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Koska elämä voi olla aikamoinen retki.
Varaa aika POP Taloushetkeen
ja suunnitellaan yhdessä vähän eteenpäin!

PIDÄ  
POP 
TALOUSHETKI!
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Syksy lähestyy vaihtelevan kesän jälkeen. Kesäkuu 
oli säältään kohtuullisen normaali, heinäkuun liian-
kin helteinen ja vähäsateinen, elokuu toi runsaat 
sateet ja syksyn tunnun. Koronatilanne on vaih-
dellut, alkukesä näytti lupaavalta laskevine tapaus-
lukuineen, mutta kesäkuun loppupuolella tilanne 
muuttui, deltavariantti saapui Suomeen ja tapaukset 
lisääntyivät huimasti. Rokotusten saaneiden määrän 
kasvaessa ovat tartunnat hieman vähentyneet, mutta 
vielä ei olla vaiheessa, jossa rajoituksia voidaan 
purkaa.

Kaikista hankaluuksista huolimatta tänä kesänä 
Laviassa on saatu nauttia edelliskesää runsaammista 
tapahtumista: Tahosissa pistettiin jalalla koreasti 
tangokuningas Tomi Markkolan esiintyessä, samai-
sena päivänä konsertoi Diandra Huuhkajavuorella, 
Nuorisoseuran Viimeiset mohikaanit esiintyivät 
kesäteatterissa kymmenen kertaa, kaupunki järjesti 
Nuorisoseuran avustuksella lapsille Teatteri Tien 
Kettu ja Korppi -esityksen, Iltatorit houkuttelivat 
kahdesti paikalle sekä myyjiä että ostajia, Raurasta 
tehryt keräsi jälleen koneita ja katselijoita torin seu-
tuville, Lavialainen suviehtoo järjestettiin perintei-

seen tapaan ja olipa täällä pari huutokauppaakin.
Tapahtumat ovat tänä kesänä tuntuneet erityisen 
tarpeellisilta nyt jo yli puolitoista vuotta kestäneiden 
rajoitusten keskellä. Kun omalla kylällä tapahtuu, 
lähdetään helposti liikkeelle viettämään aikaa ja 
tapaamaan tuttuja. Ilman aktiivisia toimijoita ei ta-
pahtumia kuitenkaan pystytä toteuttamaan. Onneksi 
lavialaisista löytyy yhteyshenkeä ja tarvetta elävöit-
tää kyläämme.

Toivottavasti saamme siirtyä vähitellen pois suu-
remmista rajoituksista ja voimme nauttia enemmän 
toistemme seurasta ja yhteisöllisistä tapahtumista!

HYVÄT LUKIJAT!

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

Kannen kuva Teuvo Setälä
Ritariperhonen ja palavarakkaus

ILMOITUSMYYNTI 2021
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 2.12.2021, aineistopäivä perjantai 19.11.2021
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4H-SYYSTERVEISET
Kaunis ja helteinen kesä on takana ja kaikenlaista tapahtui myös 
4H-rintamalla. Lannoitesäkkejä kerättiin jälleen Kärkösen-
tiellä – nykyään keräys järjestetään Laviassa joka toinen vuosi. 
Jäätelökioski palveli jo toukokuussa, koska ilmat olivat kauniit. 
Kiitos kaikille asiakkaille ja nuorten työllistymistä tukeneille 
Lavialaisille yrityksille! Nuoria työllistyy kioskin lisäksi ympäri 
vuoden kerhojen- ja päiväleirien ohjaukseen sekä 4H-yrittäjiksi.

Kesäkuun iltatorilla tavattiin uusia 4H-yrittäjiä ja iloiset 
4H-yrittäjät palvelivat torikahvilassa myös heinäkuussa. Juhan-
nusviikolla vietettiin päiväleiriä Metsästysseuran majalla – kivaa 
oli taas koko porukalla! Ennen koulujen alkua polskittiin myös 
vielä yhdistyksen jäsenten saunaillassa. Mukavan kesän jälkeen 
käännetään katseet syksyyn.

Kerhot käynnistyvät syyskuussa seuraavasti:

Kokkikerhot 6.9 alkaen Suomelan opetuskeittiöllä maanantaisin 
ryhmä 1 klo 16 – 17.20 ja ryhmä 2 klo 17.30 – 18.50 (Ilmoittau-
tuminen pakollinen)

Keppiheppakerho Suomelan koulun salissa tai lähimaastossa 2.9 
alkaen torstaisin klo 17 – 18 (Ilmoittautuminen pakollinen)
Tänä syksynä kaikkiin kerhoihin on ilmoittauduttava etukäteen 
Pokulle p. 0500-497 453, jotta voimme varmistaa ryhmien sopi-
van koon ja turvallisen kerhotoiminnan.

Tuoremehuasema ei palvele tänä syksynä, koska meillä ei ole 
tällä hetkellä paikkaa, jossa toimia. Kiikoisten mehuasema 
palvelee ajanvarauksella p. 0500-497 453, myös pastörointi 
asiakkaan omiin lasipulloihin on mahdollista. Mikäli tiedossan-
ne on Laviassa mehuasemaksi soveltuva tila, otattehan yhteyttä 
toiminnanjohtaja Pokuun.

Lisätietoja toiminnastamme kotisivuilta kiikoinenlavia.4h.fi
Seuraathan kuulumisiamme myös Facebookissa: Kiikoisten ja 
Lavian 4H-yhdistykset sekä Instagramissa: 4hkiikoinenjalavia

Teksti ja kuva Poku

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

Kuvateksti 4H-yrittäjät Eemeli ja Amanda Iltatorilla
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YKS TÄMMÖNEN 2021 ON VESA YLIKOSKI
Lavia-Seura ry:n Suviehtoossa julkistettiin vanhaan tapaan 
tämän vuoden ”Yks tämmönen”. Nimityksen sai nyt Vesa Yli-
koski, joka tunnetaan paremminkin lempinimellään Ylkä.

Valinta tuli minulle ihan puskista, vaikka olenkin ollut koko 
ikäni mukana erilaisissa Lavian toiminnoissa. Kitaran soittami-
nen ja atk:n harrastaminen ovat olleet tärkeällä sijalla elämässä-
ni. Vähitellen kiinnostukseni äänentoistoon vei minut mukaan 
avustamaan monenlaisissa tilaisuuksissa. Erityisen tärkeää 
mielestäni on, että olen voinut jakaa oppimiani taitoja myös 
muille, ennen kaikkea nuorille. Esimerkiksi tänä kesänä Huuh-
kajavuoren kesäteatterissa oli apunani Eemeli Ruisniemi, jolle 

oppi tuntuu menneen hyvin perille, yhteistyömme näytännöissä 
sujui saumattomasti, kertoo Ylkä.

Olen mukana kirkkokuorossa ja vedän Eläkeliiton ATK-ker-
hoa, joiden kummankin toimintaa on viime aikoina rajoittanut 
korona. Atk-tietämykseni tunnetaan ja olen tottunut siihen, että 
kylällä liikkuessani minulta kysellään neuvoa erilaisiin ongel-
miin, hän jatkaa.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Heta Tuomisto

Uusi Yks tämmösen Vesa Ylikosken (edessä) kanssa yhteiskuvassa joukko aiempia  
Yks tämmösiä eli Tiina Rampa (vas), Virpi Suuriniemi, Maija-Liisa Karvinen,  

Kyllikki Karimäki, Pentti Viljanen, Pekka Holma ja Pekka Pitkäjärvi.

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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VILKKAAT ILTATORIT ILAHDUTTIVAT
Kolmen naisen aloittamana saimme tänä kesänä nauttia kahtena 
keskiviikkona Lavian Iltatoreista. Idearikkaat Peninna Laurén, 
Emmi Rahkjärvi ja Eija-Hannele Tanskanen olivat alun perin 
suunnitelleet iltatorisarjaa kesällä kerran kuussa tapahtuvaksi, 
mutta koronatilanteen vuoksi toukokuun ja elokuun tori-illat 
peruuntuivat. Heidän tarkoituksensa oli tällä tavoin tarjota 
paikka kohtaamisille, ohjelmalle ja ostoksille. Tämä toteutui 
mainiosti sekä kesä- että heinäkuussa.

Kesäkuussa teemalla ”lapset ja nuoret” tori ja virastotalon 
edusta oli täynnä erilaista toimintaa ja lukuisia myyjiä. Paikalla 
oli mahdollista poiketa kahdessa komeassa pomppulinnassa, 
osallistua mölkynheittoon ja nauttia näytelmäryhmä Naapu-
reitten laulusta ja Ville Vehkalahden hanurinsoitosta. Tarjolla 
oli kasvomaalausta, onnenpyörä ja palokunnan toimintarasti, 
4H-yrittäjänuoret olivat mukana markkinoimassa yrityksiään. 
Myytävänä oli kalaa, kukkia, vihanneksia, käsitöitä sekä kaiken-
laista muuta.

Heinäkuun helteisenä keskiviikkona kirppisteltiin. Torilla sekä 
tyhjällä tontilla toisella puolen Porintien oli lukuisia kirpputori-
myyjiä kippoineen, kuppeineen ja vaatteineen. Tälläkin kertaa 
torilta löytyivät tutut kalamyyjät ja vihanneskauppiaat. Yhteensä 
myyjiä oli nelisenkymmentä. Silmäniloa tarjosi tanssiryhmä 
Kintunperän Seinäruusut ja yhteislaulusta vastasi  
Tiina Rampa hanureineen.

Kummallakin kerralla oli paikalla reilusti yli 300 kävijää sekä 
kotikyläläisiämme, mökkiläisiä että väkeä naapurikunnista. 
Tällaisille tori-illoille oli selkeä tarve, korona-aikaan ihmiset 
ovat kaivanneet yhteisiä tapahtumia ja tuttavien tapaamisia. 
Valitettavasti koronatilanteen synkkeneminen vei mennessään 
toukokuisen sekä Sadonkorjuu-teemaisen elokuisen iltatorin.

Naiskolmikko on vahvistunut toiminnan myötä nelikoksi. Mu-
kaan tiimiin on tullut myös Sirkka Kettunen ja nyt nämä neljä 
naista ovat suunnittelemassa viime vuoden tapaan jouluista 
iltatoria, joten toivon mukaan torilla taas tavataan!

Tarkempaa tietoa joulutorista löytyy tiimin Facebook-sivuilta 
Lavian Iltatorit

Yhteyttä voi ottaa myös tiimiin: 

Emmi Rahkjärvi 040 703 9155, emmi.rahkjarvi@gmail.com
Peninna Laurén 040 539 9729, peninna.lauren@gmail.com
Eija-Hannele Tanskanen 040 413 4748, tanska40@gmail.com
Sirkka Kettunen 044 527 2545, sirkka.kettunen@gmail.com

Teksti Tarja Jansson
Kuvat Emmi Rahkjärvi, Eija-Hannele Tanskanen ja  
Tarja Jansson
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LAVIAN RAUHA HOUKUTTELI  
MUUTTAMAAN TAMPEREELTA
Valkoinen talo Lutikontien alkupäässä on täynnä vilkasta elä-
mää vieraillessani siellä elokuisena perjantai-iltana. Ensimmäi-
senä eteisessä vastaani juoksee talon uusin asukas parikuinen 
Hovawartin pentu Rexu.

Rexun lisäksi talossa asuvat sairaanhoitaja Anu ja sähköasentaja 
Jukka Niinisalo sekä lapset: seitsemäsluokkalainen Ella, kuudes-
luokkalainen Ada sekä kuopus esikouluaan aloitteleva Daniel.

Anu ja Jukka olivat jo jonkin aikaa halunneet muuttaa Laviaan 
lähelle Jukan sukua ja juuria. He etsivät täältä omaa taloa, etsin-
tä päättyi, kun Jukan vanhemmat Irja ja Esa päättivät muuttaa 
lähellä sijaitsevaan rivitaloon heille kahdelle isoksi tulleesta 
omakotitalosta. Näin Jukan perhe pääsi tuuttuun paikkaan 
kesän alussa.

-Elämänmuutoksen haluaminen vaikutti päätökseemme muut-
taa pois Tampereelta ja tuntui luonnolliselta valita asumispai-
kaksi Lavia, koska se oli jo ennestään tuttu. Myös Tampereella 
asuessamme vietimme paljon aikaa Laviassa, kertoo Anu.

Isovanhempien läheisyys antaa mahdollisuuden poiketa terveh-
timässä heitä tarpeen mukaan. Lastenhoitoapu on myös lähellä, 

kun Anu aloittaa kolmivuorotyönsä Sastamalassa  ja yrittäjä 
Jukan päivät venyvät pitkiksi.

Anu ja Jukka ovat tavanneet jo 15-16 -vuotiaina ja aloittaneet 
seurustelun. Vuonna 2002 Anu muutti kotikaupungistaan Fors-
sasta ja Jukka Laviasta yhteiseen asuntoon Poriin. Anu aloitti 
tällöin Harjavallassa sairaanhoitajaopinnot. Kun hän valmistui 
vuonna 2006, ei Satakunnan keskussairaalasta löytynyt töitä. 
Koska Tampereen yliopistollisessa Keskussairaalassa oli heti 
tarjolla työpaikka, pari muutti Tampereelle.

Jukka opiskeli nyt sähköasentajaksi ja perusti valmistuttuaan 
oman yrityksen. Hän on työskennellyt vuosien mittaan akse-
lilla Tampere – Lavia ja Anu on jatkanut työskentelyään Tays:n 
munuaiskeskuksessa.

Muuton yhteydessä  Anu siirtyi kesällä Tampereelta saman 
työnantajan palvelukseen Tays:n alaisuudessa toimivaan Sasta-
malan sairaalaan dialyysi-ja vuodeosastolle.  Näin työmatka on 
kohtuullinen.

-Kaupungissa asuttiin naapureita tuntematta lukkojen takana ja 
lukkojen armoilla. Jos pyörän jätti lukitsematta ulos, se varastet-

Niinisalon perhe pihallaan, josta aukeaa näkymä Karhijärvelle. 
Vasemmalta Ella, Anu, Jukka, Daniel ja Ada sylissään Rexu.
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tiin ja joskus pyörä vietiin lukittuna lukitusta pyörävarastosta, 
kertoo Jukka.

-Tampereella elettiin kaiken aikaa keskellä hälinää, ympäristö ja 
elämä täällä on rauhallista, Anu jatkaa.

Koko perhe tuntee itsensä tervetulleeksi, naapurit tulevat 
juttelemaan, kylällä tervehditään, turvallisuuden tunne on eri 
luokkaa kuin kaupungissa.

Koulunkäynnin aloitus uudessa koulussa on tytöillä alkanut 
mukavasti. 

-Meidät on otettu koulussa hyvin vastaan. Jo tutustumiskäyn-
nillä keväällä tuntui mukavalta, kun kaikki tervehtivät, kertovat 
tytöt Ella ja Ada yhteen ääneen.

-Luokat ovat pienempiä kuin Tampereella eikä rinnakaisluokkia 
ole, koulussa on paljon rauhallisempaa ja kouluruokakin on 
hyvää, he jatkavat.
Danielin eskari alkaa vasta jutun kirjoittamisen jälkeen, joten 
hänellä ei ole siitä kokemusta. Tässä vaiheessa hän voi vielä 
vapaasti harrastaa lempilajiaan polkupyöräilyä hurjaa vauhtia 
ympäri omaa pihaa ja poiketa kyselemässä mummolassa, onko 
siellä tarjolla kanelikorppuja tai saako siellä pelata.

Lasten harrastusmahdollisuuksien puute ja palveluiden vähäi-
syys ovat ainoita haittapuolia täällä asumisessa. Mutta Kankaan-

päähän ei ole pitkä matka ja perhe aikoo käydä siellä ainakin 
uimahallissa. Anun työskentely Sastamalassa mahdollistaa myös 
siellä olevien palveluiden käytön

Omakotitalo ja oma laaja piha ovat arvoja, joita kerrostalosta 
muuttaneet arvostavat. Koko perhe on tyytyväinen elämän-
muutokseen, johon oman iloisen lisänsä tuo uusi perheenjäsen 
Rexu. 

Teksti Tarja Jansson
Kuvat Tarja Jansson ja 

Niinisalon perhe pihallaan, josta aukeaa näkymä Karhijärvelle. 
Vasemmalta Ella, Anu, Jukka, Daniel ja Ada sylissään Rexu.

Omakotitaloon muutto mahdollisti 
myös hellyttävän Rexun hankinnan.

PORIN UUSI KAUPUNGINHALLITUS JA  
LAVIALAISET LUOTTAMUSHENKILÖT ERI  
TOIMIELIMISSÄ 2021-2025

Jäsen                                    Varajäsen
pj Arja Laulainen  SDP           Sonja Myllykoski, SDP
Tuomas Koivisto, SDP         Jarno Joensuu, SDP
Sinikka Alenius, 2021–2023, SDP    Johanna Rantanen 2021–2023, SDP
Henna Kyhä 2023–2025, KOK    Hanna Hilden 2023–2025 KOK
1. vpj Sampsa Kataja, KOK    Mikael Ropo, KOK
Bia Kaski, KOK      Viliina Välimäki, KOK
2 vpj Arto Nurmi, PS     Heidi Sakari. PS
Ismo Läntinen, PS     Niko Viinamäki, PS
Tapio Furuholm 2021–2023, VAS    Mika Aho 2021–2023, VAS
Mika Aho, 2023–2025, VAS    Tapio Furuholm, 2023–2025, VAS
Laura Pullinen 2021–2023, VIHR    Reetta Vähätalo-Amhdak 2021–2023, VIHR
Milka Tommila 2023–2025, VAS    Emma Hesso 2023–2025, VAS
Timo Aro, VIHR      Hanna Sinisalmi 2021–2023, VIHR
      Laura Pullinen 2023–2025, VIHR
Aila Haikkonen, KESK     Juha Kantola, KESK 

Keskusvaalilautakunta pj. Petri Reponen, KESK. 
Porin palveluliikelaitoksen johtokunta Liisa Rampa, KESK
Perusturvalautakunta varajäsen Liisa Rampa, KESK

koonnut Tarja Jansson

Kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina 16.8. kauden ensimmäiseen kokoukseensa. Valtuusto valitsi itselleen vuosiksi 
2021–2025 puheenjohtajaksi Mari Kaunistolan, I varapuheenjohtajaksi Jyrki Levosen, II varapuheenjohtajaksi Petri Hurun ja III 
varapuheenjohtajaksi Raisa Rannan. Kaupunginvaltuusto valitsi kaupunginhallitukseen vuosiksi 2021–2025:
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Hanna-Leena, Mika ja Vilma-Leena Piittala sekä Tiuhti-koira ovat 
asuneet Laviassa puolitoista vuotta ja tuntevat olevansa kotona.
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KOTI ON SIELLÄ, MISSÄ PERHE ON
Hanna-Leena ja Mika Piittala ovat muuttaneet matkan varrella 
kasvaneen perheensä kanssa monta kertaa, viimeisimmän ker-
ran tänne Laviaan. Aallon vanhassa piparileipomossa asustaa 
tällä hetkellä pariskunnan lisäksi kuopus, Vilma-Leena, ja lapin-
koira Tiuhti. Keskimmäinen lapsi Valtteri asuu vaimonsa Jennin 
ja vuoden vanhan Olivia-tyttärensä kanssa vajaan kilometrin 
päässä. Lähellä ovat myös Hanna-Leenan vanhemmat. Ulvilassa 
asuvan esikoispoika Villen perheeseen kuuluu vaimo Marianne 
ja kolmekuinen Aaro-poika. Maailmaa kiertänyt perhe on siis 
nyt asettunut lähelle toisiaan.

Hanna-Leena on syntyjään lavialainen, mutta Piittaloiden 
ensimmäinen yhteinen koti Laviassa oli hylätty vanha hirsitalo 
Leppijärven kulmalla. Remontin jälkeen siitä tuli ihanteellinen 
koti perheelle, johon kuului silloin vanhempien lisäksi pojat 
Ville ja Valtteri. Talon pihalla oli sauna, joka oli melkein aina 
lämmin. Ainakin padassa piti olla lämmintä vettä.

Kun asumista Leppijärven kulmalla oli takana seitsemän vuotta, 
elämä lähti kuljettamaan Piittalan perhettä lähetystyöhön maa-
ilmalle: Ruotsiin, Egyptiin ja Keniaan.

Perhe asui Nairobissa Keniassa, kun perheen kuopus Vil-
ma-Leena alkoi antaa merkkejä itsestään. Hanna-Leena tiesi, 
että haluaa synnyttää Suomessa. Hän ei kuitenkaan tohtinut 
mennä ison mahansa ja kahden teinipojan kanssa toisten nurk-
kiin, vaan omaa kotia alettiin etsiä Afrikasta käsin.

Aallon vanha leipomo oli myytävänä, ja Hanna-Leenan van-
hemmat kävivät katsomassa sitä. Koska isä, jolla on tyttärensä 
mukaan taipumus nähdä kaikkialla katastrofeja, piti taloa "var-
teenotettavana", Piittalat tiesivät, että sen on oltava todella hyvä. 
Vanha leipomo ostettiin sitä itse näkemättä, ja ostoon liittyvät 
paperit hoidettiin Nairobin suurlähetystön ja pankin kanssa. 
Todella hyväksi talo osoittautuikin. Hanna-Leena kertoo, että jo 
ensimmäisenä yönä hänestä tuntui, kuin olisi ollut kotona.

Talossa ehdittiin viettää Vilma-Leenan ristiäiset ja molempien 
poikien rippijuhlat, kun työt veivät perheen Pomarkkuun. 
Leipomosta ei suinkaan luovuttu, vaan se annettiin vuokralle 
Hanna-Leenan tädille. Pomarkussa perhe asui seitsemän vuotta. 
Sinä aikana pojat lensivät pesästä omilleen. Kun seurakuntalii-
tosten myötä työt muuttuivat, perhe palasi takaisin Laviaan.

He olivat juuri ehtineet asettua ja Vilma-Leena käydä reilun 
viikon koulua, kun korona sulki Suomen. Koulut siirtyivät etä-
opetukseen ja työpaikat etätöihin. Aallon vanha leipomo osoit-
tautui kuitenkin erinomaiseksi etäilypisteeksi. Vilma-Leena kävi 
Lavian yhtenäiskoulua yläkerrassa, Hanna-Leena Itä-Suomen 
yliopistoa keskikerroksessa ja Mika perusti Porin seurakuntayh-
tymän sivuhaaran alakertaan vanhan leipomon tiloihin. Taloon 
vedetty valokuitu varmisti pätkimättömät yhteydet kaikille. 
Ruokatunti vietettiin yhdessä, ja sitten jokainen vetäytyi taas 
omiin sopukoihinsa hommiin.

Piittalat ovat tottuneet viettämään aikaa perheen kesken. 
Hanna-Leena kertoo, että perhe on jäänyt "Afrikan rytmiin". 
Nairobissa ei saanut liikkua pimeällä, ja koska pimeä laskeu-
tui päiväntasaajan tuntumassa jo puoli seitsemältä, rauhallisia 
koti-iltoja tuli vietettyä paljon. "Keitämme teetä ja katselemme 
toisiamme", Mika tiivistää.

Piittalat kertovat olevansa nyt kotona - vaikka ainahan he ovat 
onnistuneet tekemään kodin sinne, missä kulloinkin ovat olleet. 
Hanna-Leena kertoo nauttivansa nostalgiasta, kun saa kulkea 
lapsuutensa polkuja kirkkoon. Myös lähellä oleva luonto on 
perheelle tärkeä. Joka syksy lähdetään perheen kanssa kovalla 
tohinalla esimerkiksi sienestämään. Saaliit jäävät usein laihoiksi, 
mutta pääasia onkin metsässä kulkeminen yhdessä.

Mika pohtii myös, että Laviassa yhdistyvät pienen paikkakun-
nan ja ison kaupungin edut. Vaikka Porin palveluiden ääreen 
onkin hieman matkaa, yhä useampia asioita voi hoitaa netissä. 
Esimerkkinä tästä Hanna-Leena kehaisee, että sai taannoin 
opiskelukirjat tilattua Lavian kirjastoon muutamassa tunnissa. 
Sellaista palvelua ei löydy ihan kaikkialta.

Painavin ankkuri Lavian maaperässä on kuitenkin perhe. 
Piittaloita ja Hanna-Leenan puolelta Kortelahtia asuu Laviassa 
nyt neljä sukupolvea vajaan parin kilometrin mittaisella janalla. 
"Me vierailemme toistemme luona, vietämme aikaa yhdessä ja 
autamme toinen toisiamme, mitä kukin nyt kulloinkin sattuu 
tarvitsemaan", haastattelupäivänä pojantyttärensä hoidosta 
hakenut Hanna-Leena kertoo.

Teksti ja kuva: Pauliina Ruisniemi

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 2642
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Valtteri ja Jenni Piittala saivat talon kylkiäisenä useamman  
aikuisen omenapuun. Tytär Olivia vetelee sisällä jo yöunia.
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AJATUS LAVIAAN MUUTTAMISESTA  
LÄHTI LÄPÄSTÄ
Valtteri Piittala asuu vaimonsa Jennin ja vuoden vanhan tyttä-
rensä Olivian kanssa tilavasti. Omakotitalon suurella pihalla on 
kelopuusta tehty puuvarasto, isoja omenapuita ja kylpytynnyri. 
Pihan perällä avautuu näkymä Karhijärvelle. Valtteri on viettä-
nyt lapsuudestaan ison osan Laviassa; Jenni lähtöisin Turusta. 
Tänne Laviaan perhe on päätynyt monen mutkan kautta.

Valtteri kertoo olleensa lähetyslapsi. Hän syntynyt Vammalassa 
ja muuttanut sieltä pienenä Laviaan. Sitten hän lähti vanhem-
piensa matkassa lähetystyöhön maailmalle ja on ehtinyt asua 
Egyptissä, Ruotsissa ja Keniassa. Kun Valtterin yläkoulu oli 
puolessa välissä, perhe muutti takaisin Laviaan, jossa hän kävi 
yläkoulun loppuun. Tämän jälkeen perhe muutti Pomarkkuun. 
Ensimmäisen lukiovuoden Valtteri kävi Pomarkun lukiossa ja 
seuraavat Karkun evankelisella opistolla, jossa hän asui viikot. 
Kirjoitukset ja armeija osuivat samaan aikaan.

Kirjoituksien jälkeen Valtteri muutti Uuteenkaupunkiin ja alkoi 
työskennellä autotehtaalla. Työ oli kuitenkin niin raskasta, että 
muutaman kuukauden jälkeen mies irtisanoutui ja muutti kave-
rinsa kämppikseksi Turkuun. Sieltä käsin hän teki avustustyötä 
Venäjän Karjalassa ja pääsi TE-keskuksen kautta Runosmäen 
vanhuskeskukseen viriketyöntekijäksi. Näihin aikoihin löytyi 
vierelle myös Jenni. Vanhuskeskuksessa Valtteri sai ensikos-
ketuksen hoitoalaan, ja ajatus lähihoitajan tutkinnosta virisi. 
Toimeen tarttuva nuorimies kauppasi itsensä oppisopimuksella 
Lietoon Attendo Helmeen.

Kun Olivian laskettuun aikaan oli muutama kuukausi, Valt-
terin äiti ehdotti hieman vitsillä, että nuoripari ostaisi Valtte-
rin isovanhempien talon. Ajatus hautui. Edullinen ja iso talo 
maaseudulta turvaverkostojen ääreltä houkutteli, vaikka töitä ei 
paikkakunnalla kummallakaan ollut. Nuoripari luotti kuitenkin 

siihen, että asiat järjestyvät ja muutti Laviaan viime vuoden 
elokuun lopulla. Olivia oli silloin kuukauden ikäinen.

Valtteri sai ensin töitä Mouhijärveltä ja sitten Lavian Attendo 
Iltatuulesta. Niin ikään lähihoitajana työskentelevä Jenni pääsi 
vanhempainvapaan jälkeen töihin Kokemäelle.

Pari meni naimisiin heinäkuun alussa ja odottaa Olivian pikku-
sisarusta saapuvaksi lokakuussa.

Palaset ovat siis loksahdelleet paikoilleen. Pariskunta myöntää, 
että vanhoihin kavereihin tulee pidettyä aika vähän yhteyttä, 
koska välimatkat ovat pitkiä ja elämäntilanne heidän kanssaan 
niin erilainen. Se ei kuitenkaan haittaa, koska molempien paras 
ystävä löytyy saman katon alta. Rällätty on jo ihan riittävästi.

Perhe on ottanut kaiken irti myös Valtterin lyhyestä työmatkas-
ta. Toinen auto myytiin pois ja rahoilla ostettiin pihalle kylpy-
tynnyri. Muutakin hyötyä on keksitty. Huumorimiehenä Valtteri 
on jo kerran ajanut töihin päältäajettavalla ruohonleikkurilla. 
Tänä kesänä on suunnitelmissa vielä taittaa matka uimalla, 
sup-laudalla tai soutamalla. 

Piittalat vaikuttavat tyytyväisiltä olinpaikkaansa. Esimerkiksi 
Lavian päiväkoti saa kehuja. Näkökulmia muualta maailmasta 
hakenut Valtteri kehaisee myös Suomea asuinpaikkana. Esimer-
kiksi julkiseen terveydenhuoltoon on tullut tutustuttua kuluvan 
vuoden aikana, kun tytär Olivia leikattiin kesäkuussa. Kaikki 
sujui oikein mainiosti poikkeustilanteesta huolimatta. Valtte-
ri kertookin, että veroja maksaa mielellään, kun näkee, mitä 
rahoilla voidaan tehdä.

Teksti ja kuva: Pauliina Ruisniemi
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”VANHOJA VEHKEITÄ” JÄLLEEN  
LAVIAN KESKUSTASSA
Raurasta tehryt -tapahtuma järjestettiin nyt jo seitsemättä 
kertaa heinäkuisena keskiviikkona. Sateisesta säästä huolimatta 
paikalle tuli 28.7. noin 150-200 erilaista kulkuneuvoa ja konetta.

Sade oli osittain karkottanut mopot ja moottoripyörät sekä trak-
torit, mutta sen sijaan kuorma-autoja oli entistä enemmän.

Vanhaan tapaan haunia-kallialaiset tulivat pitkässä letkassa en-
tiselle Holman kaupalle, jossa siihen yhtyi useampi riiholainen 
kulkuneuvo jatkamaan matkaa. Myös Karhijärven eteläpuolelta 
matkasi oma letkansa torin seutuville.

Yleisöä paikalla oli tuhatkunta ihailemassa ja tutkailemassa 
monipuolista ”vanhojen vehkeitten” joukkoa. Yleisöä viihdytti 
Törmälä Bros. sekä myös pelimanniporukka. Haunia-Kallialan 

kyläyhdistyksen maukkaat letut, makkarat ja kahvit munkkei-
neen ravitsivat ja virkistivät yleisöä.

Tänä vuonna perustettiin yhdistys tukemaan tapahtuman 
järjestämistä. Raurasta Tehryt ry. sai jo tänä vuonna tukea Porin 
kaupungilta. Myös lukuisat sponsorit olivat mukana mahdollis-
tamassa tapahtuman järjestämisen.

Perustettu yhdistys helpottaa tulevien tapahtumien aikaansaa-
mista. Tämänvuotisten kuvien myötä jäämme odottelemaan 
ensi kesän Raurasta tehtyjä.

Teksti Tarja Jansson
Kuvat Tarja Jansson ja Sauli Saarihuhta
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Lavian yhtenäiskoulun ensimmäisen luokan aloitti tänä vuonna 
14 pientä koululaista. Heidät tunnistaa liikenteessä keltaisesta 
Keltanokka-lippiksestä, jotka on tarjonnut If vakuutusyhtiö. 
Myös Lavian Paikallisosuuspankki muisti uusia koululaisia 
lahjoittamalla heille penaalit täynnä koulutarvikkeita.

Opettaja Anne Hautala kertoo olevansa innostunut, kuten 
lukuvuoden alkuun sopiikin. Hän on myös iloinen siitä, että 
lukuvuosi päästiin aloittamaan lähiopetuksessa ja toivoo, että 
tilanne saisi jatkuakin sellaisena.

Yhtenäiskoulun pihaa on taas remontoitu. Hautala on erityisen 
iloinen, että pihassa on nyt piilopaikkoja pienille. Asfaltille on 
maalattu kaikenlaista pihaleikkeihin liittyvää, kuten tervapa-
tarinkejä ja ruutuhyppelyruudukoita. Niitä on tulossa vielä 
lisääkin, kunhan ensin nähdään, mille on eniten käyttöä.

Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi

INNOSTUNEELLA MIELELLÄ  
UUTEEN LUKUVUOTEEN

Muutama ekaluokkalainen ehti  
pihaleikeistään myös pieneen 
gallupiin. Heiltä kysyttiin:

1. Mikä on tärkein  
asia repussasi? 

2. Mikä on ollut  
koulussa mukavinta? 

3. Mitä olet jo  
ehtinyt oppia?

Elias Ruisniemi
1. Koulukirjat, koska niitä  

tarvitaan aina.
2. Välitunti, koska silloin on hauskaa 

olla kavereiden kanssa.
3. En vielä mitään.

Leila Laaksonen
1. Kaikki tärkeät asiat, jotka  

tarkastetaan aina illalla.
2. Liikunta, varsinkin  

palloliikunta ja hyppyliikunta.
3. Pikku-A:n ja ison A:n.

Inka Tommila
1. Kimallekynät, tosin ne ovat nyt 

pulpetissa. Ne ovat hienot.
2. Oppiminen, koska on mahtavaa 

oppia kaikkia uusia juttuja.
3. Puolet elämästä.

Jere Harju
1. Kirjat. Ne eivät saa unohtua.
2. Leikkiminen.
3. Lukemaan.

Alvar Lindeman
1. Penaali ja kirjat.
2. Käsityöt ja pihalla oleminen.
3. Vähän lukemaan ja lisäksi ruotsia, 

saksaa ja englantia.
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AJATTOMIA OPETUKSIA  
KOIVUJEN KATVEESSA
Tanja Huuskonen pysähtyy ja toteaa yleisölle: "Tärkeily ei tee 
kenestäkään tärkeää." Sitä ennen hän on esittänyt Hannu Raa-
tikaisen dramatisoiman ja ohjaaman faabelin ylpeästä rotasta. 
Noin kymmenen minuutin mittaisen esityksen aikana Huusko-
nen on ollut ainakin rotta, norsu, kuningas, kissa ja koira. Rot-
ta-tarinan jälkeen yleisö kuulee vielä sadut ketusta ja korpista, 
hyttysestä ja kukonpojasta. 

Teatteri Tien yhden naisen show Kettu ja korppi ja muita 
opettavaisia eläintarinoita Aisopoksen tapaan nähtiin Laviassa 
sunnuntaina 1.8. ja maanantaina 2.8. Näytelmän tarjosi Porin 
kaupungin kulttuuriyksikkö, ja käytännön järjestelyt

 otti hoitaakseen Lavian nuorisoseura. Esityspaikaksi valittiin 
mahdollisimman keskeinen paikka kyliltä eli virastotalon piha, 
jonne rakennettiin katsomo muovilaatikoista ja lankuista. 
Ensimmäisen esityksen aikana tosin vetäydyttiin sateensuojaan 
valtuustosaliin.

Esitys keräsi paikalle pienen, mutta innostuneen yleisön, joka 
pääsi itsekin osallistumaan. Huuskonen ohjasi esimerkiksi 
kokeilemaan, miten rotta haistelee ilmaa, miten hyttynen inisee 
ja miettimään itse, miksi korppi menetti juuston. Tähän oli 
pienellä katsojalla vastaus: "Se oli vähän tyhmä".

Teksti ja kuva Pauliina Ruisniemi

Tanja Huuskonen esittää sujuvasti vuorotellen hyttystä ja 
norsua Hannu Raatikaisen ohjaamassa näytelmässä.

040
765 2596
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KYLÄLÄISET  
KEHITTÄMÄÄN  
EKOPAJAN  
TOIMINTAA

Lavian Ekopajan muutto Keskuskoululle on siirtynyt, koska 
uusien tilojen remontti viivästyi. Tällä tietämällä Ekopaja avat-
taneen syys-lokakuussa.

Ekopaja on ollut suljettuna heinäkuun alusta asti eikä siellä 
oteta tavaraa vastaan ennen uusien tilojen avaamista. Tällä 
hetkellä työpajalaiset valmistelevat muuttoa työvalmentaja Olli 
Kiviniemen johdolla.

Ekopajan kehittäminen tavoitteena

Työpajapäällikkö Janne Suomala oli jo toukokuisessa Laviafoo-
rumin kokouksessa kertomassa Porin työpajojen toiminnasta ja 
erityisesti Lavian Ekopajasta ja sen kehittämisestä. Tapasimme 
uudelleen elokuussa Ekopajalla seuraamassa muuton valmis-
telua ja keskustelemassa siitä, miten lavialaiset voisivat itse 
vaikuttaa Ekopajan kehittämiseen.

Janne Suomala haluaa kartoittaa Laviassa asuvien pitkäaikais-
työttömien sekä alle 29-vuotiaiden nuorisotyöttömien määrää 
sekä heidän osaamistaan, jotta mahdollisimman moni voitaisiin 
ottaa mukaan työpajan toimintaan. Työpajatoiminta ehkäisee 
syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta yhteisöstä. Kohdentamalla työ-
tehtäviä kunkin osaamisen, taitojen ja mielenkiinnon mukaan 
voidaan esimerkiksi nuoria saada ohjatuksi koulutuksen pariin.

Ekopajan lisäksi Porissa toimii useita eri työpajoja: autopaja, 
Bändipaja, Cafe Nuokkari, etäpaja, kädentaitojen paja, luonto-
paja, metallipaja, Ntp-tuotanto (Satakunnan nuorten työpaja-
tuotanto on toimiva mediatuotantoverkosto, joka kokoaa yhteen 

nuoria ja työvalmentajia Satakunnan työpajoilta), presspaja, 
raksapaja, taidepaja, typa-paja ja varaosapankki. 

Näihin voi tarkemmin tutustua Porin kaupungin verkkosivuilla: 
www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/ 
porin-tyopajat/tyopajojen-tyopalvelut

Laviassa tehtävän kartoituksen myötä voitaisiin myös täällä 
laajentaa pajan toimintaa tarpeen mukaan ja ottaa käyttöön 
kaupungin omistamia vapaita toimitiloja.

-Ekopajan perusajatuksena on palvella lavialaisia ja toimia kylä-
yhteisön hyväksi. Pajan toimintaa pyritään laajentamaan entistä 
monipuolisemmaksi ja näkyvämmäksi. Ekopaja voisi rakentaa, 
kunnostaa ja ehostaa kyläyhteisön omia tiloja. Työvoima olisi 
pääsääntöisesti maksutonta, sanoo Janne Suomala.

-Työllä pitää aina olla aina ohjaaja, jos työpajalaiset osallistuvat 
esimerkiksi kyläläisten talkoisiin, pitää siellä olla oma nimet-
ty ohjaaja. Pajatoiminnalla ei ole resursseja tarjota ohjaajia 
ulkopuoliseen toimintaan.  Ekopaja ei kilpaile yritystoiminnan 
kanssa, tehtävien töiden pitää olla sellaisia, jotka jäävät niin 
sanotusti yli yritystoiminnasta, Suomala jatkaa.

Työpajapäällikkö Janne Suomalaan voi olla suoraan yhteydessä 
tarpeen mukaan. Puh. 044 701 1296, janne.suomala@pori.fi

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Työvalmentaja Olli Kiviniemi vastaa  
Ekopajan muutosta uusiin tiloihin.

Työpajapäällikkö Janne Suomala haluaa 
Ekopajan kehittyvän Lavian yhteisön hyväksi.
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Ohessa olevalla kyselyllä työpajatoiminta pyrkii kartoittamaan lavialaisten  
toiveita siitä, miten Ekopajan toimintaa toivotaan lisättävän niin, että se  
palvelisi yhteisöämme paremmin ja näkyvämmin olemassa olevien tai  
kehitettävien resurssien avulla.
Leikkaa kaavake irti ja palauta se Lavian kirjastoon tai täytä kaavake  
kirjastossa. Kaikki kaavakkeet tulee palautta kirjastoon 30.9. mennessä.

KYSELY EKOPAJAN TOIMINNASTA JA KEHITTÄMISESTÄ

Onko Ekopajan toiminta sinulle ennestään tuttu

Millaista toimintaa haluaisit lisättävän Ekopajan tehtäviin

Onko tiedossasi konkreettisia yksittäisiä tehtäviä, joita pajalaiset voisivat tehdä tai  
joihin he voisivat osallistua

Jos haluat, että sinuun ollaan yhteydessä, lisää tähän nimesi ja yhteystietosi.

Nimi

Puh.

Email.

LEIKKAA TÄSTÄ
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TOIMITUS KYSYY LIIKUNTA- JA NUORISO- 
YKSIKÖN PÄÄLLIKKÖ PETTERI LAHTI VASTAA
Toimitus: Laviassa toiminut nuoriso- ja liikunnanohjaaja 
Jarmo Järvenpään työsuhde Porin kaupungin kanssa on päät-
tynyt heinäkuun lopussa. Missä vaiheessa Laviaan saadaan 
uusi ohjaaja?

Petteri Lahti: Täyttölupapyyntö nuoriso- ja liikunnanohjaajan 
tehtävään oli kaupunginhallituksen käsittelyssä 9.8.2021. Kau-
punginhallitus myönsi täyttöluvan ja sen myötä uuden nuori-
so- ja liikunnanohjaajan rekrytointi on käynnistetty. Hakuaika 
tehtävään päättyy syyskuun alkupuolella. Uusi nuoriso- ja lii-
kunnanohjaaja aloittaa tehtävässä, kun sopiva henkilö tehtävään 
löytyy, toivottavasti mahdollisimman pian.

Toimitus: Onko tulevaisuudessa mahdollista lisätä ohjaajan 
työtunteja? Laviassa on keväisen liikuntakyselyn mukaan 
tarve lisätä esim. lasten sählyvuoroja. Myös muuhun lasten 
liikunnanohjaukseen haluttaisiin panostettavan enemmän, 
koska tutkimusten mukaan lasten liikuntamäärä vähenee ja 
täten fyysinen kunto heikkenee.

Petteri Lahti: Uuden työntekijän aloittaessa voidaan työtuntien 
kohdentumista tarkastella uudelleen. Nuoriso- ja liikunnanoh-
jaajan työ sisältää sekä nuorisopalveluiden että liikuntapalvelui-
den tehtäviä.  

Toimitus: Laviafoorumissa keskusteltiin toukokuun lopussa 
työpajapäällikkö Janne Suomalan kanssa mahdollisuudesta 
aloittaa nuorten mopopajatoiminta yhdessä nuorisotoimen 
kanssa. Onko tällaisen toiminnan aloittaminen mahdollista?

Petteri Lahti: Liikunta- ja nuorisoyksikön näkökulmasta tärkein 
asia tällä hetkellä on löytää uusi nuoriso- ja liikunnanohjaaja 
Laviaan. Henkilöltä löytyvä osaaminen määrittää tulevan toi-
minnan suuntaa. Yhteistyötä nuorten työpajan kanssa tehdään 
muutenkin, joten uusien yhteistyömuotojen löytäminen on 
ilman muuta mahdollista. Tällä hetkellä pääpaino on kuitenkin 
uuden nuoriso- ja liikunnanohjaajan löytämisessä.  

Toimitus: Laviafoorumissa keskusteltiin myös pururadan 
frisbeegolfradan kunnostamisesta nuorisotoimen ja Ekopa-
jan yhteistyönä. Miten nuorisotoimi suhtautuu asiaan?

Petteri Lahti: Frisbeegolf on nostanut suosiotaan erityisesti nyt 
korona-aikana. Liikuntapaikkojen perustaminen ja ylläpitämi-
nen tapahtuu nykyisin kaupungin tekniseltä toimialalta käsin, 
joten mikäli radan kunnostaminen edellyttää isompia toimenpi-
teitä, tulee asiassa kääntyä teknisen toimialan suuntaan. Radan 
kunnostaminen on kuitenkin sinällään hyvä asia, sillä liikku-
misolosuhteiden kohentaminen lisää yleensä myös liikunnallis-
ta aktiivisuutta.

Toimitus: Laviassa puhuttaa myös Keskuskoulun liikunta-
salin käytön lisääminen sekä terveyskeskuksen kuntosalin 
käytön laajentaminen. Onko liikunta- ja nuorisoyksiköllä 
mahdollista vaikuttaa asiaan?

Petteri Lahti: Keskuskoulu ei ole enää koulukäytössä, joten 
liikuntasalin käytöstä tulee, muun rakennuksen tavoin, keskus-
tella teknisen toimialan tilayksikön kanssa. Olemme olleet nyt 
elokuussa yhteydessä tilayksikköön ja liikuntasalin käyttömah-
dollisuuksia selvitetään. Terveyskeskuksen kuntosalin tilantees-
ta ei liikunta- ja nuorisoyksikössä ole tarkempaa tietoa    

Toimitus: Porin kaupunki on saanut hankerahaa luontolii-
kunnan kehittämiseen. Onko suunnitteilla käyttää hankera-
haa myös Laviassa?

Petteri Lahti: Liikunta- ja nuorisoyksikön koordinoima luon-
toliikuntahanke käynnistyi alkukesästä. Osittain hankkeen 
rahoituksella hankittiin kirjastojen kautta kaupunkilaisten 
lainattavissa olevat fatbike-pyörät. Näistä pyöristä kaksi on 
lainattavissa Lavian kirjastosta, joten hankerahaa on jo kohden-
nettu Laviaan. Hanketyöntekijä Leea Toukola oli myös mu-
kana heinäkuussa Laviassa järjestetyssä liikuntatapahtumassa 
ja jossain muodossa hanke jalkautuu varmasti myös jatkossa 
Laviaan. Tämän hankkeen rahoitus kohdentui pääasiassa han-
ketyöntekijän palkkakuluihin sekä hankittuihin fatbike-pyöriin, 
joten hankkeen puitteissa järjestetään käytännössä pelkästään 
erilaista toimintaa.  

Teksti Tarja Jansson

Alvarin Mikon  
tuoreita ja maukkaita 

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!
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LAVIAN SALE  
UUDISTUMASSA  
SYKSYN AIKANA
Lavian Sale on ensimmäinen Satakunnan Sale -myymälöistä, 
joka muutetaan valtakunnallisen konseptipäivityksen mukaan. 
Uudistuksen myötä kaikki maamme Salet saavat uuden ilmeen 
ja sen tarkoituksena on tuoda myymälöihin uusia arkea hel-
pottavia palveluita ja alueen asukkaiden tarpeisiin räätälöidyn 
tuotevalikoiman.

Lavian myymälän uudistaminen on jo aloitettu rakennuksen 
siitä osasta, jossa ennen sijaitsi Hiusmuotoilu Heidi, näin myy-
mälään saadaan lisätilaa.

-Nykyisen myymälätilan uudistaminen aloitetaan syyskuun 
puolivälissä. Palvelemme asiakkaita koko uudistuksen ajan, sen 
mahdollistaa muutostyön tekeminen lohkoittain, sanoo myy-
mäläpäällikkö Tiina Kajan.
-Uudistuksen myötä myymälän värimaailma uudistuu, kaikki 
myymäläkalusteet vaihdetaan uusiin energiatehokkaisiin ovel-
lisiin myymäläkalusteisiin ja tuote-esittelytilaa lisätään, kertoo 
toimialajohtaja Jussi Kaartinen.

-Muutokset mahdollistavat myös valikoiman laajentamisen 
erityisesti tuoretuotteissa, eineksissä ja pakasteissa. Uudistetun 
myymälän on tarkoitus olla valmis marraskuun alkupuolella. 
Postipalvelut siirtyvät apteekista Saleen tässä yhteydessä,  
Kaartinen sanoo.

Teksti ja kuva Tarja Jansson

Kivijärvenmaan Metsäkirkon juuret juontavat vuoteen 1996, 
jolloin pidettiin ensimmäinen kyläyhdistyksen ideoima ja 
yhdessä Lavian seurakunnan kanssa toteuttama hartaushetki 
Välimäentien varrella sijaitsevan Kirkkokiven lähistöllä.

Tapahtuma sai tuulta alleen ja lähivuosina rikottiinkin ennätyk-
siä; vuonna 2000 kirkkoväkeä oli paikalla peräti 151 henkilöä. 
Seuraavinakin vuosina ”Jäi toiset aamulla nukkumaan” – Metsä-
kirkon alkulaulu kaikui noin sadan hengen voimin syyskuisesta 
ajankohdasta huolimatta ja sittemmin väkimäärä on vakiintu-
nut kolmeen-neljäänkymmeneen kirkkovieraaseen.

Metsäkirkko pidetään su 12.9. klo 12 Matinlammella, jonne 
pääsee Kukkulantieltä Kravisillan pielestä, opastus Kivijärventie 
500:n kohdalta. Tilaisuus järjestetään ulkona, varustaudu  
siis sään mukaan ja huomioi voimassaolevat kokoontumis-
ohjeistukset.

Jumalanpalveluksen jälkeen makkaranpaistoa, seurustelua ja 
kirkkokahvit metsäkirkon puolukkapiirakan kera.

Järjestelyissä mukana Noormarkun seurakunta Lavian alue ja 
Hanhijoen seudun kyläyhdistys ry.

Teksti ja kuvat Tiina Rampa

Salen uudistuksen käynnistyminen  
näkyy vasta talon päädyssä

METSÄKIRKKO  
KIVIJÄRVENMAASSA 
SU 12.9.
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KULISSIEN EDESSÄ JA TAKANA
Hiljaisuus tiivistyy. Näytelmää edeltävät lämmittelyt ja muut ru-
tiinit ovat takanapäin. Jokainen on vienyt rooliasut ja muut tar-
vikkeet paikoilleen, oma mieli kertaa asujen vaihtoa ja esineis-
töä, jota eri kohdissa tarvitsee, kaiken pitäisi olla paikoillaan. 
Mitkäs olivatkaan ohjaajan viimeiset ohjeet? Näyttelijäkaarti on 
jo hakeutunut paikoilleen, kun yleisö pääsee katsomoon. Juuri 
nyt keskittyminen on käsin kosketeltavaa. Äänikopista on juuri 
kuulunut lause: ” Esitys alkaa noin viiden minuutin kuluttua”.

Ensimmäiset tahdit ja esitys käynnistyy. Nyt vain kuulolle, muu 
unohtuu. Omat osuudet tiivistyvät mieleen. Nyt kuuluivat ne 
sanat, jolloin astutaan esiin ja virta vie mukanaan. Kohtaukset 
etenevät, rooliasut vaihtuvat. Välillä, onneksi tosi harvoin, tulee 
unohduksen hetki, mutta tarina on kaikilla niin hyvin sisäistet-
ty, että aina joku huomaa auttaa eteenpäin.
Kuiskaajaa kun ei ole.

Jokainen on tehnyt ison työn opetellessaan roolinsa, ehkä 
useammankin. Etsinyt itsestään roolin tyypin, kuunnellut 
ohjaajan ohjeita, että pääsee lähelle hänen näkemystään. Mitä 
kauempana rooli on omasta itsestä, sitä vaikeampaa se on tehdä. 
Toisaalta, juuri omalta mukavuusalueelta poistuminen opettaa 
eniten.

Hevoset näyttämölle ja yleisöstä kuuluu iloinen kohahdus. Kyl-
lähän niistä aika hienoja tulikin. Ja olikos ”poika” paikoillaan, 
sen ehtisi vielä väliajalla siirtää, mutta näkyy olevan kanuuna 
kohdallaan.

Näyttämö ja katsomo katoavat pimeyteen, yönäytös, viimei-
nen näytös on ohi. Jälleen kerran yhteen hitsautunut porukka 
hajoaa. Se on aina yhtä suuri ilo, kun erilaiset ihmiset, uudet 

tulokkaat ja pitkään mukaan olleet löytävät yhteisen tekemisen 
meiningin sillä matkalla, jota näytelmän harjoitteleminen vaatii. 
Mutta nyt on tauon paikka. Uutta kohti syksymmällä.

Ja kuinka paljon on tapahtunutkaan myös kulissien ulkopuolel-
la: lipunmyyntiä, kahvinkeittoa,
parkkivahtien hommia, tiedotusta. Ja kaikki kuuluvat tähän 
samaan porukkaan, porukkaan, joka jälleen kerran sai tehtyä 
projektin: Lavian nuorisoseura esitti Huuhkajanvuoren kesä-
teatterissa näytelmän Viimeiset Mohikaanit.

Uusi projekti kutsuu taas syksyllä mukaan niin vanhoja kuin 
uusia näyttelijöitä. Tervetuloa mukaan.

Teksti Anna-Kaisa Hautala
Kuvat Leena Peltomäki
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NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUEEN  
SEURAKUNTATIETOJA 
Messut klo 10, kuukauden viimeinen sunnuntai  
hartaus tai lauluhetki klo 14.
• 3.10. klo 10 Kolmen vartin perhekirkko Lavian kirkossa. 

Mikkelinpäivän perhekirkossa lauletaan Lasten virsikir-
jasta. Perhekirkon jälkeen seurakuntakodissa on tarjolla 
keittoa ja kirkkomehut- ja kahvit. Järvinen,  
Heiniluoma, kanttori

• 10.10. Lähetyspyhän jumalanpalvelus  
Riuttala-Mustajoki kylätalolla

• 24.10. Messu, Lauletaan Martti Lutherin virsiä.  
Uskonpuhdistuksen muistopäivä.

• 5.11. klo 13-15, Pyhäinpäivän aatto. Seurakunnan  
työntekijät päivystävät kappelihautausmaalla.  
Kuumaa mehua tarjolla.

• 5.11. klo 18, Pyhäinpäivän musiikkia Lavian kirkossa, 
Järvinen, kanttori

• 6.11. Pyhäinpäivän messu, Kirkossa luetaan vainajien ni-
met, jotka on haudattu viime Pyhäinpäivän jälkeen Lavian 
hautausmaille. Kirkossa syytetään vainajien muistoksi 
kynttilät. Seurakunnan työntekijöitä paikalla.  
Järvinen, kanttori

• 21.11. klo 10, Yö kirkossa tapahtuman jumalanpalvelus 
Lavian kirkossa, Noormarkun seurakunnan nuoria on 
yöpynyt Lavian kirkossa. Lauletaan Nuoren seurakunnan 
veisukirjaa, Järvinen, Lahtivirta, Jalonen, kanttori

• 28.11. Hoosianna kirkko Lavian kirkossa. Tarjolla  
riisipuuroa ja kahvit. Järvinen, kanttori, diakoniatyö yms. 

• su 5.9. klo 15, Kävele naiselle ammatti kävelytapahtuma. 
Lähtö Lavian kirkon parkkipaikalta. Kävelemme siunaus-
kappelin takana olevalle pururadalle ja kävelemme omaan 
tahtiin purulenkin. Paluu takaisin kirkolle. Mahdollisuus 
saunomiseen ja uintiin lenkin päätteeksi seurakuntakodin 
saunassa. Yhden ammatin arvo hauraissa maissa olevien 
naisten hyväksi on 30 euroa. Ei ilmoittautumista! Lahtivir-
ta, Järvinen.

• ma 6.9. klo 14, Naisten keskustelupiiri, Raamatun äärellä, 
srk-kodilla

• ke 8.9. ja 22.9. klo 14, Aleksin Hovin hartaus, Lahtivirta, 
6.10.ja 1.12. klo 14, Hartaus Aleksin Hovi, Järvinen

• pe 10.9. ja 24.9., 8.10., 22.10. klo 10-11,  
EU-elintarvikkeiden jako, seurakuntatoimiston alakerta

• la 11.9. klo 11-15, Noormarkun seurakunnan lähetysilta-
päivä, Lavian seurakuntakodilla, Ilmoittautuminen  
Tellervo Kuusirannalle 4.9. mennessä. p. 044 0309 440

• 12.9. klo 12, Hanhijoen seudun kyläyhdistyksen metsä-
kirkko Matinlammella. Käynti Kukkulantieltä Kravisillan 
vierestä, opasteet Kivijärventie 500 m:n kohdalta. Pukeudu 
sään mukaisesti ja lämpimästi. Kirkkokaffeet ja makkaran-
paistoa. Järvinen, kanttori

• 26.9. klo 14, Rukouskävely kirkolta siunauskappelille ja 
takaisin kirkolle. Alkurukous kirkolla, josta kävelemme 
siunauskappelille omaan tahtiin. Siunauskappelilla har-

taushetki. Palaamme takaisin kirkolle, jossa loppurukous, 
Järvinen.

• 29.9. klo 18, Rippikoulu 2022 infoilta rippikoululaisille ja 
vanhemmille, srk-kodilla 

MUUTA: 

Miesten Raamattupiiri etsii vetäjää? Olisitko Sinä kiinnostunut 
Raamatusta ja Raamattupiirin vetämisestä? Ota yhteyttä 1.9. 
jälkeen kappalainen Minna Järviseen p. 044 7310 203

Hei! Oletko toiminut kirkkoväärtinä tai haluaisit syksyllä 
uuden mielekkään harrastuksen? Tervetuloa heti 5.9. klo 10, al-
kavan messun jälkeen Lavian kirkkoon kuulemaan kirkkoväär-
tin tehtävästä. Kirkkoväärti on tervehtimässä messun aluksi 
kirkkoon tulevia ulko-ovilla, lukee Raamatun lukukappaleet, 
avustaa ehtoollisella, sytyttää kuolleiden kiitoskynttilän (ellei 
omainen sytytä) kerää kolehtia ja seurustelee vieraiden kanssa 
kirkkokahveilla, Myös musiikkitehtävissä toimivat tervetuloa! 
Lisätietoja antaa Minna-pappi 1.9. jälkeen. p. 044 7310 203. 

Tervetuloa kiitosjuhlaan juhannuksena vapaaehtoisena toimi-
neille (lähetysväki, kirkkokuoro ja Missiokuoro) Aloitamme 
tiistaina 21.9. hartaushetkellä ja ehtoollisella Lavian kirkossa 
klo 17. Sen jälkeen ohjelmassa ruokailu ja kahvi. Mahdollisuus 
saunomiseen seurakuntakodin saunassa ja uimiseen läheisessä 
järvessä. Ilmoittaudu ajalla 1. – 6.9. Minna Järviselle p. 044 
7310 203 (minna.e.jarvinen@evl.fi) tarjoiluja varten. Muista 
ilmoittaa myös erityisruokavalio.  
Kiitos vapaaehtoisille juhannusjuhlasta!
 
Seurakuntatoimisto palvelee:  
ma klo 9-17, ke klo 14-17, pe klo 9-14  
Seurakuntatoimisto  044 7310 201  
Kappalainen   044 7310 203  
Diakoni    044 7310 204  
Seurakuntamestari  044 7310 209  
Kanttori   044 7310 205  
Lastenohjaaja   044 7310 206  

Seuraa myös  
• KirkkoPorissa.fi/noormarkun-seurakunta/toimintaa-laviassa  
• Porin Kirkkosanomat (netissä)  
• FB Lavian alue Noormarkun seurakunnassa  
• IG Lavian_alue_Noormarkun_srkssa
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Lavian kirjaston aukiolo laajenee – kirjastokortin ja  
pin-koodin avulla pääsee asioimaan joka päivä
Lavian kirjaston aukioloaika laajenee 1. syyskuuta alkaen, jol-
loin otetaan käyttöön omatoiminen aukiolo. Omatoimiaukiolo 
laajentaa kirjaston käyttömahdollisuuksia 
nykyisestä viidestä päivästä seitsemään päivään viikossa.
Omatoimiaikoina kirjastoon pääsee sisään kirjastokorttiin 
yhdistetyllä pin-koodilla, jotka saa kirjastohenkilökunnalta. 
Mukaan tarvitaan henkilöllisyystodistus.

Omatoimikirjastossa asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa 
sekä lukea lehtiä ja käyttää kirjaston tiloja ja nettikonetta. Pai-
kalla tallentava kameravalvonta.
Lavian kirjasto on kolmas Porin lähikirjastoista, joissa omatoi-
miasiointi on mahdollista.
Lavian kirjaston uudet aukioloajat 1.9.2021 alkaen:
Omatoimiaika ma-pe klo 08.00-20.00 ja viikonloppuisin la-su 
klo 08.00-16.00
Henkilökunta paikalla:
Ma klo 14-19
Ti, ke ja pe klo 11-16
To klo 10-15

Sähköposti lavia.kirjasto@pori.fi
Osoite Tampereentie 19, 38600 Lavia (Pori)
Puhelinnumero 044 701 8909

Porin seudun kansalaisopisto
Sinä Osaat! -koulutusopas on jaossa 13.8. alkaen Lavian kir-
jastossa. Opasta ei enää jaeta koteihin. Kurssitarjonta löytyy 
tuolloin myös opiston sivuilta. Ilmoittautuminen kansalaiso-
piston kursseille netin kautta www.pori.fi/kansalaisopisto tai 
puhelimitse puh. 02 621 5963 

Tutustu myös runsaaseen etä- ja monimuoto-opetustarjon-
taamme joko koulutusoppaassa tai netissä! 

Opiston asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 10-16 puhelimitse 
02 621 5963 tai sähköpostilla kansalaisopisto@pori.fi. 

Kurssitarjonta Laviassa syksyllä 2021
Muutokset mahdollisia. 

14632S Kirjoittajapiiri Laviassa Torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 
21.10., 4.11. ja 18.11. klo 18-19.30 (12 t). Kurssimaksu 20 e, 
Osuuspankki, Tampereentie 6. Opettaja Tapio Järvinen 

14655S Teatteri-ilmaisua aikuisille ja nuorille Laviassa 
Ensimmäinen kokoontuminen to 21.10. klo 18–20.15. Sovitaan 
tällöin syyskauden toinen kokoontuminen. Kurssimaksu 10 e, 
Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. 

14832AS Eläkeläisten jumppa Laviassa Keskiviikkoisin 8.9.–
8.12. klo 10–11 (17 t). Kurssimaksu 21 e, Lavian yhtenäiskoulu, 
kuntosali, Tampereentie 19. Opettaja Päivi Lumme 

14915S Jooga Laviassa Tiistaisin 7.9.–30.11. klo 17–18.30 
(24 t), Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Soili 
Elovaara-Laakso 

13533S Englannin keskustelu Laviassa Torstaisin 9.9.–2.12. 
klo 17.30–19 (24 t). Kurssimaksu 32 e, Lavian yhtenäiskoulu, 
Tampereentie 19. Opettaja Ann Seppänen 

15547AS Tietotekniikan perusteet ja Ifolor-kuvakirjan 
luominen Laviassa Torstaisin 16.9.–2.12. klo 17–18.30 (22 t). 
Kurssimaksu 34 e, Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. 
Opettaja Suvi Soukki-Laine 

12872S Keskiviikon keramiikkaa ja taideteoksia muistakin 
materiaaleista Laviassa Keskiviikkoisin 8.9.–1.12. klo 17–19.15 
(36 t). Kurssimaksu 40 e, polttomaksu 6–16 e
Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19.
Opettaja Anne Siltanen 

12505V Kudonta Laviassa, Tiistaisin 7.9.-30.11. ja 18.1.-12.4. 
klo 18–20.15 (72 t). Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurs-
simaksu 52 e, Keskuskoulu, kudontatila, Keskustie 4. Opettaja 
Taina Niemi 

12525AS Ompelimo Laviassa Maanantaisin 6.9.–29.11. klo 
18–21 (48 t). Kurssimaksu 37,50 e, tarvikemaksu 10 e, Lavian 
yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Aino Jönkkäri 

12722S Käsityökahvila Laviassa Torstaisin 9.9.–2.12. klo 
18–20.30 (36 t), Kurssimaksu 40 e, Lavian yhtenäiskoulu,  
Tampereentie 19. Opettaja Soili Pekonen 

Porin Taidemuseo
Taidemuseossa 26. heinäkuuta sattuneen tulipalon kartoitus-
työt on saatu pääosin päätökseen ja korjaustyöt ovat alka-
neet. 

Vuonna 1860 valmistuneen Taidemuseon rakennuksen alku-
peräisen pakkahuoneen kattorakenteet kärsivät tulipalossa 
vaurioita. 

Projektihuoneen Noormarkun käsityöt -näyttely ja museokaup-
pa on saatu kuitenkin avatuksi tiistaina 10. elokuuta, koska 
tiloissa savu- ja vesivahinkoja ei juurikaan olla todettu.  Kes-
kiviikon pidennettyä aukioloa ei toistaiseksi ole ja opastettuja 
näyttelykierrosta ei järjestetä. 

Maire Gullichsenin taidesäätiön juhlanäyttely Tahto ja näke-
mys, Hallin näyttelytilassa, avataan heti kun jälkiraivaus- ja 
siivoustyöt saadaan suoritettua. (Huom! palsta laadittu 20.8.) 
Lisäksi Siivessä ja MEDIApisteessä oleva Vaeltelua laitamilla - 
Performing the Fringe ei avaudu enää yleisölle, sillä näyttelytila 
jouduttiin ottamaan väliaikaisesti taidevarastokäyttöön. Tai-
demuseon kahvila on toistaiseksi suljettu ja sen avautumisesta 
tiedotetaan myöhemmin

Porin kaupungin varhaiskasvatus
tarjoaa uutena työmuotona asiakasperheilleen perheohjausta. 
Varhaiskasvatus perheiden arjen tukena -hankkeen tavoitteena 
on tukea vanhemmuutta, perheen hyvinvointia ja toimivaa 
arkea.   

Perheohjaus on neuvoa-antavaa ja ennaltaehkäisevää matalan 
kynnyksen yhteistyötä vanhempien, varhaiskasvatuksen ja 
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  

- Meiltä saa ohjausta ja vinkkejä arjen tilanteisiin. Perheohjaa-
jiemme kanssa voi keskustella lapsen kasvuun, kehitykseen tai 
temperamenttiin liittyvistä asioista. Myös haastaviin pulma- ja 
elämän muutostilanteisiin saa meiltä tukea, kertoo hankevas-
taava Krista Jaakonsaari. 

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta: 

 
Yhdistyksen kustantamat  

omaishoitajien hemmotteluhoidot  
jatkuvat,  

Lavian Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa  
sekä Wetreex Hyvinvointipalveluissa 
vaikka kuukausitapaamisia ei ole. 

   

 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaa-
ehtoiset 

 Lisätietoja Sinikalta tai 044 5496 403 Pirkolta 044 296 0990  

 
PIDETÄÄN HUOLTA TOISTAMME! 

 

 
 

SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 
ti 2.11.2021 KLO 18  

Vanhustenkotiyhdistyksen   
ruokalassa os. Aleksintie 2 D 

 
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 

Tervetuloa! 
Hallitus 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

Perheet voivat sopia tapaamisista perheohjaajien kanssa han-
kevastaava Jaakonsaaren kautta. Myös hän itse toimii perheoh-
jaajana. Vaihtoehtoisesti varhaiskasvatuksen henkilökunta voi 
varata ajan perheen luvalla. Tapaamiset sovitaan lapsen omaan 
varhaiskasvatusyksikköön. Palvelu on maksutonta. 

- Minuun voi ottaa yhteyttä joko suoraan tai esittämällä yhtey-
denottopyynnön varhaiskasvatuksen henkilökunnalle. Minut 
tavoittaa puhelimella, tekstiviestillä, sähköpostilla tai etäyhtey-
dellä, sanoo Jaakonsaari.  

Lisätietoja antaa: Krista Jaakonsaari, hankevastaava,  
varhaiskasvatusyksikkö, puh. 044 701 1494,  
krista.jaakonsaari@edupori.fi tai vakaperheohjaus@pori.fi 

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

LAVIAN KANSALLISET SENIORIT RY
Ohjelmalliset kuukausitapaamiset kahvitarjoiluineen:
• Tiistaina 21.9.21 klo 13 POP:n kokoustilassa.  

Vieraana luontotutkija Teuvo Järvenpää.
• Tiistaina 19.10.21 klo 13 jäsentemme Pyöreiden vuosien 

juhla Säästökeskuksen kokoustilassa, os. Porintie 3.
• Tiistaina 16.11.21 klo 13 syyskokous POP:n kokoustilassa. 

Vieraana Lavian apteekkari Ulrika Uusitalo.
• Tiistaina 14.12.21 klo 13 joulujuhla seurakuntakodilla.

• Teatteriretki Tampereen Komediateatteriin lauantaina 
25.9.21. Näytelmänä Mika Waltarin – Joel Elstelän Le-
vätkää rauhassa komisario Palmu. Bussi lähtee torilta klo 
12.00.

• Kuntosaliharjoitukset Suomelan koulun kuntosalilla 
maanantaisin ja torstaisin klo 9 – 10. Harjoitukset alkavat 
torstaina 2.9.21. Vain kaksi koronarokusta saaneet voivat 
osallistua.

• Senioritanssiharjoitukset keskiviikkoisin klo 15.30 – 16.30. 
Harjoitukset alkavat 6.10.21 Suomelan koulun liikuntasa-
lissa. Osallistua voi vain kaksi koronarokotusta saaneena. 

Tervetuloa tapahtumiin, jotka järjestetään vain koronapan-
demian salliessa toiminnan ja ajankohdan turvallisuusohjeita 
noudattaen. 

Tarkemmat ja ajantasalla olevat tiedot löytyvät kotisivuilta 
www.lavia.senioriyhdistys.fi sekä facebook-sivuilta  
www.facebook.com/lavia.senioriyhdistys. 

Tiedusteluihin vastaavat mielellään:
Arja Päivärinta, pj. puh. 040 8481248,  
s-posti paivarintaa446(at)gmail.com
Arja-Liisa Risku, siht. puh. 044 5411055,  
s-posti arjaliisa.risku(at)gmail.com
Maija-Liisa Karvinen, senioritanssi, puh. 040 8440986,  
s-posti maijaliisa.karvinen45(at)gmail.com

ELÄKELIITON LAVIAN YHDISTYS RY:
KAIKKI TOIMINTA TAPAHTUU KORONAN EHDOILLA
• Jäsentilaisuudet joka kuukauden toinen torstai  

Säästökeskuksen kokoustiloissa, Porintie 3, ensimmäinen 
kerta 9.9. 2021 klo 13.00, aiheena turvallisuus

• Kuntosali maanantaisin ja torstaisin klo 9 – 10, Lavian 
yhtenäiskoululla, Tampereentie 19

• Boccia maanantaisin klo 15.30 – 17.30 keskuskoululla, 
Keskustantie 3

• ATK-kerho parillisten viikkojen tiistaisin klo 11.30 alkaen 
Vanhustentaloyhdistyksen kerhohuoneella, Aleksintie 2, 
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

• Monitoimikerho kerhohuoneella parittomien viikkojen 
tiistaisin klo 11.30

• Syyssiivoustalkoot Tahostenniemessä tiistaina  
7.9.2021 klo 13.00

• Haravointitalkoot Vanhustentaloilla  
syys-lokakuun vaihteessa

• Piirin kirkkokonsertti Suodenniemen kirkossa  
3.10.2021 klo 14.00 – 16.00

KARHIJÄRVEN PARHAAKSI RY.
Vuosikokous Pop pankin kokoustilassa  
lauantaina 4.9.2021 klo 15. Tervetuloa!
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ASIOINTILIIKENNE LAVIASTA PORIN  
KESKUSTAAN TIISTAISIN ON PÄÄTTYNYT
Porin kaupunki on järjestänyt seudullamme kahta asiointi-
liikennevuoroa, Laviasta tiistai-aamuisin Kosken ja Paluksen 
kautta Porin keskustaan mennyt sekä iltapäivällä samaa reittiä 
palannut linja 68 lopetettiin vähäisen käyttäjämäärän vuoksi.

- Linjan tarkoitus oli tarjota lavialaisille mahdollisuus neljän 
tunnin asiointiaikaan kaupungin keskustassa. Linjan käyttö oli 
kuitenkin vähentynyt huomattavasti jo ennen koronaa. Matkus-
tajia oli keskimäärin kymmenen ja suurin osa linjan käyttäjistä 
oli Lavian ulkopuolelta. Asiointilinjan jatkaminen tuli näin 
ollen taloudellisesti liian raskaaksi, kertoo joukkoliikenteen 
suunnittelija Merika Lanne Porin kaupungin suunnittelu- ja 
kehittämisyksiköstä.

- Perjantain asiointiliikenne Karhijärven pohjoispuolelta jatkuu 
kuten ennenkin. Reittiä hoitaa taksiyrittäjä Jarmo Uusitalo. 
Myös tämän reitin käyttäjämäärä on vähentynyt, tästä huoli-
matta linja kuitenkin jatkuu toistaiseksi, sanoo Merika Lanne.

- Lavia on kaukana kaupungin keskustasta ja julkisista pal-
veluista eikä liikenneyhteyksiä pystytä taloudellisista syistä 
liiemmälti tarjoamaan. Toivon hyvinvointialueuudistuksen 
toteuduttua lavialaisten tilanteen helpottuvan siltä osin, että ter-
veydenhoitopalveluita olisi mahdollista saada myös Kankaan-
päästä, jolloin matka palvelupisteisiin lyhenisi huomattavasti, 
hän jatkaa.

Porin liikenteen hoitamaa arkipäivisin ajettua linjaa 69 ajaa 
jatkossa alihankkijana Lyttylän liikenne.

Perjantain asiointiliikenteen aikataulu on seuraava:
Pitkäjärventiellä n. kello 9.10, Noormarkuntie/Kaukoniementie 
tienhaara noin 9.20 ja Nokkamaan tienhaara noin 9.30. Reitin 
varrelta pääsee kyytiin. Tarpeen mukaan reittiä voidaan muut-
taa, näin halutessa voi olla yhteydessä taksiyrittäjä  
Jarmo Uusitaloon 050 325 3732.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Lyttylän liikenne

Arkisin kulkevaa linjan bussi on vaihtunut, nyt linjalla 69 kulkee Lyttylän liikenteen bussi.
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MÖKKEJÄ VUOKRATAAN 

 RUKATUNTURISSA

KALLIO
Mökistä pääset
laskemaan suoraan
Vuosselin hissille!
Makuupaikkoja 2 + 4, 
56 m2. Tupakeittiö,
sauna, 1 mh ja parvi.

Tarkista varaustilanne www.lomarengas.fi
mökin nimellä ja vuokraa edullisesti suoraan 
omistajilta! 
Arto 0500 930563 tai 
Jussi 040 5877 201

KIEPPI A JA B 
Latujen ja rinteiden
tuntumassa hirsinen
parimökki, jossa 2 x 64
m2  huoneistot.
Makuupaikkoja 4+4, 2
makuuhuonetta, parvi, 
tupakeittiö, sauna.

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin 

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta
Osoite Korhosentie 9, Lavia

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin

Alkaen la 22.5.

MMyyyynnnniissssää

Kevään aikana tulossa
IITTSSEEPPAALLVVEELLUUMMYYYYMMÄÄLLÄÄ
Auto- ja konemyynti Lasse

Huikka Ky:n pihaan

Isokalliontaimijavihannes

Isokallion Taimi ja Vihannes

KKeessääkkuukkkkiiaa,,  AAmmppppeelleeiittaa,,  
HHyyööttyykkaassvviieenn  ttaaiimmiiaa,,  YYrrtttteejjää
UUuuttttaa  ppeerruunnaaaa,,  VViihhaannnneekkssiiaa
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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  

   

 

 

       

LUOMUMUNAT SUORAAN TILALTA 
puh.  050 5427 449/Pauli Kamppi 
 tai     050 3284 469/Tiia Kamppi 
 os.  Puistokatu 27, 38650 Lavia 
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KALUSTEASENNUKSET
keittiöt, komerot, WC:t, kylpyhuoneet ym.

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283
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JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

 40 hengen juhla/kokoustilat Vanhustenkotiyhdistyksen  
ruokalassa Aleksintiellä  

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTON RENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi
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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.�

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

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

puh. 02 5571 243
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TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

TTIILLIITTOOIIMMIISSTTOO  
SSUUSSIIKKOOSSKKEENN  TTAASSEE  

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

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

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

Tampereentie 9

02-5571 777
040-7182 777



K u u s i r a n n a n t i e  4 8 ,  3 8 6 0 0  L A V I A
s a m i . k u u s i r a n t a @ k u u s i r a n t a o y . f i

Urakointi

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

Ari 0400 138 921

Sami 040 411 3030

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

•	 maa-ainesten	 	
toimitukset	 	
mm	sorat,	hiekat

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

•	 energiapuun	korjuu
•	 tarvikkeet	mm	putket,	kaivot Vuokraa!

Klikkaa sivuille

Kuusiranta Oy

•	 l istoja
•	 ruuveja

•	 sahanpurua
•	 haketta


