 10.9.-3.12. klo 
18–20.30 (36 t), Kurssimaksu 40 e,  Lavian yhtenäiskoulu, Tam-
pereentie 19. Opettaja Soili Pekonen

15549AS Tietokoneen peruskäyttöä Laviassa Tiistaisin 25.8.-
2.9. klo 15.30–18 (12 t). Kurssimaksu 21 e, Riuttala-Mustajoen 
kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi Soukki-Laine

15503S Digiklinikka Laviassa Keskiviikkoisin 9.9.-3.12. klo 
16-16.45 Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. Opet-
taja Suvi Soukki-Laine. Tarvitsetko apua ja neuvoja tabletin, 
läppärin tai älypuhelimen kanssa? Jos vastasit kyllä, tervetuloa 
paikalle. Sinulla voi olla yhdellä kokoontumiskerralla korkein-
taan kolme kysymystä, jotta ehdimme käsittelemään kaikkien 
kysymykset. Neuvonta on kuitenkin yksilöllistä. Hinta on 5 e / 
käyntikerta. Ei ennakkoilmoittautumista.

15505AS Tietotekniikkaa konekammoisille Laviassa
Keskiviikkoisin 9.9.-18.11. klo 17–18.30 (20 t). Kurssimaksu 
33,75 e, Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja 
Suvi Soukki-Laine

15507S Joulukortit omista kuvista Laviassa Keskiviikkoisin 
25.11.-9.12. klo 17–18.30 (6 t). Kurssimaksu 24 e,
Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi 
Soukki-Laine

SYKSYN LUENTOJA SATAKUNNAN MUSEOSSA
Museossa on syksyn aikana tarjolla kaksi luentokokonaisuutta. 
Toisessa tarkastellaan uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä. Toisessa 
sarjassa esitellään ajankohtaisia tutkimuksia Satakunnasta. 
Kaikki luennot järjestetään museon Taavi-lavalla (Hallituska-
tu 11), mutta koronaviruksesta johtuen olemme rajoittaneet 
osallistujamäärää. Luennoille on varattu 55 istumapaikkaa 
turvavälit huomioiden. Mukaan pääsee saapumisjärjestyksessä. 
Suurinta osaa luentoja voi myös seurata Satakunnan Museon 
YouTube-kanavalta suorana ja tallenteena. Kaikille luennoille 
on vapaa pääsy, tervetuloa!

Uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä
Syyskaudella saamme kuulla uskontotieteen, taidehistorian 
ja kirkkohistorian asiantuntijoiden luennoilla kansanuskosta 
ja miten esimerkiksi sielu-usko ja magia ilmenevät edelleen 
Suomessa sekä erilaisista uskonnollisista liikkeistä ja ilmiöistä. 
Monet uudet kristilliset liikkeet tavoittivat suomalaiset nopeasti 
1800-1900-luvun vaihteessa muun muassa rannikon satama-
kaupunkien kautta. Uskonnolliset ilmiöt kiinnostivat niin ikään 
taiteilijoita kuin tavallisia kansalaisia. Esoteerinen henki-
syys innoitti Akseli Gallen-Kallelaa maalaamaan Juséliuksen 
mausoleumin freskot. Unissasaarnaajat kiehtoivat ja keräsivät 
kuulijoita eri puolilla Suomea. Uukuniemeläisen horrossaarnaa-
ja Helena Konttisen yksi esikuva oli 1700-luvulla vaikuttanut 
merikarvialainen Anna Rogel. Yhteistyössä Satakunnan Museo, 
Porin kesäyliopisto ja Satakunnan Museon ystävät ry.

Ke 16.9. klo 17.30
Risto Pulkkinen, TT, uskontotieteen dos., HY, 
pohjoisen etnografian dos., LY
Kansanuskoa muinais-Suomesta nykypäivään
https://youtu.be/_S9vgxPGww0

Ke 30.9. klo 17.30
Nina Kokkinen, FT, taiteen- ja uskonnontutkija, TY
Esoteerinen henkisyys Suomen kultakauden taiteessa ja Jusé-
liuksen mausoleumissa. Tekijänoikeudellisista syistä luentoa ei 
esitetä suorana tai tallenteena YouTubessa.

Ke 28.10. klo 17.30
Päivi Salmesvuori, TT, dos., yliopistotutkija, HY
Horrossaarnaaja Helena Konttinen (1871-1916) taivaallisten 
vaatimusten ja lohdutuksen välittäjänä
https://youtu.be/yD3SaEJaxEo

Muuta keskiviikkoiltojen ohjelmaa – ajankohtaisia tutkimuk-
sia Satakunnasta

Ke 11.11. klo 17.30
Pertti Rajala, tietokirjailija ja Pertti Ramstedt,  
toimitusjohtaja LKV
Ilta punakaartin tunnusten ja Eetu Salinin seurassa
https://youtu.be/lAYQJ713NwU

Ke 18.11. klo 17.30
Sanni Salomaa, FM, arkeologi, Muuritutkimus Oy
Kokemäen Villiönsuvannon rautakautisen asuinpaikan kai-
vaukset 2019-2020. Luennon jälkeen on mahdollista tutustua 
amanuenssi Leena Koiviston lyhyellä opastuksella Elon merkke-
jä –perusnäyttelyssä esillä oleviin Kokemäen Perävainionmäen 
arkeologisiin löytöihin.
https://youtu.be/QVkEJyJTfPI

Lisätietoja:
Carita Tulkki, museolehtori, puh. 044 701 1054, carita.tulkki@
pori.fi
Hallituskatu 11, 28100 Pori
www.pori.fi/satakunnanmuseo

Kuva Porin pamaus 15.9.1944, kuvaaja Kurt V. Karlsson, 
Satakunnan museon kokoelmat

LAVIAN KIRJASTO
puh. 044 7018909, lavia.kirjasto@pori.fi
Aukioloajat: 
MA 12-19
TI 10-16
KE 12-19
TO 10-16
PE 10-16
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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. 

Eläkeliiton Lavian Yhdistys ry
Syksyn toiminnan aloittaminen: 
• Jäsentapaamiset 10.9.2020, 8.10.2020 ja 12.11.2020 Koy La-

vian Säästökeskuksen kokoustiloissa, osoitteessa Porintie 3 
• Boccia 7.9.2020 alkaen Keskuskoululla klo 16-18, Moni-

toimikerho 8.9. alkaen Vanhainkotiyhdistyksen kerhohuo-
neella 

• Keilailu ja uinti 17.9.2020 alkaen Kankaanpään Kuntoutus-
keskuksessa 

• ATK -kerhon, Kuntosalin ja Senioritanssin aloittamisesta 
tiedotetaan myöhemmin 

• Alueen kirkkopyhää vietetään sunnuntaina 20.9.2020  
Suodenniemen kirkossa 

• Satakunnan piirin Kaamosristeily 3.-4.11.2020 on peruttu 
• Lavian yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuun 

jäsentapaamisen yhteydessä 12.11.2020 
• Satakunnan piirin järjestöpäivä ja pikkujoulun vietto 

20.11.2020 Ellivuoressa  

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys
• ISÄNPÄIVÄLOUNAS 8.11.2020 Riuttala-Mustajoen kylä-

talolla, Kullaantie 302. 
Kaksi kattausta, 30 henkilöä per kattaus, klo 11.30 ja klo 
14.00. 
Hinta: aikuiset 25 euroa, 7-15-v. 10 euroa ja alle 7 -v. ilmai-
seksi. Maksu 
käteisellä paikan päällä. Ilmoittautumiset ke 4.11. mennessä 
Tellervo Kuusirannalle puh. 044-0309440. 
Huom! Koronavaraus. Järjestää Riuttala-Mustajoen kyläyh-
distys. 

• 

Hanhijoen seudun kyläyhdistys
• Lavian seurakunta ja Hanhijoen seudun kyläyhdistys 

järjestävät jälleen Metsäkirkon Matinlammella (käynti 
Kukkulantieltä Kravisillan pielestä, opasteet Kivijärventiel-
tä). Kirkonmenot pidetään su 25.10.2020 klo 12 kansanlau-
lukirkon sävelin. Tilaisuuden jälkeen makkaranpaistoa ja 
kirkkokaffeet (vapaaehtoinen kahviraha). Pukeudu lämpi-
mästi ja varustaudu muutenkin sään mukaan. Kävelymatka 
Matinlammelle on noin 200 m, mutta tarvittaessa autolla 
pääsee perille asti. Olet sydämellisesti tervetullut yhteiseen 
tilaisuuteemme talveen valmistautuvan luonnon ympäröi-
mänä. 

4H-Syysterveiset
• Kerhot käynnistyvät syyskuussa seuraavasti: 

Kokkikerhot 9.9. alkaen Suomelan opetuskeittiöllä kes-
kiviikkoisin ryhmä 1 klo 16 – 17.20 ja ryhmä 2 klo 17.30 
– 18.50. 
Keppiheppakerho Suomelan koulun salissa tai lähimaastos-
sa 17.9 alkaen torstaisin klo 17 – 18. Tänä syksynä kaikkiin 
kerhoihin on ilmoittauduttava etukäteen Pokulle p. 0500-
497 453, jotta voimme varmistaa ryhmien sopivan koon ja 
turvallisen kerhotoiminnan. 

• Tuoremehuasema Viittatiellä palvelee asiakkaita ajan-
varauksella p. 044 – 971 6998. Omenoita tai päärynöitä 
tarvitaan vähintään 40 kg (n. 8 ämpärillistä), jotta puristus 
onnistuu. Tuosta määrästä tulee noin 20 l mehua. Tänä 
vuonna omenat ovat aika rupisia, mutta mehustuksessa se 
ei tahtia haittaa! Oman puutarhan sato kannattaa hyödyn-
tää. Tervetuloa mehustamaan myös ensikertalaiset! Yst. 
terv. Poku 

Laviafoorumi
• Laviafoorumi kokoontui 26.8.2020, muistio luettavissa 

Laviafoorumin Facebook-sivuilla. 
Seuraava kokous maanantaina 19.10.2020 klo 18 Lavian 
Säästökeskuksen kokoustilassa, os. Porintie 3. Tervetuloa 
kaikki Lavian asioista kiinnostuneet! Mikäli et ole Faceboo-
kissa, tapaamisten kutsut ja pöytäkirjat lähetetään sähkö-
postitse, kun ilmoitatte sähköpostiosoitteenne:  
laviafoorumi@lavia.in

LAVIAN KIRJASTON  
AUKIOLOAJAT  
LAAJENIVAT  
SYYSKUUN  
ALUSTA

Syyskuun alusta voimaan tulleet Lavian kirjaston uudet aukioloajat 
lisäsivät aukioloa seitsemällä tunnilla. Perusteluina muutokselle olivat 
sivistyslautakunnan mukaan se, etteivät vanhat aukioloajat palvelleet 
kuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäperusteina olivat, että, 
aukioloaikojen muutos tukee kirjastolain edellyttämää saavutettavuutta 
ja kattavuutta sekä se, että Lavian kirjasto sijaitsee selkeästi pisimmän 
matkan päässä muihin Porin kirjastopalveluiden toimipisteisiin verrat-
tuna ja tästä johtuen kirjastopalvelujen saavutettavuuden lisääminen on 
perusteltua juuri Laviassa.
Muutos ei lisää kustannuksia, koska se voitiin toteuttaa nykyisellä hen-
kilökunnalla.

Lavian kirjaston uudet aukioloajat ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12-19 sekä tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 10-16.
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
• Avoin päiväkerho tiistaisin klo 9:30-11:30
• Päivähartaus 23.9.alkaen keskiviikkoisin klo 13.00 Lavian kirkossa Anne-Maarit Lahtivirta ja Marina Hämäläinen,  

myös nettiradiossa.
• Kirkkokuoro keskiviikkoisin klo 18:00
• Lauluryhmä keskiviikkoisin klo 19:30 

Jumalanpalvelukset klo 10:00
• Su 4.10. klo 10:00 nuotiokirkko
• Su 11.10 klo 11:00 Sanajumalanpalvelus Riuttala-Mustajoki kylätalolla
• Su 11.10 klo 13:00 Merja ja Pekka Laaksosen konsertti. Suljettu juhlakonsertti 70- ja 75 vuotiaille seuralaisineen
• Su 25.10 klo 12:00 metsäkirkko Matinlammella, järjestetään yhteistyössä Hanhijoen kyläyhdistyksen kanssa.
• La 31.10. klo 18:00 pyhäinpäivän iltakirkko

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

Tarkemmat tiedot tapahtumista www.kirkkoporissa.fi

Lauantaina 22. elokuuta puolenpäivän jälkeen Soikosta 
Noormarkkuun päin liikkuvia saattoi kummastuttaa vas-
taan tuleva, upea kolmenkymmenen Jaguarin letka. Näillä 
teillä lienee harvoin nähty näin monia arvoautoja kerralla. 
Tapahtuman takana oli Finnish Jaguar Drivers' Club, jonka 
jokakesäinen kaksipäiväinen kesäretki oli lähtenyt perjan-
taina Espoosta ja kiertänyt Someron, Loimaan, Säkylän, 
Rauman, Panelian, Harjavallan ja Nakkilan kautta Poriin, 
jossa he yöpyivät Yyterissä. Lauantaiaamuna klubilaisten 
matka jatkui Reposaaren ja Noormarkun kautta Laviaan 

pitkin Noormarkun ja Riihontietä, Soikon  risteyksestä 
matka suuntautui Kankaanpäähän ja sieltä Parkanon kautta 
Ähtäriin, josta retkeen osallistuneet hajaantuivat sunnun-
taina kotimatkoilleen ympäri Suomen. Vanhin auto retku-
eesta oli 1950-luvulta, sitä nuoremmat autojen vuosimallit 
sijoittuvat kaikille vuosikymmenille 1950-luvun jälkeen 
2010-luvulle asti.

Teksti ja kuva Tarja Jansson

puh. 045 7875 1354
Kosmetologi Taru Puska

Tampereentie 3
38600 Lavia

www.kauneushoitolatarunhohde.com

Jalkahoidot
Kasvohoidot
Käsihoidot
Sokerointi
Geelilakkaukset
Kulmien ja ripsien
kestovärjäys
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Vauvahieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

       Kauniita, Laviassa ja Kiikoisissa kasvatettuja, kohtuuhintaisia 

 

JOULUKUUSIA 
Kiikoisissa, PORINTIE 5121 

 
Myynti 13. - 23.12. klo 12-19 

 
Pakataan verkkoon, helppo kuljettaa 

 
Huonekuuset 10-40 € 

 
Nouda kuusi itse PuuPuuhaMetsästä 

 
NOUTOSAFARI su 13.12. klo 10-16 

Nuotiolla makkaranpaistomahdollisuus, lämmintä mehua 
 

Omavalintainen kaato myös myynnin aukioloaikoina 
 

Kaatamasi kuusi 33€ 
 

Oletko jouluihminen? Joulukuusia saatavilla myös ennen myynnin alkua 
-soitathan ensin (nuotiopaikka käytettävissä) 

 

TUULIKKI JA JARMO SIROLA 
J. 0400 376861, 
T. 040 7732261 

www.treefarm.fi 
 
  

TREE FARM                                           TREE FARM 
 

            
 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

Kutsu on kaikille läheistään hoitaville tai hoidettavan 
menettäneille 

Tervetuloa mukaan virkistymään, saamaan tietoa, vertaistukea ja voimia  
omaishoitajan arkeen!  

Tule mukaan, vaikka et kuuluisikaan kunnallisen omaishoidontuen piiriin. 
 

Syksyn 2020 tapaamisissa Vanhustentalon kerhohuoneella kello 13–15 (os. Aleksintie 2 C) 
on kahvikupin äärellä seuraavaa ohjelmaa: 

 

to 10.9. Kohtaamisen iloa – kuulumisten vaihtoa 
to 8.10. Bingo ja tietokilpailu  
to 12.11. Edunvalvontavaltuutus, Lavian Op:n toimitusjohtaja Mika Mäenpää 
to 10.12. Joulujuhla, lisätietoja myöhemmin 
 

Tule paikalle vain, jos olet oireeton, pidä turvaväli, huolehdi hygieniasta.  
Maskin käyttö on suositeltavaa. Näin huolehdimme itsestämme ja läheisistämme. 

 
Omaishoitajien hemmotteluhoidot Lavian Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa sekä 
Wetreex Hyvinvointipalveluissa jatkuvat – omaishoitaja, käy hemmotteluhoidossa! 
 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset. 
 Lisätietoja toiminnastamme Sinikalta 044 5496 403 

Tiedotamme toiminnasta myös Alueviestin seuratoiminta –palstalla. 
  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 
 

SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
MA 2.11.2020 KLO 18  

Vanhustenkotiyhdistyksen  kerhohuoneella os. Aleksintie 2 C 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa! 
Hallitus 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 
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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

JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Helena Isokallio 040 5915212
Korhosentie 9, Lavia

Perjantaisin Lavian torilla
Tiistai ja lauantai aamupäivisin 

Kahvibaarin edessä, osoite Tampereentie 4

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!

Uutta perunaa

Vihanneksia

Kesäkukkia
Amppeleita

Hyötykasvien taimia
Yrttejä

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

• 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.�

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) 
 

Tampereentie 9
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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

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  
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Tällä hetkellä moni maatila saa parhaan hyödyn aurinkosähkö- 
järjestelmästä, koska heillä on mahdollisuus saada 40% energiatuki 
aurinkosähköjärjestelmän hankintaan. 

Miksi järjestelmä Vatajankosken Sähköltä?
Olemme saaneet uusia tehokkaampia tuotteita todella kilpailukykyi-
seen hintaan. Tarjoamme aurinkosähköjärjestelmää teille helppona 
kokonaistoimituksena.  Järjestelmän laadun takeena lupaamme 
pitkät takuuajat.

Miksi tukea kannattaa hakea tänä vuonna?
Jos olet harkinnut sähkön omavaraisuutta, on oikea aika hankkia 
järjestelmä juuri nyt.  Näillä näkymin mahdollisuudet saada suurta 
40% tukea on voimassa enää tämän vuoden. Ensi vuoden tuen 
määrästä ei ole tietoa.  Jäljellä on kaksi investointituen hakujaksoa 
(15.8.2020 ja 15.10.2020).

Paikallisena ja vastuullisena myyjänä olemme käytettävissä myös 
asennuksen jälkeenkin kaikissa kysymyksissänne.  Ota yhteyttä 
aurinkosähköasiantuntijoihimme niin kerromme mielellämme
lisää puh. 02 5782 5316. 

Aurinkoisin terveisin

Vatajankosken Sähkö 

Aurinkosähköjärjestelmä meiltä nyt edullisemmin kuin koskaan

Maatilojen 40 % energiatuen hakuaika päättyy pian



 

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 

 


