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kesä on vaihtumassa syksyyn. Sää on vielä lehteä tehdessä 
hyvinkin helteinen. Olemme  kokeneet tänä suvena sekä 
kylmiä ja lämpimiä säitä, kuivuutta ja rankkoja sateita. 
Tuulisia  päiviä on ollut runsaasti ja muutama hurja myrs-
kykin on koettu.  

Myrskyn vaikutuksesta jouduimme vastikään olemaan 
ilman sähköjä miltei joka puolella  Laviaa. Toiset saivat 
sähkön nopeasti ja toiset joutuivat odottamaan pitkään-
kin ennen kuin  sähkölaitoksen korjaajat saivat linjat 
kuntoon.  

Tietokoneiden, kassojen, valaistuksen ja monen muun 
laitteen toimimattomuus hankaloitti  kaupankäyntiä ja 
muuta asiointia. Kotona oli pimeää, lukeminen hankalaa, 
ruokaa eikä  kahvia ei saanut keitettyä, vaikka kahviham-
masta kuinka kolotti, pakastimen sekä  jääkaapin avaa-
misessa piti olla tarkkana. Helteessä ei ruoan laittaminen 
puuhellalla  sellaisen omistajaakaan houkutellut.  

Pakollisessa sähköttömässä tilanteessa oli aika pohtia sitä, 
kuinka tärkeä osaa sähkö  elämässämme nykypäivänä on 
sekä työssä että kotona. Sähkön hinta on ollut kuluvana  
vuonna ennätyskorkealla eikä se näytä tulevaisuudessa 
juuri laskevan. Jokaisella meillä  on varmaan mahdolli-
suuksia säästää sähkönkäytössä omalla tavallaan, turhia  
sähkösyöppöja tapoja löytyy varmaan jokaisesta taloudesta.  

Pakollinen sähköttömyys laittoi ainakin minut mietti-
mään monien tapojeni ja tottumusteni  tarpeellisuutta 
ja toimimista kaikkine sähköisine laitteineni. Joskus on 

hyvä, vaikka  sähkökatkossa viettää hämäränhyssyä ja olla 
tekemättä mitään, olla vain ja antaa ajan  kulua.  
Syksy tuo meille viilenevät ja pimenevät illat, kotona ja 
sisällä oleskelu varmaan lisääntyy.  Hyvää ja kodikasta 
oloa teille kaikille!  
 
 

HYVÄT LUKIJAT!

Tarja Jansson

LEHDEN TOIMITUS 

Tarja Jansson, päätoimittaja  
puh. 044 2926 357 & lavian.tiedotus@gmail.com 
 
Pauliina Ruisniemi, toimittaja  
pauliina.ruisniemi@gmail.com

Veli-Matti Lahdenniemi, taittaja 
 
Maaret Väliheikki, laskutus ja oikoluku

Painosmäärä: 1400
Painopaikka: Printhaus Pori Oy

Kannen kuva Leena Peltomäki. 
Exän uus ja vanha -näytelmä.

ILMOITUSMYYNTI 2022
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 joulutoivokseen laitetaan kaikkien vuoden aikana ilmoittaneiden sekä Lavian Yrittäjien  jäsenyritysten 
nimet. Laskutus tehdään kerran vuodessa, syyskuun numeron ilmestymisen jälkeen. Mikäli  lasku halutaan aikaisemmin, 
tästä tieto laskutukseen.  

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, susikoskenta-
se@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 
Marraskuu 30.11.2022, aineistopäivä perjantai 18.11.2022 kello 12.00.



4

VILLE JA HAITARI 
Jokainen lavialainen tietää varmaan Vehkalahden Villen ja 
hänen haitarinsa, suurin osa  meistä on myös kuullut Villen 
soittavan.  

Villen soitto ja lumoava lavaesiintyminen on tuonut hänelle 
useita palkintoja erilaisista  kilpailuista esimerkiksi nuorten har-
monikkakilpailuista Nakkilasta, Turku Accordeonista,  Suomen 
Pelimannimestaruuskisoista ja Hopeisesta Harmonikasta.  
Tällä hetkellä viimeisimpänä voitto tuli Ikaalisissa Kultaisen 
Harmonikan kilpailussa  1.7.2022, jolloin juhlistettiin myös 
Sata-Häme Soi -tapahtuman 50-vuotisjuhlavuotta. 

Kilpailupalkintojen lisäksi Ville on saanut vuonna 2017 Vuoden 
Nuori Porilainen -palkinnon,  joka myönnetään vuosittain 
henkilölle tai ryhmälle, joka teoissaan tai toiminnassaan tuo  
esille kotiseuturakkautta, -ylpeyttä ja -arvostusta sekä korostaa 
porilaisuutta.  

Vehkalahden perheessä harmonikan soittaminen alkoi, kun 
Villen viisi vuotta vanhempi  isoveli Kalle pienenä poikana veti 
sänkynsä alta hänelle Ritva-mummun ostaman  harmonikan ja 
halusi oppia soittamaan sitä.  

Muutama vuosi Kallen soittoharrastuksen alkamisen jälkeen, 
Ville sai 5-vuotiaana  isoveljelle jo pieneksi käyneen harmo-
nikan ja pääsi samaisen harrastuksen pariin. Kallen  ja Villen 
sisko Emma soittaa viulua ja monissa juhlatilaisuuksissa on 
nähty kolmikon  esiintyvän yhdessä.  

-Isän puolelta olemme perineet musikaalisuuden ja äidin puo-
lelta esiintymistaidon, kertoo  Ville iloinen pilke silmäkulmassa.  

Soittamisen opintiellä  
Aluksi Ville soitti isoveljen ja isän kanssa kansalaisopistossa 
Topi Jokelan johdolla. Hänen  siirryttyään Kankaanpään mu-
siikkiopistoon ensimmäisenä opettajana hänellä oli Suomelan  
koululla pidetyillä tunneilla Sami Varvio. Lavian liityttyä osaksi 
Porin kaupunkia opinnot  siirtyivät Palmgren konservatorioon, 
jossa hänen viimeaikainen opettajansa oli Tibor Iván.  Ville 
opiskeli siellä viimeiset pari vuotta myös pianonsoittoa, jota 
hänelle opetti Johanna Mattila.  

Kahdeksanvuotiaasta asti Ville on soittanut lisäksi Nakkilan 
Seudun Harmonikoissa, jossa  opettajana ja ohjaajana toimii 
yhdistyksen taiteellinen johtaja Vesa Formunen, joka johdatti  
hänet Kultaisen Harmonikan voittoon.  

Tänä keväänä hän sai konservatoriossa päätökseen perustaso-
tutkinnon lisäksi myös  musiikin syventävät opinnot. Nyt hänen 
tasolleen sopivien musiikkiopintojen jatkaminen on  vielä 
harkinnassa, sillä Ville muutti elokuussa asumaan Tampereelle 
ilmaisutaidon lukio opintojen myötä.  

Rakkaalla soittimella on monta nimeä  
”Haitari, hanuri, harmonikka, kurttu tai vaikka sirmakka” 
-kaikki ovat soittimelleni sopivia  nimiä, Ville sanoo, kun hänel-
tä kysyy mitä nimeä hän haluaa soittimestaan käytettävän. 
Ensimmäisenä haitarinaan hänellä oli viisivuotiaana lasten 
haitari, joka vaihtui parin  vuoden kuluttua Lasse Pihlajamaa 
-merkkiseen melodiabassohaitariin. Tämän jälkeen  soitin on 
vaihtunut useampaan kertaan, aina hieman isompaan soittope-
liin.  

Nyt Villellä on käytössä kaksi italialaista Bugari -merkkistä 
standardibassohaitaria, joista  isompaa hän käyttää konserteissa 

ja ennen kaikkea kilpailuissa sekä kevyempää haitaria  soittokei-
koillaan.  

Ville on suosittu esiintyjä taituruutensa ja säkenöivän lavaesiin-
tymisen vuoksi. Keikkojen  määrä kasvoi huomattavasti Kul-
taisen Harmonikan voiton myötä, niitä hänellä on tänä  kesänä 
ollut yhdestä kolmeen viikossa.  

Kaiken keikkailun lomassa hän on tehnyt kotitilallaan maatalo-
ustöitä, joista erityisesti  traktorityöt ovat hänelle mieluisia.  

Opiskelu jatkuu Tampereella  
Nyt lukukauden jo alettua Villen elämä on muuttunut, hän asuu 
lukiolaisena Tampereella.  

-Tämän hetken haaveena on lukion jälkeen päästä lääkikseen. 
Lääkärin ammatti on  mielestäni kiinnostava, hän vastaa, kun 
kysyn, haluaako hän musiikista itselleen ammatin.  
Nuorelle taitavalle ja lahjakkaalle pojalle on varmasti tulevai-
suudessa monenlaisia  mahdollisuuksia. Toivottavasti hän ei 
kuitenkaan lopeta soittamista, jotta me lavialaiset  saamme 
jatkossakin nauttia Villen elävästä esiintymisestä.  

Vanhemmat järjestivät Villelle 15.7. Riuttala-Mustajoen ky-
lätalolla ns. kultajuhlat, johon  osallistuikin suuri joukko niin 
paikallisia kuin naapurikunnistakin tulleita vieraita.  Tässä 
yhteydessä Ville haluaa kiittää erityisesti äitiä ja isää sekä kaik-
kia jo tähän asti  hänen soittoharrastuksessaan myötäeläneitä ja 
tukeneita tahoja!  

Lavian Tiedotuslehti haluaa onnitella Villeä Kultaisen Harmoni-
kan voittamisesta ja toivottaa  hänelle menestystä sekä koulussa 
että musiikin saralla tulevaisuudessakin.  

Teksti Tarja Jansson
Kuva Studio Harri Virta  
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TILITOIMISTO VAIHTOI OMISTAJAA  
Vuonna 2003 Terttu Heino perusti oman tilitoimistonsa La-
viaan. Yhteensä liki  neljäkymmentä vuotta alalla toimittuaan 
hänellä oli heinä-elokuun vaihteessa aika siirtyä  vapaalle.  

-En myönnä vielä olevani vanha, joten jälkikasvuni toiveesta ja 
puolison toiveesta  huolimatta, päätin siirtyä kotiäidiksi, Terttu 
kertoo pilke silmäkulmassa.
  
-Kotona kanssani on pääasiassa puolisoni Harri, mutta minä 
olen kohta jo neljän lapsen  mummu ja haluan osallistua enem-
män heidän elämäänsä.  
-Tilitoimistotyön aikarajavaatimusten vuoksi olemme kollegani 
kanssa viettäneet toimistolla  useamman Itsenäisyyspäivän ja 
pääsiäisen. kuin perheidemme parissa. Koska en tästä  ainakaan 
nuorru, on aika tehdä muutos, antaa aikaa perheelle ja itselleni. 
Työssäni olen  viihtynyt ja kokenut sen mielenkiintoisena, mut-
ta nyt haluan esittää asiakkailleni lämpimän  kiitoksen vuosien 
yhteistyöstä, hän jatkaa.  

Täydennysopintojen kautta yrittäjäksi  
Nina Rostén työskenteli harjoittelijana viime keväänä Ter-
tun tilitoimiston kanssa samassa  rakennuksessa toimivassa 
Lucrativessa ja tutustui myös Terttuun. Teepöytäkeskustelussa  
Terttu kertoi aikeistaan eläköityä ja ehdotti Ninalle yrityksensä 
ostamista.  

Vuonna 2011 Kankaanpäästä taloushallinnon tradenomiksi 
valmistunut Nina työskenteli Tampereella Itellassa laskenta-as-
sistenttina sekä Sampo-konsernissa palveluneuvojana. Viime 
syksynä Nina aloitti merkonomin opiskelut Huittisten ammat-
tiopistolla päivittääkseen  vanhentuneita talousalan tietojaan. 
Kesäkuun alussa hän sai opintonsa päätökseen  luokkansa 
parhaana oppilaana.  

Vähitellen hän kypsyi vastaamaan myönteisesti Terttu Heinon 
tarjoukseen yrityksensä  ostamisesta ja kaupat allekirjoitettiin 
läsnäollessani 27.7.2022.  

Terttu Heino on iloinen siitä, että moni vanha asiakas on 
ilmoittanut jatkavansa Ninan  asiakkaana ja onpa Nina saanut 
jo uusiakin asiakkaita. Ninalle työmatka Suodenniemen  Lah-
denperältä on sopiva ja me voimme täällä olla iloisia siitä, että 
yritykselle löytyi jatkaja  eikä kylänraitillamme ole jälleen uutta 
tyhjää liiketilaa.  

Lisätyönä korujenvalmistus ja tilan hoitoa  
Noormarkusta kotoisin oleva Nina kertoo matkustelleensa mie-
hensä kanssa paljon  Aasiassa ja heidän oppineen siellä korujen 
valmistusta, jota he tekevät nyt kumpikin  erityisesti makramee-
tekniikalla ja myyvät niitä erilaisissa tapahtumissa.  

Ninan puolisolla on permakulttuuritila Suodenniemen Lahden-
perällä, jossa Nina on viime  vuosina työskennellyt. He pyrkivät 
tilallaan ruokaomavaraisuuteen, mutta kasvattavat  valkosipulia 
myös myyntiin.  

Yhteystiedot ovat muuttuneet  
Elokuun alussa Tampereentiellä olevan tilitoimiston nimi 
vaihtui ja on nyt Tilitoimisto Ylisen  torppa. Samoin vanha säh-
köpostiosoite ja puhelinnumero poistuivat käytöstä. Nykyisen  
tilitoimiston sähköposti on nina@ylisentorppa.fi,  
puhelinnumero on 040 5505336. 

Terttu ja Nina tarjoavat yhdessä sekä läksiäis- ja tulokahvit 
perjantaina 09.09.2022 klo  10.00 - 14.00.  

Teksti ja kuva Tarja Jansson  

Terttu Heino ja Nina Rostèn juuri allekirjoitetut kauppakirjat käsissään. 
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KORONAVIRUSTARTUNNAT EIVÄT OLE  
LOPPUNEET - MUISTAKAA  ROKOTUKSET

RUOKA-APU LAVIASSA

VERNERI-MYRSKY

THL antoi heinäkuussa suosituksen, jonka mukaan neljänsiä 
koronarokotteita annetaan  tällä hetkellä seuraaville ryhmille: 
yli12-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset, yli 70- vuoti-
aat, 18–69-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat sekä 60–69-vuotiaat, 
jotka eivät kuulu  riskiryhmiin.  

Suositellut koronarokotteet ovat paras tapa suojautua vakavalta 
koronavirustaudilta.  

Neljäs koronarokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta 
annoksesta on kulunut  vähintään kolme kuukautta. Sairastettu 
koronatauti vastaa yhtä rokoteannosta eli jos on  saanut kolme 
rokoteannosta ja sairastanut koronan, ei tarvitse nyt tehostean-
nosta.  

Porissa perusterveet ovat voineet varata ajan näille koronaroko-
tukselle 11.8. lähtien.  

Lavian terveysasemalla rokotuksia annetaan kerran viikossa, 
ajan voi varata  maksimissaan 20 päivän päähän.  

Helpoiten ajan saa varattua sähköisen ajanvarauksen kautta 
osoitteessa www.pori.fi/ota-yhteytta/sahkoinen-asiointi-ja-lo-
makkeet/sosiaali-ja-terveys/sahkoinen ajanvaraus. 

Toisen henkilön puolesta asiointi on palvelussa mahdollista, 
yhdelle henkilölle voi varata  vain yhden ajan. Varatun ajan voi 
myös siirtää tai peruuttaa palvelussa.  
Ajan koronarokotukselle voi varata myös koronarokotusten 
ajanvarauspuhelimesta puh. 02  623 4360. puhelin on avoinna 
ma-to klo 8–16 ja pe klo 8–14.  

-Porin alueella on rokotuksia annettu elokuun puoliväliin 
mennessä noin 1500 viikossa,  Ajanvarauspuhelin ei ole viime 
aikoina ole ollut ruuhkautunut, ruuhkaisin aika on heti  aamulla 
kahdeksan jälkeen, mutta myöhemmin jonotusta ei juuri ole, 
kertoo osastonhoitaja  Anna-Maija Heikkilä, joka vastaa koro-
na- ja influenssarokotuksista.  

Teksti Tarja Jansson 

Laviassa on alkanut ruoka-aputoiminta ja tarjolla on kaupan 
lahjoittamaa hävikkiruokaa.

Ruokajako toteutetaan yhdessä seurakunnan kanssa ja se on 
osa Punaisen Ristin ruoka-apuhanketta. Ruokaa on jaossa sen 
verran kuin olemme saaneet, tavoitteena on saada koottua n.15 
kassia.

Ruokajako järjestetään Lavian seurakuntakodilla (os. Tampe-
reentie 30) klo 12–13 tai niin kauan kuin ruokaa riittää. Jako-
päivät ovat (torstai) 1.9., 15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11.,
24.11., 8.12. ja 22.12.
Tervetuloa!

Teksti Mia Vettenranta

Verneri-myrsky elokuun 17. päivänä kuritti Laviaa kovalla 
kädellä. Koko seutumme oli  sähköttä pitkiäkin aikoja, minkä 
tähden monet palvelut, kuten esimerkiksi kauppa ja  kirjasto 
jouduttiin sulkemaan. Vettä satoi kaatamalla, puuskainen tuuli 
riepotteli tavaroita ja  kaatoi runsaasti puita. Kuva otettu myrs-
kyä seuraavana päivänä Saloharjuntieltä, jossa  kaatuneiden 
puiden raivaus oli jo aloitettu.  

Teksti ja kuva Tarja Jansson 
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KALEVALAISTA JÄSENKORJAUSTA  
SAA MYÖS LAVIASSA  
Wetreex Hyvinvointipalveluiden Minna Sälliluoma valmistui 
koulutetuksi hierojaksi vuonna  2019. Samana syksynä hän 
aloitti Kauhajoella Kansanlääkintäseura ry:n järjestämän  kale-
valaisen jäsenkorjauksen opinnot.   
Tämän vuoden toukokuussa Minna valmistui kalevalaisek-
si jäsenkorjaajaksi.  Opiskeluaikaan kuului myös käytännön 
harjoittelu, joten Minna teki hieronnan ohella  kalevalaista jä-
senkorjausta opiskelijana. Valmistumiseen vaaditun 300 kerran 
hoitojen  sijaan hänelle kertyi 600 hoitokertaa.  
Lavialaiset ja ympäristökuntien asiakkaat ovat ottaneet tämän 
vanhan hoitomuodon hyvin  käyttöön. Tällä hetkellä kaleva-
laisen hoidon osuus Minnan koko hoitotyöstä on noin 40 %.  
Hoidettavien ikähaarukka on neljästä vuodesta ylöspäin.  
Myös vauvoja voidaan hoitaa tällä jäsenkorjauksella, siksi 
Minna on aloittamassa täydennyskouluttautumisen odottavien 
äitien ja vauvojen jäsenkorjaukseen  

-Kalevalainen jäsenkorjaus on mielenkiintoista ja antoisaa, 
koko ajan oppii uutta. Koska  jokainen asiakas on erilainen ja 
tarvitsee juuri itselleen sopivaa hoitoa, huomaa kuinka  tärkeää 
on tuntea ihmisen anatomia hyvin, Minna kertoo.  

Kalevalaisesta jäsenkorjauksesta  
Kalevalaisella jäsenkorjauksella on pitkä historia. Gabriel Ma-
xenius teki vuonna 1733  väitöskirjan, jossa on ensimmäinen 
kuvaus perinteisestä käsillä tekemisen hoidosta.  Kerätessään 
kansallisperinnettä Elias Lönnroth tallensi tämän runomittaan 
kerrotun  perinteen Kalevalaan. Väitöskirjan Lönnroth teki 
1832.   
1970-luvulla alettiin Pohjanmaalla elvyttää  
jäsenkorjausosaamista. 
Eri jäsenkorjausmuodot voidaan jakaa seuraavasti:  
• Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu kudosten mobilisoin-

tiin, nivelpintojen  saattamiseen kohdalleen ja kalvoraken-

teiden avaamiseen kudosnesteitä  hyödyntäen.  
• Kaustislainen jäsenkorjaus perustuu nivelpintojen saatta-

miseen kohdalleen  
• Perinteinen jäsenkorjaus perustuu lihasten hierontaan ja 

nivelpintojen saattamiseen  kohdalleen  
• Muut jäsenkorjaukset ovat lähempänä jompaakumpaa 

viimeksi mainittua  
Kalevalainen jäsenkorjaus on määrämuotoinen, tieteellisesti 
tutkittu ja EU:n  nimisuojaaama potilasturvallisuuden takaami-
seksi.  

Kansanlääkintaseura ry  
Kansanlääkintäseura ry perustettiin 1986 vaalimaan Kaustisen 
seudulla elänyttä  vahvaa jäsenkorjauksen osaamista. Seura on 
tallentanut perinneosaamista  erityisesti tuki- ja liikuntaelinten 
käsittelyyn liittyen.  

Kansanlääkintäseura ry on luonut kolmetasoisen kolme vuotta 
kestävän (oppipoika,  kisälli, Kalevalainen jäsenkorjaaja) koulu-
tuksen. Koulutuksen aikana tehdään  vähintään 300 dokumen-
toitua hoitoa ja päättötyö sekä osoitetaan taidot  näyttötutkin-
nossa. Kalevalaisen jäsenkorjaajan nimen käyttöoikeuden saa 
vain  tämän monimuotokoulutuksen jälkeen. 
Hoidon vaikuttavuus  
Useat uudet ja riippumattomat tutkimukset ovat antaneet 
näyttöä siitä, että  kalevalaisella jäsenkorjauksesta on todellista 
hyötyä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. 

Kalevalaisen jäsenhoidon vaikutus perustuu siihen, että tuki- ja 
liikuntaelimistön  tasapainottuminen poistaa lihaksista jännitys-
tä, vapauttaa kalvorakenteita ja parantaa  nivelien liikkuvuutta. 
Samalla aineenvaihdunta helpottuu, kudosneste- ja verenkierto  
paranevat ja hermot vapautuvat mahdollisista pinnetiloista.  

Teksti ja kuva Tarja Jansson  

Minna Sälliluoma antamassa kalevalaista  
jäsenhoitoa äidilleen Riitta Raiskiolle 
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SIIVOAMINEN EI TUNNU TYÖLTÄ 
"Suvi, mikset sä ole siivooja?" kysyi Suvi Mäkelän työkaveri 
Kankaanpään Citymarketissa, kun hän  näki, miten tarmok-
kaasti Mäkelä piti pinnat ja ovet puhtaina. Nuori nainen keksi 
monta syytä.  Siivoaminen on aina ollut hänestä mukavaa, 
mutta pieni palkka ja toisten palkkalistoilla oleminen ei  houku-
tellut. Oman firmankin perustaminen arvelutti, koska Kankaan-
päässä oli niin paljon kilpailua.  

Kankaanpäästä kotoisin oleva Mäkelä valmistui tänä keväänä 
tradenomiksi Seinäjoen  ammattikorkeakoulusta. Silloin hän 
muutti rakkauden perässä Laviaan. Töissä hän kävi  Kankaan-
päässä.  

Citymarketin pestin päätyttyä Mäkelä aloitti työt Kotipizzassa 
vuoropäällikkönä.  Eräänä päivänä hän näytti työkavereilleen, 
miten rosteripinnat saa pidettyä puhtaana, ja sai kuulla  tutun 
kysymyksen: "Suvi, mikset sä oo siivooja?" Asia jäi hautumaan. 
Kun työnkuva Kotipizzassa  muuttui kuormittavammaksi, hou-
kutus vaihtaa alaa kasvoi. Lopulta Mäkelä irtisanoutui ja pisti  
oman yrityksen pystyyn. Suvin siivouspalvelu syntyi tämän 
vuoden maaliskuussa.  

Ensimmäiseksi Mäkelä kävi kokeilumielessä siivoamassa 
kaverinsa luona, jotta näki, millaista työ  on. Testi meni läpi ja 
homma tuntui mukavalta. Mäkelä otti keikalla paljon kuvia, 
joita voi käyttää  markkinointiin. Hän pykäsi yritykselleen 
Facebook- ja Instagram-tilit ja hankki itselleen  yritysyhteistyö-
kumppaneita lisämateriaalin hankkimista varten. Ensimmäinen 
oikea asiakas olikin  Laviasta. Siivouskeikan jälkeen hän kehui 
Suvin siivouspalvelua niin vuolaasti sosiaalisessa  mediassa, että 
nuorelle naiselle tuli kyynel silmään. Tämä varmisti sen, että 
suunta on oikea.  

"Minusta ei koskaan tunnu, että menen töihin, kun lähden 
töihin", Mäkelä kertoo. Hän pitää  kuitenkin työaikansa koh-
tuullisina. "Iltakahdeksan on takaraja. Viikonlopputöitäkin olen 
saanut  tehdä ihan tarpeeksi, joten ne pyhitän muulle", Mäkelä 
sanoo.  

Siivoojana Mäkelä kertoo olevansa ulospäinsuuntautunut. "Olen 
ystävystynyt monen asiakkaan  kanssa. Joskus varaan kahden 
tunnin keikan jälkeen vielä tunnin omaa aikaa omien eväi-
den  syömiseen ja jutteluun", hän hymyilee ja täsmentää, että 
se ylimääräinen kaksituntinen on sitä  hänen vapaa-aikaansa. 
Toki niitäkin keikkoja hän tekee, jossa asiakas ei ole edes itse 
paikalla.  

Maanantaisin Mäkelä pyrkii pitämään toimistopäivän. Silloin 
hän esimerkiksi päivittää sometilejään.  "Sellaiset ennen ja 
jälkeen -kuvat ovat hauskinta sisältöä", Mäkelä sanoo. Hän jakaa 
somessa  myös siivousvinkkejä, muistuttelee kotitalousvähen-
nyksestä ja kertoo vapaista ajoista. Vaikka hän  somessa antaa-
kin ekologisia siivousvinkkejä, joissa hyödynnetään esimerkiksi 
etikkaa ja  sitruunahappoa, keikoilla on käytössä ihan tavalliset 
aineet. "Ne etikka-jutut ovat vähän sellaista  hifistelyä, jota voi 
kotona kokeilla", hän tunnustaa. 

Eikö se ole vähän häpeällistä palkata siivooja, jos on ihan 
pystyvä ja kykenevä aikuinen? Mäkelä  naurahtaa. "Minulla on 

asiakkaita opiskelijoista vanhuksiin. Varsinkin nykyvanhemmil-
la menee  paljon aikaa lasten kuskaamiseen harrastuksiin. Heitä 
pystyn auttamaan niin, että siivoan kotia.  Heille jää vielä ihan 
riittävästi hommaa ruoanlaiton ja tiskikoneen tyhjennyksen 
kanssa", Mäkelä  summaa.  

Yhden kummallisen ilmiön hän on huomannut omissakin 
asiakkaissaan. "Yllättävän moni on juuri  siivonnut, kun tulen 
käymään. Se on sellainen suomalainen juttu, että halutaan, että 
kotona on  siistiä. Minä olen kuitenkin menossa sinne siivoa-
maan, ja olen todennäköisesti nähnyt  pahempaakin", Mäkelä 
muistuttaa.  

Tällä hetkellä Suvin siivouspalvelulla menee mukavasti. 
Hommia riittää, ja asiakkaat ovat  tyytyväisiä. Töiden ohessa 
Mäkelä opiskelee siivousalan ammattitutkintoa etänä Helsingin  
taitotalossa. Kaiken kaikkiaan nuori nainen vaikuttaa erittäin 
tyytyväiseltä siihen, että on löytänyt  oman alansa.  

Teksti ja kuva: Pauliina Ruisniemi  

Oikeilla aineilla ja välineillä uuni puhdistuu sukkelasti.  
Veikka-kissa valvoo työnlaatua taustalla.
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Oikeilla aineilla ja välineillä uuni puhdistuu sukkelasti.  
Veikka-kissa valvoo työnlaatua taustalla.

VARHEENMAAN TILA HUOKUU HISTORIAA 
Varheenmaan tilan päärakennus seisoo kauniilla paikalla likellä 
Karhijärven rantaa  Haunian Nokkamaassa. Päärakennus on 
rakennettu 1800-luvulla kuten pihan  talousrakennuksetkin. 
Pihapiiriä ympäröivät ja metsä ja kauniisti kumpuilevat pellot. 
Näissä  maisemissa Varheenmaan suku on kulkenut jo yli kaksi 
ja puolisataa vuotta.  Vanhan tiedon mukaan oli jo pakanuus-
ajan kulkureitti mennyt Lavian kautta ja  Varheenmaan niemes-
sä Karhijärven rannalla olisi ollut uhripaikka.  

Perimätiedon mukaan Varheenmaan ensimmäinen isäntä Yrjö 
Antinpoika saapui Hauniaan  vuonna 1751 ja päätti ottaa hal-
lintaansa maa-alan, jonka ennätti päivässä kiertää. Hän  rakensi 
ottamansa alueen rantaan saunaan, jossa eleli. Mouhijärveläiset 
pitivät silloin näitä  maita nautinta-alueenaan ja kuultuaan 
uudesta asukkaasta, he päättivät lähteä ajamaan  tulokkaan pois. 
He varoittivat jo etukäteen Yrjö Antinpoikaa tulostaan kehoit-
taen häntä  pukeutumaan kuolinpaitaan. Isäntä istui saunaka-
marissaan kirveen kanssa odottamassa  häätäjiä. Näiden saa-
vuttua rantaan oli hän kiljaissut kerran, jolloin mouhijärveläiset  
pyrkivät pakoon. Isäntä ehti kuitenkin halkaisemaan kirveellään 
heidän veneensä kokan  halki. Tämän jälkeen Yrjö Antinpoika 
sai asua rauhassa tilallaan.  

Isojaossa muodostettiin tilasta kaksi Varheenmaa nimistä tilaa, 
jonka kantatilasta erotetun  osan osti Mikko Heikinpoika Konc-
ka perintötilakseen.  

ProAgria kunnioitti sukutilaa  
Yrjö Antinpojan jälkeen isännät ovat vaihtuneet kuudesti. 
Koska Varheenmaan tila on ollut  yhtäjaksoisesti saman suvun 
hallussa jo yli 270 vuotta, he saivat ProAgria keskusten  liitolta 
kunniakirjan seuraavin tekstein:  

Varheenmaan tila Porin kaupungin Haunian kylässä on ollut 
saman  suvun hallussa vuodesta 1751. Tänä aikana ovat tilaa 
hallinneet  seuraavat suvun jäsenet:  
Yrjö Antinpoika 1751-1791  
pso Riittä Yrjöntytär  
Mikko Yrjönpoika 1791-1819  
pso Justiina Heikintytär  
Maria Mikontytär 1819-1955  
pso Juho Matinpoika  
Taavetti Johonpoika 1855-1904  
Aurora Heikintytär  
Yrjö Taavetinpoika Varheenmaa 1904-1960  
pso Hilja Vettenranta  
Heikki Yrjönpoika Varheenmaa 1960-1973 
pso Laura Tellervo Kuisma  
Matti Heikinpoika Varheenmaa 1973-  
pso Mai-Leena Huuska  

Tämän esimerkillisen kiintymyksen kotikontuun on Suomen  
maanviljeliäin ammatillinen järjestö todennut ja on  vaatimatto-
manan tunnustuksena tämän suvun suuresta kodin,  kotiseudun 
ja isänmaanrakkaudesta antanut nykyiselle omistajalle  tämän 
kunniakirjan.  
Suvun arkistojen kätköistä löytyy paljon monenlaisia asiapa-
pereita vuosisatojen varrelta,  joista vanhin on vuodelta 1778. 
Paperit ovat tärkeä osa koko Lavian historiaa. Hauraat  paperit 
sisältävät monenmoisia tietoa erilaisista viranomaisen asiakir-
joista talon arkiseen  elämään liittyviin. Eletty historia huokuu 
tilan rakennuksista kuin myös talon vanhoista  kalusteista 
sohvineen, pöytineen, seinävaatteineen ja tauluineen.  

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

1. Varheenmaan tilan päärakennus on hallinnut maisemaa jo liki kaksisataa vuotta. 

2. Keisarin 13.11.1848 myöntämä naimalupa maanviljelijä David Nikodemus Johans-
son Ritaniemelle sekä talonpojantytär Ulrika Johansdotter Varheenmaalle. 

3. Kuitti 18. huhtikuuta 1854 tehdyistä ostoksista, listassa muiden muassa vaih-
dellen sekä suomen- että ruotsinkielellä: 2 kynärä Tylli, 30 naula nisujauhoja, 1 
kannu rommia, 2 kannu Franska vini, kryddpeppar, ingefärä, saffram, 15 kg kaffe. 
Ostosten loppusummaksi tuli 17,25 ilmeisesti venäkän ruplaa. 

4. ProAgrian antama kunniakirja.

1. 2.

4.

3.
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Kesätapahtumat 2022
LAVIAN ILTATORIT  
Lavian iltatorien tiimi Peninna Laurén, Emmi Rahkjärvi ja 
Eija-Hannele Tanskanen organisoivat kesän mittaan neljä eri 
aiheista iltatoria, joiden aikana torin seutu on täyttynyt tori-
kojuista, myytävistä tuotteista ja runsaasta ostajajoukosta sekä 
erilaisista esityksistä

Ensimmäinen iltatori järjestettiin toukokuun lopussa teemalla 
Piha ja puutarha, kesäkuisen torin teemana oli lapset, heinä-
kuussa kirppisteltiin ja vielä elokuun viimeisenä päivänä on 
vuorossa teematori Sadonkorjuu. Iltatorit ovat olleet suosittuja 
ja antavat väriä lavialaiseen kesään.

Kuvat Eija Hannele Tanskanen

PORI LIIKUTTI LAVIALAISIA  
URHEILUKENTÄLLÄ  

Torstaina 7.7. Lavian urheilukentällä oli testattavana monen-
laista välinettä. Tarjolla oli  tasapainorata, englanninlakujen 
näköisiä rakennuspalikoita ja valtavasti erilaisia pallopelejä  
kokeiltavaksi. Juoksuradan reunalle oli pysäköity myös fatbike-
ja, joilla sai halutessaan  polkaista testilenkin.  

“Tapahtuma oli uusinta viime kesältä. Silloin se keräsi hyvin vä-
keä, joten päätimme porukalla  järjestää tämän nyt uudestaan”, 
kertoo Lavian nuoriso- ja liikunnanohjaaja Tanja Paasi.  Hänen 
lisäkseen paikalla oli jumppaa pitämässä neljä Porin kaupun-
gin kesäliikuttajaa. Leea  Toukola Luonto liikuttaa -hankkeesta 
vastasi fatbike-pyöristä. Liikuntaneuvontaa oli  tarjoamassa 

liikunnanohjaaja Jenni Taimi.  

Viileä ja kostea keli sai monet jäämään kotiin, mutta uteliaita 
liikkujia löysi silti paikalle.  Esimerkiksi päiväkoti sai järjestet-
tyä liikuntapäivän osaksi aikatauluaan. “Nyt oli tarjolla  paljon 
aikuisille ja pienille. Ensi kerralla voisi suunnitella jonkin veto-
naulan nuorille. Laviassa  on paljon aktiivisia yläkouluikäisiä”, 
Paasi pohtii.  

Nuoriso- ja liikunnanohjaajalla on kiireinen syksy edessä. 
Syksyllä hän pääsee muuttamaan  uusiin tiloihin keskuskoulun 
vanhaan kotitalousluokkaan. Jonkinlaisia avajaisiakin on siis  
luvassa.  

Kuva ja teksti: Pauliina Ruisniemi  

Porin kesäliikuttajat Tilda Harju, Samuli Raja-
la, Veera Valkealaakso ja Emilia Koivunen
piipahtivat jumppauttamassa lavialaisia.  
Koripalloa pitelee oma nuoriso- ja
liikunnanohjaajamme Tanja Paasi.

Piha- ja puutarha -teemaiset iltatorit

Lasten iltatorit Kirppistelyä iltatoreilla
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NUORISOSEURA KIITTÄÄ

Kun näyttelijät kumartavat heinäkuisessa Huuhkajanvuoren 
yössä viimeisen kerran, on  jäähyväisten paikka. Tänä vuonna 
sanottiin heipat Terhille, Hillelle, Jarille, Marjaanalle ja Marialle.  
Varsin mainioita tyyppejä olivat kaikki. Ikävä tulee teitä. 

Onnistunut teatterikesä istuu kolmejalkaisella pallilla. Yhte-
nä jalkana on tietenkin hyvä esitys, eli  mukaansatempaava 
teksti, osaavat ohjaaja, sitoutuneet ja karismaattiset näyttelijät, 
lavasteet ynnä  muu tilpehööri. Toisena tukipilarina on kaikki 
muu työ, jota näytelmän eteen tehdään. Hallinnolliset  hommat 
ottavat aikansa, ja yllättävän monta miestyötuntia menee myös 
talkoiluun: siivoamiseen,  leipomiseen, kahvinkeittoon, autojen 
ohjailuun ja lippujen myyntiin. (Oikeesti. Ne penkitkin  pyyhit-
tiin tänä vuonna ainakin kolme kertaa.) Kolmantena hom-
maa ylläpitävänä voimana on  tietenkin ihanat katsojat, jotka 

vuodesta toiseen raivaavat aikaa kiireisestä kesäkalenteristaan 
ja  tulevat teatteriin nauramaan. He mahdollistavat sen, että 
seuraavallakin kaudella lavalla tapahtuu  jotain. Jos jokin näistä 
jaloista huitaistaisiin kumoon, ei kesän lopussa olisi juurikaan 
juhlimista.  

Lavian nuorisoseura kiittää mitä lämpimimmin kaikkia mukana 
olijoita! Olette meille tärkeitä.  

Pirjo-Riitta Uusitalo, pj  
Pauliina Ruisniemi, vpj  

P.S. Kun kuormalavasohva on kannettu lavalta pois, on aika 
katsoa tulevaisuuteen. Ensi vuodelle  on suunnitelmissa jokin 
koko perheen näytelmä, joten lavalle haluavat seurailkaahan so-
mejamme.  Ilmoittelemme siellä, koska ja missä teitä tarvitaan. 
Jos esiintyminen tuntuu liian jännittävältä,  paljon muutakin 
tekemistä löytyy kyllä.  

Huuhkajanvuoren 400-paikkainen katsomo oli 
eräänä torstaina lähes täynnä.

Exän uus ja vanha -näytelmän rooleissa nähtiin Mika Ruisniemi, Tuula Karkulahti, Marianne Fontaine-Reichardt ja 
Ilona Lampilahti. Kanatanssikohtauksesta puuttuu Emmi Korkeaojan ja Aini Rajalan esittämä henkilö.
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RAURASTA TEHRYT TODISTI TAAS  
HOUKUTTELEVUUTENSA 

Raurasta Tehryt -tapahtuma Laviassa 27.7. keräsi torin 
seutuville jälleen tänä vuonna  erilaisia vanhoja autoja, 
mopoja, traktoreita ja työkoneita noin kolmisensataa 
kappaletta.  Väkeä paikalla vieraili reilusti yli oman kylän 
väkimäärän, summittaisten laskelmien  mukaan vierai-
lijoita oli pari tuhatta. Runsas mainonta ympäri lähiseu-
dun ja tapahtuman  myönteinen maine oli saanut kansaa 
runsaasti liikkeelle. 

Tapahtumaan oman lisänsä toivat myös oheistapahtumat:  
Lavia-seura oli järjestänyt Lavia -aiheisen näyttelyn 
virastotalolla ja Kahvimuseo oli  avoinna vanhalla Jokisen 
kaupalla. Bändeinä lavalla esiintyi sekä Doc Moon & 
Shiners että Retropop. Tapahtumapaikalla soitti myös 
pelimanniryhmä. 

Haunia-Kallialan kyläyhdistyksen jäsenet pitivät yllä 
monipuolista ja ravitsevaa kanttiinia,  jossa oli tarjolla 
sekä grillipossua että -makkaraa, kahvia sekä munkkeja ja 
lettuja hillolla ja  kermavaahdolla.  

Jo vuodesta 2014 lähtien järjestetty tapahtuma on yksi 
Lavian vuoden kohokohdista ja  saanut vuosien mittaan 
yhä uusia ystäviä laajalta alueelta. 

Teksti Tarja Jansson  
Kuvat Sauli Saarihuhta  

Haunia-Kallialan ja Jokihaaran letkat matkalla  
torille. Kuva Pauliina Ruisniemi

Järven takaa tullut letka perillä. Ilkka Huhdanmäki  
pikku-Valmettinsa käynnistyspuuhissa. Retropop 

Doc Moon & Shiners  
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LAVIAN MARKKINAT 

Lavian-Suodenniemen Hevosystävät ry. järjesti 
perinteiset Lavian markkinat perjantaina  22. 
7. Lavian torilla ja sen ympäristössä. Paikalla 
oli runsaasti erilaisten tuotteiden myyjiä  sekä 
markkinaväkeä. Helteisellä torilla oli mukana 
myös Kiikoisten ja Lavian 4H-yhdistys  myymäs-
sä arpoja.  

Kuva Päivi Lindfors 

Haunia-Kallialan ja Jokihaaran letkat matkalla  
torille. Kuva Pauliina Ruisniemi Lavian tori täyttyi kevyemmistä kulkuneuvoista  

LAVIALAINEN SUVIEHTOO 
Lavia-Seuran vuotuinen Lavialainen suviehtoo järjes-
tettiin tänä vuonna Tahostenniemen  tanssilavalla 23.7. 
Seuran puheenjohtaja Jyrki Ohristo toivotti satapäisen 
yleisön  tervetulleeksi, illan juhlapuheen piti Lavian luki-
on kasvatti valtiotieteen tohtori Pekka  Perttula. Amanda 
Ruisniemi, Päivi Jurva, Pekka Vuorisalo ja Teppo Lahti 
vastasivat juhlan  musiikillisesta annista.  

Emäntä ja sairaanhoitaja Anita Kamppi sai tällä kertaa tit-
telin ”Yks tämmönen”. Anita  Kamppi on töittensä ohella 
toiminut ja toimii yhä monissa yhdistyksissä, kirkkokuo-
rossa  sekä seurakunnallisissa luottamustehtävissä.  

Teksti Tarja Jansson  ja Kuva Heta Tuomisto 
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4H-KUULUMISIA SYKSYN KOITTAESSA
Kesällä tavattiin 4H-toiminnan merkeissä useaan kertaan.  
Kesäkuun iltatorilla 4H:n teltalla oli mahdollisuus pyörittää 
Onnenpyörää sekä saada  veikeä kasvomaalaus. Torikahviossa 
häärivät 4H-yrittäjät Amanda ja Eemeli.  

Juhannusviikolla vietettiin leppoisia leiripäiviä Metsästysseuran 
majalla ja heinäkuun  markkinatorilla 4H:n arpapöytä löytyi 
tutulta paikaltaan.

Jäätelökioski palveli kesä- heinäkuussa tarjoten töitä nuorille 
sekä herkkuja paikallisille,  mökkiläisille ja ohikulkijoille. Kios-
kille ja leirityöhön työllistyi tänä kesänä seitsemän  paikallista, 
osaavaa ja innokasta nuorta! Nuoria työllistyi myös itsenäisi-
nä 4H-yrittäjinä.  Juuri ennen koulujen alkua saimme parin 
vuoden tauon jälkeen kokoontua  Huuhkajavuoren teatterille 
lastentapahtuman merkeissä. Iki-ihana taikuri Jokeri Pokeri 
Box  viihdytti lapsia ja aikuisia ”Ihan Simona”- esityksellään au-
rinkoisena tiistai-iltana. Samalla  saimme vielä kesän viimeisen 
tilaisuuden herkutella jäätelökioskin erityisannoksilla.  Syksyn 
tullen käynnistyy jälleen kerhotoiminta. Kerhot alkavat syys-
kuun alussa ja kerhotiedot löytyvät kotisivuiltamme  
kiikoinenlavia.4h.fi 

Tänä syksynä starttaavat Keppiheppakerho, Kädentaitokerho 
sekä Kokkikerhot. Kaikkiin  kerhoihin ilmoittaudutaan etukä-
teen kotisivujemme kautta. Tervetuloa mukaan  kerhotoimin-
taan.

Omenoita voi mehustaa Kiikoisten mehuasemalla ja aikoja voi 
varata Pokun numerosta  0500-497 453. Myös pastörointi pus-
seihin tai asiakkaan omiin lasipulloihin on mahdollista.  Lavian 
mehuasematila on edelleen hakusessa, vihjeitä otetaan mieluusti 
vastaan.  Lisätietoja toiminnastamme  
kotisivuilta kiikoinenlavia.4h.fi 

Seuraathan kuulumisiamme myös Facebookissa: Kiikoisten ja 
Lavian 4H-yhdistykset sekä  Instagramissa: 4hkiikoinenjalavia  

Teksti ja kuvat: Päivi Lindfors ja Pauliina Ruisniemi

Taikanäytöksen jälkeen yhteiskuvassa poseerasivat Max Salo, Beea Salo,  
Miro Uusihonko sylissään Kerttu Uusihonko ja Niklas Uusihonko. 

4H:n  leiripäivä
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Vihdoinkin Lavian kylällä!
k o i r a n  l i h a s h u o l t o a  y l i  1 0 v  k o k e m u k s e l l a

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

- hieronta
- laserhoito

- lymfahieronta
- kraniosakraalikäsittely

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

koirahoito

SCELETUS
koirahoito.fi

ELÄKELIITON 50 V-JUHLAT
Eläkeliiton Lavian yhdistys ry juhli 50-vuotista taivaltaan 
Huuhkajanvuorella lauantaina 20.8.2022

Eläkeliiton hopeisella ansiomerkillä palkittiin kauan mukana olleita 
yhdistyksen aktiiveja. Kuvassa vasemmalta Martti Jokinen, Ritva 
Pajunen, Pekka Pajunen, Marja-Liisa Niemi ja Tarja Ohristo.
Kuva: Hannu Virtanen 
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Lavian kirjasto palvelee  
Omatoimisesti kirjastoon pääsee asioimaan arkisin kello 8–20 
sekä lauantaina ja  sunnuntaina kello 8–16. Henkilökunta on 
paikalla maanantaisin kello 14-19, ti, ke ja pe  kello 11-16 sekä 
torstaisin kello 10–15.Lavian kirjasto  
os. Tampereentie 19, Lavia  
lavia.kirjasto@pori.fi 
Puh. 044 701 8909  
pori.fi/kirjasto ja satakirjastot.finna.fi  

Pori kaupungin liikuntapalvelut  
Ohjattu liikunta Laviassa 5.9.-16.12.2022 
Tiistai: klo 10.15–11.00 Sauvakävely, lähtö torilta. Maksuton. Ei 
ennakkoilmoittautumista.  HUOM! Ei marras-helmikuussa.  
Klo 13.00–13.45 emppujumppa (esikouluikäiset), Päiväkodin 
liikuntasali  Keskiviikko: klo 15.00–15.45 Liikuntakerho (1.–3. 
luokkalaiset), Lavian yhtenäiskoulun  liikuntasali.  
Klo 16.00–16.45 Nuorten punttisali(13–18-vuotiaat), Lavian 
yhtenäiskoulun kuntosali.  Klo 17.15–18.00 Ohjattu kuntosali, 
Lavian yhtenäiskoulun kuntosali.  
Ryhmään otetaan 15 osallistujaa.  
Klo 18.15–18.45 Kehonhuolto,  
Lavian yhtenäiskoulun liikuntasali.  
Torstai: klo 13.15–14.00 Tuolijumppa, Päiväkodin liikuntasali. 
Maksuton. Ei ennakkoilmoittautumista.  
Klo 15.00–15.45 Sähly (3.-6. luokkalaiset), Lavian yhtenäis-
koulun liikuntasali.  Perjantai: klo 15.00–16.00 Nuorten sähly 
(13–18-vuotiaat), Lavian yhtenäiskoulun  liikuntasali.  
Klo 16.30–17.15 Toiminnallinen treeni, Lavian yhtenäiskoulun 
liikuntasali.  klo 17.30–18.00Tanssimix,  
Lavian yhtenäiskoulun liikuntasali.  
Hinnat, aikuiset ja eläkeläiset: 27,50 €/ryhmä/kausi  
Lasten ja nuorten ryhmät ovat maksuttomia.  
Kausimaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkko-
pankkiin.  Ilmoittautumiset em. ryhmiin 22.8.2022 klo 9 alkaen 
osoitteessa www.pori.fi/liikunta  Tiedustelut:tanja.paasi@pori.fi 
tai p. 044 701 8892 

Porin seudun kansalaisopisto  
Syksyn Sinä Osaat! -koulutusopas on jaossa kirjastoissa. Opasta 
voi myös lukea netissä  www.pori.fi/kansalaisopisto.  
Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille, netin kautta 
osoitteessa  www.pori.fi/kansalaisopisto, puhelimitse arkisin 
kello 10–16 puh. 02 621 5963   
(opetuskauden aikana myös iltaisin)  

Kurssitarjonta Laviassa syksyllä 2022  
Muutokset mahdollisia.  
Kirjoittajapiiri Laviassa, Torstaisin 6.10., 13.10., 20.10., 3.11., 
10.11. ja 17.11. klo 18– 19.30 (12 t). Kurssimaksu 20 e. Osuus-
pankki, Tampereentie 6. Opettaja Tapio Järvinen | Teatteri-il-
maisua aikuisille ja nuorille Laviassa, Ensimmäinen kokoon-
tuminen to 20.10.  klo 18–20.15. Sovitaan tällöin syyskauden 
toinen kokoontuminen. Kurssimaksu 10 e  Lavian yhtenäiskou-
lu, Tampereentie 19. Opettaja Ilona Lampilahti. |
Eläkeläisten jumppa Laviassa, Keskiviikkoisin 7.9.–7.12. klo 
10–11 (17 t). Kurssimaksu  21 e. Lavian yhtenäiskoulu, kunto-
sali, Tampereentie 19. Opettaja Päivi Lumme | Jooga Laviassa, 
Keskiviikkoisin 7.9.–30.11. klo 16–17.30 (24 t). Kurssimaksu 
32 e  Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Soili 

Elovaara-Laakso |  Englannin keskustelu Laviassa, Torstaisin 
8.9.–1.12. klo 17.30–19 (24 t). Kurssimaksu  32 e. Lavian yhte-
näiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Ann Seppänen  | Tieto-
teknisten laitteiden perusteet Laviassa, Torstaisin 22.9.–1.12. 
klo 14–16.15 (30 t).  Kurssimaksu 37,50 e. Riuttala-Mustajoen 
kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi Soukki Laine |  
Ifolor-valokuvakalenterit Laviassa, Torstaisin 22.9.–1.12. klo 
16.30–18 (20 t).  Kurssimaksu 45 e. Riuttala-Mustajoen kylätalo, 
Kullaantie 302. Opettaja Suvi Soukki-Laine |  Keskiviikon kera-
miikkaa Laviassa, Keskiviikkoisin 7.9.–16.11. klo 17–20 (40 t).  
Kurssimaksu 44 e, polttomaksu 6–16 e. Lavian yhtenäiskoulu, 
Tampereentie 19. Opettaja  Anne Siltanen. Porilaiset yläkoulu-
laiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta  (nuorisopassi-
etu).  |  Kudonta Laviassa, Tiistaisin 6.9.–29.11. ja 17.1.–11.4. 
klo 18–20.15 (72 t). Syksyn  kurssimaksu 52 e + kevään kurs-
simaksu 52 e. Päiväkoti Huvikumpu, kudontatila,  Keskustie 4. 
Opettaja Taina Niemi  |  Ompelimo Laviassa, Maanantaisin 
5.9.–28.11. klo 17–20 (48 t). Kurssimaksu 50 e,  tarvikemaksu 
10 e. Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Aino 
Jönkkäri  |  Käsityökahvila Laviassa, Torstaisin 8.9.–1.12. 
klo 17–19.15 (36 t). Kurssimaksu 40 e  Lavian yhtenäiskoulu, 
Tampereentie 19. Opettaja Soili Pekonen |  Jokanaisen käsityöt 
Laviassa *uusi, Maanantaisin 19.9.–12.12. klo 18–20.30 (21 t),  
Kurssimaksu 32 e- Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. 
Opettaja Soili Pekonen  

DiabetesSara 
Pori tarjoaa asukkailleen uudenlaisen tavan ennaltaehkäistä 
diabeteksen kehittymistä.  Terve Päivä -palvelu on ilmainen, 6 
kuukauden mittainen digitaalinen palvelupolku, jonka  aikana 
saavutetaan sopivin pienin askelin parempia elintapoja. Jos ko-
holla oleva  verensokeri uhkaa sinun hyvinvointiasi, täytä loma-
ke  osoitteessa: https://asiointi.digiloikka.fi/formpro/eservices/
pori/Aloita/DiabetesSara, niin sinuun otetaan yhteyttä. Voit 
myös ottaa yhteyttä puhelimitse hoitajaan, puh. 02 623 4360  
Porin kaupungissa laaditaan parhaillaan kiertotalouden tiekart-
taa osana  Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hanketta. Hanke 
saa rahoitusta EU:n Life -ohjelmasta.  Tiekartalla tarkoitetaan 
suunnitelmaa tai enenemissuunnitelmaa. Sen tavoitteena on  
resurssiviisas Pori, joka on hiilineutraali, sitoutunut kiertotalo-
uteen ja luonnonvarojen  kestävään käyttöön uuden Pori 2030 
-strategian mukaisesti.  Tiekartan laadinnassa halutaan kunta-
laisten ääni kuuluviin asukaskyselyn avulla. 
Kysely on auki sähköisesti 23. syyskuuta asti. Vastaamalla voi 
vaikuttaa kaupungin  tekemään vastuullisuustyöhön ja osallis-
tua Reilun kaupan tuotepalkinnon arvontaan!  Syksyllä tiekart-
tahankkeessa aloitetaan uusi työpajojen sarja, jossa määritellään 
tiekartan  toimenpiteet. Lisätietoa tiekartan etenemisestä ja 
linkki sähköiseen asukaskyselyyn löytyy  tiekartan  
verkkosivuilta www.pori.fi/tiekartta  

Rakkaudella porilaisille nuorille -hyvinvointirahan haku on 
vielä auki  Rakkaudella porilaisille nuorille -hyvinvointirahaa 
voivat hakea nuoret ja nuoret aikuiset  toteuttaakseen hyvän 
mielen tekoja ja ideoita. Hakuaikaa on syyskuun 15. päivään 
asti. Kaupunginhallitus hyväksyi hyvinvointiryhmän esityksen  
20 000 euron käyttörahasta  nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 
niin, että nuoret toteuttavat hyvänmielen tekoja  porilaisille. 
Nuoret päättävät itse mielestään tarpeelliset kohderyhmät, 

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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toiminnan sisällön  sekä toteuttamistavan ja -ajankohdan. 
Toiminnan tulee olla kaikille avointa ja maksutonta  ja se pitää 
toteuttaa tämän vuoden aikana.  Hakijoina voivat olla erilaiset 
nuorista tai nuorista aikuisista koostuvat ryhmät tai yksittäiset  
nuoret yhdessä vastuullisen aikuisen kanssa. Hakemukset käsi-
tellään kaupungin  avustustyöryhmässä. Hakukaavake ja -ohjeet 
löytyvät Porin kaupungin verkkosivuilta  osoitteesta 
www.pori.fi/rakkaudellaporilaisillenuorille.  
Pori sinfonietta  
Toimisto: Yrjönkatu 15 A 5. krs (Teljäntori), Promenadisali: 
Yrjönkatu 17, Lippujen  ennakkomyynti Porissa: Visit Pori 
(Yrjönkatu 13), puh. (02) 621 7900. Prisma Mikkola  Itäkeskuk-
senkaari 1, puh: 029 009 6451. Prisma Länsi-Pori Eteläväylä 2, 
puh: 029 009  6201. Ticketmasterin myyntipisteet koko maassa: 
0600 10 800  (1,98€/min+pvm),www.ticketmaster.fi. Lippujen 
varaukset ainoastaan Ticketmasterin kautta.  Ryhmävaraukset: 
Pori Sinfoniettan toimisto 044 701 1096. 
Konsertit Porissa, tarkemmat tiedot www.pori.fi/sinfonietta  
  

NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUE
                                 
Seurakuntatoimisto avoinna Laviassa ma klo 9-15 ja to klo 9-14, 
pe klo 9-12, Etänä(s-posti  tai puhelin) p. 0447 309 700.  
Facebook: Lavian alue Noormarkun seurakunnassa   
Messu joka sunnuntai  
4.9. klo 10 Messu, Järvinen, Hämäläinen, 11.9. klo 13, Matin-
lammella (ei kirkossa),  Penttinen, Hämäläinen,18.9. klo 13 
Messu, Laitinen, Hämäläinen, 25.9. klo 13,  Messu, Penttinen, 
2.10. klo 10 Sukupolvien sadonkorjuumessu, Järvinen, Hämä-
läinen, Uutispuuro ja kahvit srk-kodilla,  
Seurakuntakodilla Naisten keskustelupiiri Raamatun äärellä ma 
klo 14. 5.9., 3.10., 7.11. Kuusiranta  
Miesten Raamattupiiri To 29.9. klo 18, Hautala, Malinen  
Naisten sauna, ti klo 16, Lahtivirta  
Kolumbia-ilta, To 24.11. Klo 18, Hännikkälä, Järvinen, Lahtivirta   
Muualla 
Su 11.9. klo 13 Matinlammella jumalanpalvelus, Penttinen, 
Hämäläinen A  Su 16.10. Klo 11, Lähetyspyhän Jumalanpalvelus 
Riuttala-Mustajoki kylätalolla,  Hartaus Aleksin Hovi klo 13.15. 
ke 5.10. Järvinen 19.10. Lahtivirta 2.11. Lahtivirta 16.11. Jär 
vinen 30.11. Lahtivirta  
Pe 4.11. klo 11–14, Kappelihautausmaalla, glögiä ja seurakunnan 
työntekijöitä paikalla, Kap pelissa voi sytyttää läheiselle kynttilän.  
Perhekerho, ti klo 9.30–11. Perhekerho on lapsen ja aikuisen 
yhteinen kerho.  Aika kuluu leikkien, laulaen, kädentaitoja har-
joitellen sekä toisiin tutustuen. Kerhossa tarjolla  kahvi, mehu ja 
tee, omat eväät saa halutessaan ottaa mukaan.  
Ei ennakkoilmoittautumista. Maksuton.  
Päiväkerhoista on lähetetty tarkemmat tiedot  
ilmoittautuneille. 
Lisätiedot ja kyselyt vapaista kerhopaikoista: vastaava lastenoh-
jaaja Sanna  Sengström. Instagram: @kerhotossujen_tohinaa ja 
@taina_lastenohjaaja    
Rippikoulu: 5.10.22 Infoa v. 2023 rippikouluista Lavian kirkossa 
klo 18  Musiikki ja kirkkokuoro  
Su 9.10. klo 16, Kuoron 120 v juhla, ohjelmaa, kahvit srk-kodilla.  
Kuoron harjoitukset ke klo 18  

Lisätietoja kirkkokuorosta antaa kanttori Marina Hämäläinen  
Seurakunta jakaa infoa seurakuntavaaleista. Lue lisää seura-
kuntavaalit.fi. Asetu rohkeasti  ehdolle seurakuntavaaleissa, 
tulevaisuuden kirkkoa tehdään nyt. Ehdokasasettelu päättyy  
15.9.2022. Seurakuntavaalit pidetään 20.11.2022. 

TAPAHTUMAPALSTA  
Lavian Martat ry  
• Tutustuminen Lavian Kahvimuseoon 23.8. klo 18.  
• Syysretki jollekin lähiseudun laavuista.  
• Kuntosali lokakuun alusta lähtien.  
• Tutustumiskäynti Lavian Nahkajalostamolle.  
• Retki Seinäjoen Käsityömessuille 8.10.  
• Jouluaskartelua lapsille.  
Tarkempaa tietoa tapahtumista saa Marttojen Facebook-sivulta 
ja torin ja Salen  ilmoitustaululta. Tervetuloa mukaan Marttojen 
toimintaan!  

Lavian kansalliset seniorit ry  
Syyskauden 2022 ohjelmalliset kuukausitapaamiset kahvitar-
joiluineen joka kuukauden 3.  tiistaina klo 13, joulukuussa 2. 
tiistaina:  
• 20.9. klo 13 tapaaminen POP:n kokoustilassa.  
• 18.10. klo 13 tapaamisessa juhlimme kakkukahvein tasavuosia 
täyttäviä  jäseniämme.  
• 15.11. klo 13 tapaamisen yhteydessä pidämme syyskokouksen.  
• 13.12. joulujuhla  
• Maanantai- ja torstaiaamuisin klo 9–10 huollamme kuntoam-
me Lavian  yhtenäiskoulun kuntosalilla.  
Tarkemmat ja ajan tasalla olevat tiedot ohjelmista ja kokoon-
tumispaikoista löytyvät  yhdistyksen kotisivuilta www.lavia.
senioriyhdistys.fi ja facebook-sivuilta  www.facebook.com/lavia.
senioriyhdistys.  

Hanhijoen seudun kyläyhdistys  
Perinteinen metsäkirkko Matinlammella 11. syyskuuta klo 13. 
Palveluksen jälkeen kahvit ja  makkaranpaistoa. Varaudu sään 
mukaan! Tervetuloa!

Eläkeliiton Lavian yhdistys ry
Jatkuva toiminta käynnistyy syyskuun alussa.
• Jäsentilaisuudet joka kuukauden toinen torstai klo 13.00  

vanhustentalon kerhohuoneessa, Aleksintie 2 C
• Bocciaa maanantaisin klo 16 – 18.30,  

Keskuskoulun liikuntasalissa
• Kuntosali maanantaisin ja torstaisin klo 9 -10,  

Lavian yhtenäiskoululla
• Kokkikerho tiistaisin klo 16 -18  

Vanhustentalon kerhohuoneella
• Monitoimikerho aina parittomien viikkojen tiistaina klo 

11.30 vaihtelevin aihein vanhustentalojen kerhotilassa
• Keilailu ja uinti joka kuukauden 1. ja 3. torstai klo 16 - 17
• Sankarihautojen hoitovuoro on viikolla 35
• Satakunnan piirin kirkkokonsertti 18.9.2022  

klo 13.00 Honkajoen kirkossa
• Kestävän kehityksen viikolla (26.9.-2.10.)  

sieniretki tai sienien tunnistusta
• Eläkeliiton Satakunnan piirin  

kaamosristeily 15. – 16.11.2022
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040
765 2596

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

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

 Keskustaksi 
0800 924 42 

Taksi Helsinki 
0800 414 612 

Anitta Lähteenmäki 
040 548 3391 

toivetaksinumero 
1685PR 

toivetaksinumero 
8985 

Jukka Lähteenmäki 
0400 189 128 

toivetaksinumero 
1268PR 

 

Olli Selander 
0400 869 337 

toivetaksinumero 
1681LA 

 

Vesa Peltovirta 
040 848 8886 

toivetaksinumero 
1683PR  

toivetaksinumero 
8972 
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Siivouspalveluja

Koti- ja mökkisiivoukset

Jalo Palvelu
 

045 3327251
Kiikoinen

Suvin Siivous- 
palvelulta siivousapua  
arkeen ja juhlaan! 
• Kodin perus- ja  

syväpuhdistavat siivoukset
• Juhlasiivoukset
• Muuttosiivoukset
• Kesämökin siivoukset
• Myös puutarhatyöt! 
Ota yhteyttä ja sovitaan ILMAINEN  
ensitapaaminen kohteeseen!
040 5698947
suvinsiivouspalvelu@gmail.com
Siivousterveisin Suvi Mäkelä
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Alvarin Mikon  
tuoreita ja maukkaita 

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

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

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

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme keväällä

Kevään aikana tulossa
ITSEPALVELUMYYMÄLÄ

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  ttaaiimmiiaa,,  
yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa
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Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

 
Kutsu on kaikille läheistään hoitaville tai hoidettavan 

menettäneille 
 

Yhdistyksen kustantamat omaishoitajien hemmotteluhoidot  
Lavian Hiusmuotoilussa ja  

Hoitola Paussissa sekä  
Wetreex Hyvinvointipalveluissa.  

 

Omaishoitajatoimintaamme ovat tervetulleita  
KAIKKI omaisistaan / läheisistään huolta pitävät  

(myös ns. epäviralliset omaishoitajat)! 
 

Kesän ja alkusyksyn 2022 tapaamisissa seuraavaa ohjelmaa 
Vanhustenkotiyhdistyksen ruokalassa os. Aleksintie 2 D: 

 
to 8.9. klo 13 Miten selviytyä arjen häiriötilanteissa – Kotivara 
 Kouluttajana Pirjo Tamminen SPR 

to 13.10. klo 13 Itsestä huolehtiminen 
 Vierailijana jäsenkorjaaja Minna Sälliluoma 
to 24.11. klo 13 Jouluruokailu Pirkon tiloissa 
 Ilmoittautuminen 18.11. mennessä Pirkolle, puh 044 296 0990 
   

 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaeh-
toiset. 

 Lisätietoja Pirjolta 0400 732 821 tai Pirkolta 044 296 0990  

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut Klassinen hieronta

Vauvahieronta
Purentalihasten käsittely

Kalevalainen jäsenkorjaus 

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

Nuohoustoimi Vuorijärvi Ky 

050 338 8626 Jari Vuorijärvi 
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KALUSTEASENNUKSET
keittiöt, komerot, WC:t, kylpyhuoneet ym.

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283
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JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

30 hengen juhla/kokoustilat Lavian 
Vanhustenkotiyhdistyksen ruokalassa Aleksintie 2 D 

 

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTONRENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 264225
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POLTTOPUUTA, koivua 
Kesän satokauden tullessa 
vadelmaa, pensasmustikkaa.
kysy myös mansikkaa.  
www.kuuselan.fi
VP Kuusela, puh 040 5358285

KUTSU
Eläkeliiton Lavian yhdistys ry:n  
syyskokousVanhustentalon  
kerhohuoneessa, Aleksintie 2 C
10.11.2022 klo 15.00 alkaen.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Hallitus
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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

       

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

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  
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Hanhijoen seudun kyläyhdistyksen syyskokous 

 ja pikkujoulu 25.11.2022 klo 18 

 Riuttala-Mustajoen kylätalolla.  

Tervetuloa! 
Hanhijoen seudun kyläyhdistys ry. 

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) 
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Urakointi

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

Ari 0400 138 921

Sami 040 411 3030

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

•	 maa-ainesten	 	
toimitukset	 	
mm	sorat,	hiekat

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

•	 energiapuun	korjuu
•	 tarvikkeet	mm	putket,	kaivot Vuokraa!

Klikkaa sivuille

Kuusiranta Oy

•	 l istoja
•	 ruuveja

•	 sahanpurua
•	 haketta


