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Vatajankosken Sähköltä 
voit tilata edulliset ja 
laadukkaat aurinkosähkö-
järjestelmät kokonais-
toimituksena! 

Laadukas aurinkosähkö-
järjestelmä on pitkäikäinen 
sijoitus. Komponenteissa 
on pitkät takuut, jotka 
turvaavat järjestelmän pit-
kän käyttöiän.

10 paneelin 
järjestelmä

sis. asennuksen
teho 2,7 kWp

 5 900 €
(etuasiakkaille  5 700 €)

Viisi syytä hankkia aurinkopaneelit 
Vatajankosken Sähköltä:
1. Olemme energia-alan luotettava toimija jo 

vuodesta 1926
2. Meiltä saat helpon kokonaistoimituksen 

asennettuna ja käyttövalmiina.
3. Mitoitamme juuri sinulle sopivan 

aurinkosähköratkaisun tarpeeseesi sopivaksi.
4. Meiltä saat laadukkaat tuotteet ja luotettavan 

asennuksen 
5. Paikallisena ja vastuullisena myyjänä olemme 

käytettävissä myös asennuksen jälkeenkin 
kaikissa kysymyksissänne!

Ota yhteyttä!
• puhelimitse p. 02 5782 5316
• laita sähköpostia asiakaspalvelu@vatajankoski.fi
• tule käymään: Vuohiniityntie 2, Kankaanpää

Lisätietoa: vatajankoski.fi/aurinkosähkö
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Tätä kirjoittaessani Suomessa on jälleen kesäisen hel-
teistä, vaikka ilmassa on selvästi syksyn tuntu. Kesäkuu-
kaudet runsaine tapahtumineen ovat kohta takanapäin. 
Olen koonnut lehtemme sivuille kuvia erilaisista eri 
tahojen järjestämistä tilaisuuksista. Osa tärkeistä tapah-
tumista jää tilanpuutteen vuoksi sivuiltamme pois, mutta 
jo julkaistuistakin kuvista näkee, ettei paikkakunnaltam-
me ole tänä kesänä puuttunut tapahtumia.

Kesäkuussa oli laskelmieni mukaan ainakin kaksitoista 
eri yleisötapahtumaa, heinäkuulla niitä oli miltei joka 
päivä. Lavia-viikko hajaantui kahdelle viikolle, elokuussa 
tapahtumia oli jo vähemmän.

Lavia-viikko  herättää keskustelua, mikään taho ei ota 
vastuuta tapahtumien koordinnoinnista, Viikko tai 
viikot rakentuvat silti kohtuullisen hyvin vanhojen 
kaavojen mukaan. Lehtemme otti tänä vuonna asiakseen 
koota kesätapahtumat lehden sivuille. Tätä käytäntöä 
on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin lehden jokaisessa 
numerossa, jos vain saamme tiedot tilaisuuksien järjes-
täjiltä.

Lavian markkinoiden järjestäjänä on monet vuodet toi-
minut Lavian-Suodenniemen Hevosystävät ry, joka olisi 
valmis luovuttamaan vastuunsa jollekin muulle taholle.

Lavia-viikon koordinointivastuusta  ja Lavian markki-
noiden järjestämisestä keskustellaan Laviafoorumissa 
Tämmösten Tuvalla maanantaina 23.9. kello 18. Uusia 
ideoita ja tekijöitä kaivataan tapahtumien ympärille. 
Laviafoorumin kokoukset ovat avoimia kaikille yhdis-
tyksille, yksityisille ja muille mahdollisislle tahoille, jotka 
ovat halukkaita pitämään Lavia elinvoimaisena.

Tulkaa mukaan suunnittelemaan yhteistä tulevaisuut-
tamme kotiseudullamme!

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

Tarjo Jansson

Kannen kuva: Veli-Matti Lahdenniemi
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PÄIVÄKODIN UUSI UPEA PIHA RAKENTEILLA 
KESKUSKOULUN PIHAAN
Päiväkoti Huvikummun tilat Lavian entisessa kunnantalossa 
ovat käyneet ahtaiksi. Lapsia päiväkodin kolmella osastolla 
on tällä hetkellä 45. Keittiötilat ovat olemattomat ja muut tilat 
kahdessa kerroksessa hankalat.

Päiväkoti päätettiin keväällä siirtää Keskukoulun tiloihin. 
Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan uudistettuihin tiloihin 
muutetaan joulun välipäivinä.

Pihan muutostyöt on jo aloitettu, koska pihatyöt istutuksineen 
ja kaivauksineen on tehtävä ja saatava päätökseen ennen talven tuloa.

Leikkitelineet Huvikummun nykyisestä pihasta on siirretty 
Keskukoulun pihaan odottamaan pystytystä.

Päiväkodin johtaja Kristiina Alatensiön mukaan leikkitelineit-
ten puuttuminen ei vaikeuta päiväkodin toiminta. Poissiirret-
tyjen leikkitelineiden alla olleet hiekka-alustat toimivat hyvin 
laajoina hiekkalaatikoina ja viereisestä leikkipuistosta löytyy 
keinuja ja muita välineitä, joilla lapset voivat käydä pieninä 
ryhminä leikkimässä.

-Tärkeintä on, että uuden päiväkodin piha on leikkikunnossa 
sinne muutettaessa. Päiväkodin henkilökunnan ammattitaidolla 
hankalistakin tilanteista selvitään, hän sanoo.

Uuden pihan suunnitelma on upea moninaisine  
leikkivälineineen, marjapensaineen ja kasvilavoineen.

Tuleva päiväkoti sijoittuu Keskuskoulurakennuksen alakertaan 
aina entisen kirjaston pihanpuoleisista osista toisen siiven  
opettajanhuoneeseen asti.

Keskuskoulurakennukseen jää vielä runsaasti käyttämättömiä 
neliöitä, johon toivoisi kehitettävän käyttöä lavialaisten  
yhdistysten ja vaikka yritysten toiminnalle.

Varhaiskasvatuksen alaisuudessa oleva esikoulu toimii  
Suomelan koulun tiloissa.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Keskuskoulun pihaa uudistetaan päiväkodin käyttöön.Päiväkodin pihasuunnitelma

Huvikummun pihassa on nyt mahdollisuus laajoihin  
hiekkaleikkeihin. Kuvanottohetkellä osa lapsista  

oli retkellä ja osa ruokailemassa.
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HUOMIO  
PIKKUTEKIJÖIHIN
Ajauduin keväällä kolmatta kertaa Huuhkajanvuorelle Lavian 
nuorisoseuran kesäteatteriesitystä puuhailemaan. Roolihenkilö-
ni nimi oli Maija. Käsiohjelmasta häntä ei löytynyt, koska Mai-
jaa ei olisi pitänyt näkyä ollenkaan. Hänen tehtäviinsä kuului 
istua hiljaa paikallaan äänikopissa. Hän kuunteli äänentoiston 
sujumista ja tuijotti langattomien mikrofonien akkujen varaus-
tasoja. Jos sitten jotain vikaa ilmeni, Maija otti mukaan koppan-
sa, johon oli piilotettu muutaman verhon sisään teippirullia ja 
varapattereita, ja lähti apuun.

Juonen kannaltahan Maija oli aika mitätön otus. Hän ei vienyt 
tarinaa millään lailla eteenpäin ja ilmestyessään lavalle tai sen 
taakse hän lähinnä sekoitti esiintyjiä. Moni näytös olisi mennyt 
mainiosti Maijattakin. Toisinaan olisi tehnyt mieli jäädä kotiin.

Ennen esityksiä ohjaaja antoi esiintyjäkaartille läksyksi miettiä, 
mitä tapahtuisi, jos oma roolihenkilö poistettaisiin kokonaan. 
Minä en tainnut silloin edes seistä piirissä muiden kanssa, 
mutta otin läksyn myös itselleni. Ensimmäisenä Maijaa olisi 
alkanut kaivata se varsinainen ääniguru, jonka apulainen hän 
oli. Myös näyttelijät - joilla on tarpeistojensa, vuorosanojensa ja 
kulkujensa kanssa jo paljon huolehdittavaa - olisivat joutuneet 
murehtimaan omasta mikrofonistaan. Selkein Maijattomuuden 

pulma olisi syntynyt sitten, jos jonkun mikrofoni olisi lakannut 
toimimasta. Vaikka Maija ei mikään ihmeidentekijä ollutkaan, 
kenties hänen läsnäolonsa helpotti ainakin jonkun stressiä.

Maija oli siis kaikessa huomaamattomuudessaan oleellinen osa 
Huuhkajanvuoren värikästä työporukkaa. Käsiohjelmassa oli 
toki paljon muitakin, jotka olisivat oman rivinsä ansainneet. 
Ilman lipunmyyjiä kassavirta olisi ehtynyt, ilman liikenteenoh-
jaajia parkkipaikka paakkuuntunut ja ilman emäntiä väliaika 
olisi ollut pullaton, kahviton ja iloton. Ihan jokaiselle Huuh-
kajanvuorelle eksyneelle apukäsiparille löytyi tänäkin vuonna 
oma korsi kannettavaksi yhteiseen kekoon. Jos uskotaan yleisöä 
- ja miksi emme uskoisi - komea keko siitä tulikin. On hienoa 
saada sanoa olleensa mukana. Näin jälkikäteen ajateltuna tässä 
taitaa olla yksi niistä syistä, miksi vuodesta toiseen moni käyttää 
leijonan osan kesästään kesäteatterilla. Uudet ja vanhat käsiparit 
ovat tervetulleita korsipuuhiin myös ensi vuonna!

Pauliina Ruisniemi

Kirjoittaja on toiminut tänä vuonna Lavian Nuorisoseuran tie-
dottajana ja Kirkkoväärtin kolmas kortti -näytelmän virallisena 
letittäjänä

Keskuskoulun pihaa uudistetaan päiväkodin käyttöön.
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PALUUMUUTTO PIRKKALASTA RIUTTALAN 
LINNUNLAULUUN
Riuttalan koulurakennus on kokenut paljon historiansa varrella. 
Riuttalan kyläläiset anoivat loppuvuodesta 1927 Lavian kun-
nanvaltuustolta, että Riuttalan kylän keskustaan perustettaisiin 
uusi kansakoulu. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 16.6.1928 
koulun rakentamisen äänin viisi puolesta ja neljä vastaan, peräti 
seitsemän valtuutettua pidättäytyi äänestämästä. Vajaan vuoden 
kuluttua valtuusto hyväksyi kouluhallitukselta tilatut ”Mies- 
opettajan alakoulu ja yläkoulu” -nimiset piirustukset, jotka 
olivat laatineet arkkitehdit Borg & Siren & Åberg.

Koulu navetta-puusuuleineen ja saunoineen valmistui keväällä 
1931 ja kaksiopettajainen koulu aloitti toimintansa syksyllä. 
Toisena pääsiäispäivänä 1932 vietettiin koulun juhlavat vihkiäi-
set.

Koulu toimi kaksiopettajaisena koko toimintansa ajan lukuun 
ottamatta lukuvuotta 1949-50, jolloin kolmas opettaja piti kou-
lua johtajaopettajan olohuoneessa.

Peruskoulu alkoi 1974 ja Riuttalan koulu jatkoi neliluokkaisena, 
viides- ja kuudesluokkalaiset siirtyivät kirkonkylälle Keskus-
kouluun. Oppilaiden vähentyessä koulu päätettiin lakkauttaa 
lukuvuoden 1992-93 päättyessä.

Koulun päätyttyä sen tiloja käytettiin ennen kaikkea kunnan va-
rastona. Koulurakennus myytiin 2000-luvun alussa ykstyiselle. 
Ensimmäiset ostajat eivät asuneet talossa vakituisesti ja vuonna 
2010 he myivät  koulurakennuksen helsinkiläiselle pariskunnal-
le, joka kunnosti sen omaan vakituiseen asuinkäyttöönsä.

Laviasta Pirkkalan kautta Laviaan – Soili ja Heikki Pekonen 
muuttivat vuonna 2001 Tampereelta Laviaan Niemistöntielle 
Soilin opiskellessa Kankaanpäässä askarruttajaksi ja ohjaus- 
toiminnan artesaaniksi. Heikki kulki ravintolatöissä Tampereel-
la ja Soili opetti sekä Kankaanpään että Sastamalan opistossa 
erilaisia kädentaitoja. Monet lavialaiset muistanevat hänen 
hopeatyö- ja nukkekurssinsa.

Soili kaaduttua ja loukattua olkapäänsä ison talon ja pihamaan 
hoito tuli liian raskaaksi Soilin työkyvyttömuuden ja Heikin 
pitkän työmatkan vuoksi. Pariskunta muutti Pirkkalaan kerros-
taloasuntoon vuonna 2010.

Soilin vähitellen tervehdyttyä ja aloitettua ohjaustyöt useam-
malla paikkakunnalla, Pekoset kyllästyivät kerrostaloasumiseen 
ja kaipasivat maalle puhtaaseen ilmaan ja luonnon rauhaan.

Soilin sisko Säde Pystynen tiesi, että Riuttalan kaunis koulura-
kennus oli myynnissä ja Pekoset lähtivät tutustumaan taloon. 
Talo tuntui heistä heti omalta ja jouluna 2017 he muuttivat 
takaisin Laviaan.

- Haimme vanhaa hirsitaloa, jossa olisi kakluunit. Talo täytti 
toiveemme, vaikka osaan kakluuneista olikin asennettu sähkö-
vastukset. Talossa on myös leivinuuni ja pihasauna, joista nau-
timme. Luonto ja metsä on lähellä, meillä on nyt oma Riuttalan 
Linnunlaulu, kertoo Soili.

Pekoset ja heidän kissansa Isabella ja Miiru nauttivat maaseu-
dun rauhasta. Tämä tuo vastapainoa Heikin työlle Tampereella 

Soili Ja Heikki Pekonen viihtyisässä olohuoneessaan.
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Tamperetalossa hovimestarina ja baarimestarina. Soili jatkaa 
kädentaitojen opettamista ja yhdessä he edustavat painonhallin-
ta- ja hyvinvointituotteita myyvää Herbalife Nutritionia.

Heidän kodissaan on kaikkialla näkyvissä emännän luomis- ja 
kädentaidot. Heti sisääntullessa katse kiinnittyy kauniisiin tiffa-
ny-lamppuihin, joka puolella on huovuttamalla tehtyjä tauluja 
ja muita tekstiilitöitä. Olohuoneessa on kokonainen vitriinikaa-
pillinen Martta-nukkeja.

Taiteellisuus on tässä perheessä osa arkea, Soilin sekä Heikin äi-
tien maalaamia tauluja on eri puolilla asuntoa. Kolmesta pojasta 
vanhin on restauroija/perinnekorjaaja/puuseppä,  keskimmäi-
nen artesaani/yrittäjä, nuorin kävi Tampereella  ennen Laviaan 

muuttoa Tammelan kuvataidepainotteista koulua ja päätyi 
insinööriksi. Kaikki pojat asuvat jo omillaan ja lapsenlapsia 
Pekosilla on viisi.
Heikki harrastaa myös erilaisten vanhojen tavaroiden keräilyä. 
Kesällä heidän tontillaan oli pihakirppis, josta saattoi tehdä 
hyödyllisiä löytöjä.

Vanha koulurakennus on kuin tarkoitettu sen asukkaille, 
yhteiselon harmonian aistii heti sisään tullessaan. Riuttalan 
koulurakennus on saanut Pekosen paluumuuttajista arvoisensa 
asukkaat.
 
Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Riuttalan koulurakennuksen eteisen tunnelmaa
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TARUNHOHDE - UUSI KAUNEUSHOITOLA 
KESKELLÄ KYLÄÄ

Taru Puska valmistui keväällä Sataedusta kosmetologiksi ja us-
kaltautui heti valmistuttuaan tarttua toimeen ja hankkia oman 
yrityksen.

Lavian keskeiseltä paikalta vapautui liiketila, kun kosmetolgi 
Sari Kuusiniemi lopetti liiketoimintansa. Sari ilmoitti läh-
döstään Kankaanpään Sataeduun Tarun opettajalle, jonka 
kautta Taru sai tiedon liiketilasta.

Elokuun 10. päivänä Tarunhohteessa tarjottiin tervetuliaiskah-
vit. Tässä vaiheessa varauskirjassa oli jo useita varauksia.

Liike on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.30-17, myös 
muulloin sopimuksen mukaan. Taru harkitsee jatkossa mah-
dollisuutta käydä tekemässä hoitoja myös palvelutaloilla, jos 
tarvetta ilmenee. Hän ottaa ilolla vastaan myös ideoita ja ajatuk-
sia, millaisia palveluita Lavian kauneushoitolaan kaivataan.

Taru edustaa suomalaista kotimaista luonnonkosmetiikkasar-
ja EKOPHARMAA, joka käyttää kotimaisia lähituotettuja 
raaka-aineita. Tuotteiden aktiiviaineina käytetään kotimaisia 
marjoja ja kasviuutteita, joihin sarjan teho perustuu. Tuotteita ei 
ole testattu eläimillä ja ne sopivat myös vegaaneille.

Aiemmalta koulutukselta Taru on parturi-kampaaja. Kankaan-
päässä asuvan Tarun perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi kissaa.

Uuden yrittäjän tulo Laviaan on ilahduttavaa, yksi liiketila on 
jälleen käytössä, tyhjiksi jääneitä tiloja kylässämme on kylliksi. 
Lehtemme toivottaa Taru Puskan ja Tarunhohteen lämpimästi 
tervetulleeksi!

Teksti Tarja Jansson
Kuva Taru Puska
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KOKO PÄIVÄ YHTÄ JUHLAA -  
LAVIAN VPK 125 VUOTTA

Lavian VPK:n 125-juhlia vietettiin kauniissa kesäsäässä lauan-
taina 10.8. Juhla oli suunnattu erityisesti lavialaisille ja niinpä 
päivätapahtumassa paloasemalla reilu kaksisataa juhlavierasta 
sai nauttia lohisopasta ja kakkukahveista juhlavaksi sisustetussa 
autohallissa.

Juhlapaikalle oli tullut myös aluepalopäällikkö, Porin VPK:n 
edustajia sekä Karvian VPK.n edustaja, joka lahjoitti lavialaisille 
palomiespatsaan.

VPK: kalustoa oli nähtävillä aseman pihalla. Pihalla pyöri 
pyörähdysauto, jossa sai kokeilla miltä tuntuu kun auto 
keikahtaa ympäri, kolarikelkassa sai kokea miltä törmäys eri 
nopeuksilla tuntuu turvavöissä. Pienemmillä juhlavierailla oli 
mahdollisuus leikkiä paloauton ajamista pienessä paloautossa ja 
kaikki halukkaat saivat olla mukana paloauton kyydissä.

Illalla linja-auto kuljetti juhlavieraita palokuntatansseihin Ta-
hostenniemen lavalle, Tanssimusiikista vastasi Törmälä Bros.
Leuto kesäilta houkutteli paikalle noin kolmesataa juhlijaa. 
Väkeä tanssilattialla riitti, merkittävän osan juhlatunnelmas-
ta antoi tuttavien tapaaminen tanssilavan pihamaalla, jossa 
Rainerin paistama kokonainen sika ravitsi tanssijoita. Myöhäis-
illan kyydit takaisin kirkonkylälle täyttivät linja-autot iloisista 
juhlijoista.

Lavian VPK on ollut turvanamme jo pitkään, toivottavasti tämä 
tärkeä työ jatkuu yhtä vireänä seuraavatkin 125 vuotta.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Aurinkoisena juhlapäivänä Mikko Laurén otti vastaan Karvian  
VPK:n lahjoittaman palomies-patsaan. Vieressä nuoriso- 

osastolaiset Arttu Lahdenperä, Aino Rantanen ja Julia Alanen. VPK:n autotalli täyttyi juhlavieraista.

Tarjolla ollut lohisoppa ja juhlakakku maistui niin Tuija 
Jokiselle ja Silja sekä Luukas ja Aino Marjamäelle.

Pyörähdysautoa sai kokeilla Terhi  
Vuorijärven valvonnassa.
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JÄLLEENNÄKEMISTEN ILOA SEPPÄLÄN JA
KIVINIEMEN SUKUJEN KOHTAAMISESSA

Heinäkuun puolivälissä järjestettiin Laviassa ensimmäistä 
kerran Seppälän ja Kiviniemen sukujen yhteiset sukujuhlat 
Riuttalan kylätalolla.

Mukaan oli ilmoittautunut peräti 140 sukujen jäsentä, ja yhtenä 
houkuttimena oli viime keväänä valmistunut Thomas Seppälän 
sukukirja. Kirjaksi sukuaineiston on toimittanut raumalainen, 
alun perin Siikaisista kotoisin oleva Pirkko Santamaa.

Thomas Seppälä syntyi Tyrväällä 1797, ja muutti 1814 silloiseen 
Suodenniemeen kuuluneeseen Lavian Aittolahteen. 

Pirkko Santamaan mukaan suku on ollut hyvin maakuntauskol-
lista, mutta avioliittojen ja työn perässä suvun jäseniä on muut-
tanut eri puolille Etelä-Suomea ja Ruotsiin.

Lavian sukujuhlassa suvun vaiheista kertoi Pirkko Santamaan 
lisäksi myös Kimmo Kiviniemi. Päivän aikana suvun jäseniä  
vieraili myös Pesinmaassa ja Metsäkulmalla, josta suvun 
alkusijat yhä löytyvät. 

Teksti ja kuva Erkki Saarinen

Riuttalan kylätalolla pidettyyn sukujuhlaan osallistui päivän aikana noin 140 suvun jäsentä.

Graafinen suunnittelija & markkinoinnin asiantuntija
www.veli-matti.fi  //  info@veli-matti.fi  //  050 30 66 868



11

RIUTTALA – MUSTAJOEN KYLÄTALOSSA  
ON OLLUT JO YLI 50 TILAISUUTTA
Riuttala-Mustajoen kylätalon lopputarkastus 12.6.2019 su-
jui kaikin puolin hyvin eikä huomauttamista juurikaan ollut. 
Jauhesammutin piti asentaa kiinteästi näkyvälle paikalle ja 
hätäuloskäyntiä osoittava kyltti piti laittaa oven yläpuolelle. 
Nämä oli nopeasti tehty. Satakunnan ELY-keskuksen tarkastuk-
sessa 25.6.2019 ei niin ikään ollut huomauttamista. Loppuosa 
EU-hankerahoituksesta tuli kyläyhdistyksen tilille muutaman 
päivän kuluttua ja tämä raha meni saman tien lainan lyhennyk-
seen. Porin rakennusvalvonnalta ja Satakunnan ELY-keskuksel-
ta asiallista ja ripeää toimintaa!

Kylätaloon on kuluvan kesän aikana asennettu moottoroitu 
valkokangas, projektori ja äänentoistolaitteet, joten kylätalossa 
on mahdollisuus järjestää entistä tasokkaampia koulutus-, yms. 
tilaisuuksia.

Keittiöön on myös hankittu astioita ja muita tarvittavia käyt-
töesineitä. Kylmätilaa on lisätty. Astianpesukoneessa ilmennyt 
vika on saatu korjattua, kun koneen muuntaja uusittiin. Näillä 
toimilla tilanne on oleellisesti parantunut. Tilaisuuden jär-

jestäjät ovatkin hoitaneet tarjoilun itse tai tarjoilu on ostettu 
palveluntarjoajilta.

Kylätalossa on järjestetty jo yli 50 tilaisuutta, joista lähes 20 on 
kyläyhdistyksen omia tilaisuuksia. Kokouksia, syntymäpäiviä, 
muistotilaisuuksia ja koulutustilaisuuksia. Kylätalon vuok-
rat ovat kohtuullisia. Hintoja pitää tarkistaa vuosittain, kun 
käyttökustannuksista saadaan todellista tietoa. Tämän vuoden 
kustannuksia rasittaa vielä rakentamisajan menot.
Avoin tiedottaminen rakennushankkeen vaiheista oli aikanaan 
sovittua toimintaa. Yllättävän laimeaa on tiedotusvälineiden 
kiinnostus kylätalon rakentamiseen ollut. 

Kesä on kohta kulunut ja syksy alkaa. Aika kuluu nopeasti. 
Parasta onkin varata loppuvuodeksi suunnitellut tilaisuudet 
ajoissa, sillä varauskirja täyttyy! Onpa varauksia jo ensi kesälle-
kin. Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä!

Pauli Kuusiranta
Kyläyhdistyksen pj.

 

la 5.10.2019 Vuosijuhla Riuttala-Mustajoen kylätalolla 
ma 11.11.2019 Vuosikokous Lounas-Kahvila Mintunlehdessä (Nahkurintie 1, Lavia) 
lisätietoa: lavian@yrittajat.fi 
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BLUES SOI LAVIAN HUUHKAJAVUORELLA  
JO YHDENNENTOISTA KERRAN

Viime vuonna Huuhkajavuori Blues juhli ensimmäistä kym-
mentä vuottaan näyttävän esiintyjäkaartin voimin loppuun-
myydyssä tapahtumassa. Vuosien aikana Huuhkajavuori Blues 
on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisten bluestapahtumien 
joukossa. Tapahtumaa on järjestetty alusta saakka samana
pysyneen, hyvin pienen, talkooporukan voimin.

Lauantaina 17.8.2019 yleisöodotus täyttyi hienosti ja väkeä tuli 
jopa Turusta, Lappeenrannasta ja Etelä-Pohjanmaalta suosik-
kibändien perässä. Yleisöpalautteen mukaan jokainen bändi 
keräsi paikalle tasaisesti oman kuulijakuntaansa.

Huuhkajavuori Bluesissa esiintyi itseoikeutetusti järjestäjien 
isäntäbändi Old Union Blues Band. Ja vieraina Slim Butler & 
The SlimCuts, Jake’s Blues Band & Maria Hänninen sekä Emilia 
Sisco & Helge Tallqvist Band. Jokainen bändi oli illan kärkinimi.

Basisti Mikko Löytty soitti Huuhkajavuorella jo 2012 (SF Blues) 
ja tuli nyt uudelleen Slim Butlerin bändin mukana. Samoin 
Helge Tallqvist oli tapahtumassa entuudestaan tuttu. Hän esiin-

tyi vuonna 2015 Ina Forsmanin kanssa. Tämä on yksi
bluessien perinteitä: samat soittajat palaavat Huuhkajavuorelle 
uusissa tai eri kokoonpanoissa.

Vaikka HB on vakiinnuttanut paikkansa niin uudistua täytyy: 
tänä vuonna etkot järjestettiin Suodenniemellä yhteistyössä 
Piano-baarin ja Tuori Distilling Companyn kanssa. Ilta keräsi 
väkeä enemmän kuin koskaan aiemmin. Tuori Distilling Com-
pany esitteli tuotteitaan yhteistyössä lavialaisen Mintunlehden
kanssa myös päätapahtumassa. Asiakkaat ovat liittäneet Huuh-
kajavuori Bluesiin sanat ’artesaani’ ja ’boutique’: ja tämä tarina 
vahvistui TDC-yhteistyön myötä. 

Illan aikana saimme hyvää palautetta ja sydämellisiä kiitoksia 
niin hienolta yleisöltämme kuin bändeiltäkin. Bändit postasivat 
ripeästi Facebookiin illan keikasta ’tiivistunnelmainen’, ’vanhan 
liiton keikkareissu’, ’tunnelma niin katossa kuin vain voi
olla kaikkien bändien aikana’.

Teksti: Minna Koivisto / LaVia Blues Society ry.

Hanhijoen seudun kyläyhdistys ry:n  
syyskokous sunnuntaina 24.11.2019  

klo 14 Matinlammella. Vietämme samalla 
pikkujoulua! Tervetuloa!

Hanhijoen seudun kyläyhdistys ry 
järjestää miniristeilyn Baltic Princessalla 
5.- 6.10.2019. Linja-auto lähtee kylältä. 
Ilmoittautuminen 8.9.2019 mennessä 
Sinikka Aittamäelle p. 050 523 7980.  
Matkan hinnan saa tiedoksi Sinikalta.  

Matka toteutuu, mikäli 20 lähtijää.

Hanhijoen seudun kyläyhdistys ry: mikäli 
haluat mukaan kyläyhdistyksen tekstivies-

titiedotusryhmään, lähetä nimelläsi  
varustettu tekstiviesti Sarille numeroon  

040 505 6836.

            
 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     

 HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

 

Kutsu Sinulle omaisen tai läheisen hoitaja tai 
hoidettavan hiljattain menettänyt 

 
 

Punaisen Ristin Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset 
toivottavat kaikki tervetulleeksi yhdessä virkistäytymään, saamaan tietoa, 

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

 
 
Syksyn 2019 tapaamisissa Vanhustentalon kerhohuoneella kello 13–15  
on kahvikupin äärellä seuraavaa ohjelmaa: 
 
to 19.9. Asiaa muistista 
  Kirsti Santamäki, Porin Muistiyhdistys ry. 
 
to 10.10.  Muutokseen liittyvät tunteet 
  Erja Laikio, Omaisena edelleen ry. 
  
to 7.11.   Hyvinvointia luonnosta 
  Eeva-Liisa Koskinen, SPR Satakunnan piiri  
  
to 19.12.   Joulujuhla 
  Ilmoittautuminen Sinikalle 12.12. mennessä 
 
  

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

SÄILYTÄ TÄMÄ 
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MUISTOJEN LAVIAA -KIERTOAJELU –  
HAVAINTOJA SENIORIEN RETKELTÄ 16.7.2019
OSA 1
Tiistai 16. heinäkuuta valkeni sateisen harmaana, mutta poutaa 
riitti hyväntuulisten senioreiden kavutessa bussiin aamuyh-
deksältä. Iloksemme olimme saaneet joukkoomme muutamia 
ystäviä kuntosalilta. Olimme lähdössä hieman laajennetulle 
Karhijärven kierrokselle. Yhdeksän kylissä asunutta tai yhä 
asuvaa oli lupautunut tarinoimaan reitin varrella olevista talois-
ta, niiden historiasta ja jo edesmenneistä asukkaista. Nykyiset 
asukkaat toki mainittiin – tietämyksemme mukaan. Tässä 
tekstissä ovat esillä vain muutamat noista taloista.

Ensimmäinen kohteemme oli Huuhkajanvuori. Lavijärven 
kauniissa rantamaisemissa muistelimme aikaa, jolloin puhut-
tiin vielä Velhovuoresta ja sen alati juoksevasta putouksesta. 
Yhteiskoulun väki pyhitti yhden syyskuun iltapäivän retkelle 
Velhon putouksen yläpuolelle. Näitä perunaretkiksikin nimetty-
jä kävelyretkiä tehtiin vielä 50-luvun loppupuoliskolla. Huuhka-
janvuorella nykyisen kesäteatterialueen kupeessa saimme tietoa 
urheiluseura Lavian Kisasta ja korkealle kalliolle nousseen 
tanssilavan rakentamisesta ja alkuvaiheista. Olivatpahan lavan 
vihkiäiset juhannuksena 1958 koitua yhden rakkaustarinan 
kohtaloksi.

Lavijärven ahdetta laskiessamme etsiskelimme vanhan uimalai-
toksen sijaintipaikkaa ja muistelimme uimamaisterin todistuk-
seen vaadittavia hyppysuorituksia. Kirkonkylän toisella laidalla 
meille valkenivat Salaplakkari-nimen salat. Mitähän ne isännät 
piilottelivatkaan kaupunkireissuilta kotiutuessaan? Kaunis järvi-
maisema – mikäpä oli piilotellessa! 

Karhulanmäessä Saaren retriittikodin lähellä muistelimme 
seudun taloja ja entisajan kauppoja. Kuulimme kertomuksia 
Riuttalan kylän taloista ja muutamista entisistä asukkaista. Eino 
Riuttala oli antaumuksellinen hengenmies, joka taisi kanteleen-
soiton ja jonka talossa järjestettiin isoja juhlia, muun muassa 
jokavuotiset Einon-päivät. Riutta puolestaan tuli tunnetuksi 
kartanolaisuutena tunnetun uskonlahkon perustajan Alma 
Kartanon ja hänen hengenheimolaistensa asuinpaikkana, 
kunnes nämä muuttivat Karhijärven toiselle puolelle Konsiloon. 
Nykyään Riutta on kuuluisa ylämaankarjastaan.

Kaarsimme Riuttala-Mustajoen kylätalon pihaan: pieni jaloit-
telu oli paikallaan. Kylätalo on osoitus alueen asukkaiden 
yhteisöllisyydestä ja talkoohengestä. Lähellä sijaitsee entinen 
Riuttalan koulu, joka muutama vuosi sitten oli mukana Suomen 
kaunein koti -kilpailussa. 

Myöntäjän tienhaaran tietämissä uhmaa aikaa ainutlaatuinen 
päreillä vuorattu talo. Sen lähellä on hylätyn näköinen talo, 
jossa maailmanmestaruuteen yltänyt voimanostaja Heikki Hag-
ner on asunut. Entä Vasaran neidin ompelimo, joka aikoinaan 
työllisti kymmenen naista? - Muistaako kukaan?

Osa 2 ensi numerossa.

TekstiArja-Liisa Risku 
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RIPPILAPSIA VIIDENKYMMENEN VUODEN TAKAA
Kesällä 1969 Lavian seurakunnan rippikoulussa oli 46 nuorta.
Rippikoulupappina toimi kirkkoherra Veikko Kaukovaara, 
jonka yllättävä poismeno siirsi nuorten rippijuhlaa parilla 
viikolla. Konfirmaatiopäivää vietettiin lopulta 20.7.1969 rovasti 
Eino Kolarin johdolla. Tänä kesänä elokuun 25. päivänä saapui 
29 rippikoulutoverusta ja heidän puolisoitaan Laviaan muis-
telemaan 50 vuoden takaista juhlapäivää. Suurin osa joukosta 
on aikojen saatossa muuttanut kotikonnuiltaan muualle, osa 
lähelle Kankaanpäähän  ja Sastamalan seudulle, paikalla olleista 
pisimmän matkan takaa tulivat Forssasta.

Juhlapäivä aloitettiin kokoontumalla jumalanpalvelukseen 
Lavian kirkkoon, jossa messun piti vs.kirkkoherra Tuija Kruus. 
Kolehdin keräsivät ”rippilapset ” Rauno Renfors ja Veli-Juk-
ka Heikkilä ja  lukijoina messussa toimivat Anneli Ivanoff ja 
Veli-Jukka Heikkilä. Jumalanpalveluksen jälkeen käytiin kirkko-
herra Veikko Kaukovaaran haudalla, jolle Marja Tuominen ja 
Arto Ivanoff laskivat kukkalaitteen.

Kirkkomaalta seurakuntakodille siirryttäessä kirkonmäen täytti 
iloinen puheensorina entisten rippikoulutovereiden tavatessa 
toisiaan  pitkästä aikaa. Seurakuntakodilla nautittiin maittava 
lohikeittoateria Arto Ivanoffin toivotettua tervetulleiksi niin 
entiset rippikoulutoverinsa puolisoineen kuin paikalle kutsutut  
kansalaiskoulun entiset opettajat Kyllikki Karimäen, Heikki 
Haapaniemen ja Pentti Sepän.

Kun vatsat oli ravittu, toi kirkkoherra Tuija Kruus seurakunnan 
terveiset juhlaan. Hän vertasi nykyistä rippikoulua viidenkym-
menen vuoden takaiseen, jolloin katekismus opeteltiin ulkoa. 
Hän kertoi, että myös nykyaikana tietyt asiat opetellaan ulkoa, 
mutta rippikoulussa on nyt entiseen verrattuna enemmän kes-
kustelua ja ehkä myös enemmän iloa ja vapautta. Tänä vuonna 
rippilapsia Lavian seurakunnasa oli kaksitoista, lapsimäärä 
on seurakuntamme alueella laskenut vuosikymmenten aikana 
huomattavasti.

Keskustelun lomassa kirkkokuoron  miehet esiittivät Marina 
Hämäläisen säestäessa laulut Siellä missä kuljen ja Pikkulintu 
riemuissaan. Marina Hämäläinen säesti myös kahdelle paikalla 
olleelle päivänsankarille yhdessä esitetyn onnittelulaulun.

Heikki Haapaniemi muisteli Veikko Kaukovaaraa, joka oli hä-
nen rippipappinsa ja opettanut koulussa uskontoa myös hänelle 
kuten paikalla olleita juhlijoillekin.

-Veikko Kaukovaara muutti Laviaan kaksitoistavuotiaana isänsä 
Edvard Kaukovaaran tultua tänne kirkkoherraksi vuonna 1926. 
Vuonna 1952 Veikko Kaukovaarasta tuli vuorostaan Lavian 
seurakunnan kirkkoherra.

-Veikko Kaukovaara oli selkeäsanainen saarnamies.  
Luonteeltaan hiljaisena poikamiehenä eläneen kirkkoherran 
intohimona oli shakki. Hän eleli siskonsa kanssa kahden Lavian 
pappilassa rauhaisaa elämää, kertoi Heikki Haapaniemi.

Erkki Salo kertoi rippikoulajastaan , josta parhaiten oli jäänyt 
mieleen polkupyörämatkat  kahdenkymmenenkahden kilomet-
rin päästä Myöntäjästä kirkkoon ja takaisin. Matka oli jännittä-
vä, poikaa pelotti menomatkalla selviääkö hän pyörän rikkoutu-
matta ajoissa kirkonpenkkiin. Paluumatkalla piti myös jännittää 
pyörän kestämistä ja sitä, mitä kotiväki sanoo, jos pyörä hajoaa. 
Menomatkalla puut, mäet ja muut kohteet olivat merkkeinä 
siitä, mikä ulkoläksy oli kertaamisvuorossa ja näin matka taittui 
ja pyöräkin säilyi ehjänä.

Juhlapäivän puuhamiehet Arto Ivanoff, Veli-Jukka Heikkilä 
ja Erkki Salo olivat järjestäneet mukavan juhlapäivän paikalle 
kokoontuneelle väelle. Väki viihtyi paikalla pitkään toistensa 
seurasta nauttien.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

”Rippikuvassa” 50 vuotta sitten konfirmoidut.
Alarivi Kirsti Bordi (Välimäki), Oili Santikko (Vettenranta).
2. rivi:  Kari Laine, Anne Sabell, Kaija Partanen (Salonen), 
Tellervo Levola (Järvenpää), Margit Palonen (Tamminen), 
Pirkko Heikkilä (Koivisto), Erkki Salo. 3. rivi: Jukka Mattila, 
Pauli Mattila, Jouko Tuominen, Juhani Vuorijärvi, Marja Tuo-
minen (Rantanen), Leena Hannula (Lehtola), Helena Haanpää 
(Varheenmaa), Veikko Vallin, Jukka Tuominen. 4. rivi: Markku 
Koski, Veli-jukka Heikkilä, Rauno Renfors, Esa Mikkola, Aimo 
Koskela, Arto Ivanoff, Teuvo Setälä. 5. rivi: Antero Peltovirta, 
Matti Levola, Lasse Huhdanmäki, Jorma Mäenpää



15

1. Uusi harrastajateattteriryhmä Naapurit 
kokosi innokkaita harastajia Laviasta 
sekä muualta ympäistökunnista. Markku 
Hyvösen kirjoittama ja Tauno Wrangin 
ohjaama hauska ”Vain elämää”  esitettiin 
Kiikoisten kesäteatterilla viidesti. Vas. 
Veli (Vesa-Pekka Kuusela), Reiska (Jari 
Ylinen), Waltteri (Veli-Jukka Johansson) 
ja Raimo (Pasi Kivistö).   
Kuva Tiina Rampa 

2. Maalaistohtori Kiminkinen esitteli Avai-
mia hyvääbn elämään täpötäydessä Suo-
melan akatemiasalissa 12.6.  Tilaisuuden 
järjestivät Lavian ja Kiikoisten apteekit, 
Lavian Osuuspankki ja Lavian Yrittäjät. 
Kuva Tarja Jansson 

3. Lavian nuorisoseura kutsui kesäkuisena 
sunnuntaina taikurin Huuhkajanvuo-
ren kesäteatterille. Mr. Incognito (Mika 
Väkeväinen) hämmästytti yleisöä upealla 
taikashowlla. Lavalle pääsi myös avustajia 
yleisöstä. Tässä kuvassa avustusvuorossa 
Kasper Haanpää. Kuva Nuorisoseura

Kesällä 
          tapahtui

1.

2. 3.
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4. Lavian Nuorisoseura ry:n näytelmäporuk-
ka esitti Huuhkajanvuoren kesäteatterilla 
näytelmän Kirkkoväärtin kolmas kortti yh-
teensä seitsemän kertaa. Tällaiset tunnelmat 
oli ennen yönäytöstä. Kuva Nuorisoseura 

5. Lavia-viikolla Lavian 4H-yhdistyksen ja 
Porin kaupungin järjestämässä perinteisessä 
lastentapahtumassa esiintyvä Duo Kengu-
rumeininki houkutteli pikkuväkeä tanssi-
maan. Kuva Päivi Lindfors 

6. Raurasta tehryt - tapahtuma järjesttiin tänä 
vuonna viidettä kerta  24.7.  Tapahtuma 
houkutteli  Lavian torille  runsaasti erilaisia 
vanhoja kulkuneuvoja ja yleisöä. Mukaan 
oli kutsuttu ralliautoilija Simo Lampinen, 
joka teki pitkän ralliuran 1960- ja 1970- 
luvuilla. Jyväskylän ajot hän voitti vuosina 
1963, 1964 ja 1972. Kuvassa Simo Lampi-
sen juttuseurana Taru Kukkula. Toisessa 
kuvassa komeasti entisöitu Volga, joka oli 
60-luvulla yksi suosituimmista taksiautois-
ta. Kuvat Veikko Mäkinen

4.
5.

6.

6.
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7. Birgitta ja Harri Lautaoja olvat koonneet 
entisen Jokisen kaupan tiloihin upean ja 
monipuolisen ”Kahvipakettinäyttelyn”, joka 
sisälsi paljon muutakin vanhaa kauppaelä-
mään liittyvää esineistöä. Näyttely oli avoin-
na yhtä aikaa Raurasta tehryt -tapahtuman 
kanssa 24.7. Kuva Tarja Jansson 

8. Lavian markkinoilla iloiset 4H-laiset myivät 
arpoja. 

9. Lavia-seuran Lavialaista Suviehtoota vietet-
tiin 27.7. Suomelan koululla. Tänä vuon-
na”Yks tämmönen” -tittelin sai kanttori 
Marina Hämäläinen, joka on ansioitunut 
taitavana kirkkomuusikkona ja loistavana 
kuoronjohtajana. Kuva Marina Hämäläinen

7.

8.

9.
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10. 25.8. Merkkarit & Kai Kuutamo esittivät 
Huuhkajanvuoren kesäteatterilla rock’n’rol-
lia lapsille ja huikeita jonglööraustemppuja. 
Kuva Nuorisoseura 

11. Elokuun 17. päivänä järjesti Lavian Met-
sästysseura nuorisolle päiväleirin ampuma-
radan ympäristössä. 41 leiriläistä viettivät 
päivän kiertäen erilaisia info- ja tehtävä-
rasteja, joissa teemoina mm. ammuntaa, 
lajintuntemusta, riistanhoitoa, metsästys-
tä, suunnistusta. Ilmakkoammunnan ja 
riistaeläintunnistuksen rasteilla testattiin 
taidot ja tiedot ja laskettiin pisteet tyttöjen 
ja poikien sarjoissa. Kuvassa poikien sarjan 
voittaja Veeti Korkeakoski sekä pj Ari Kulku 
ja sihteeri Mika Peltola. Kiitos kaikille leiri-
läisille sekä talkoolaisille. Kuva Hanna-Mari 
Ruuska

10.11.
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ILMOITUSMYYNTI 2019 

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

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

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

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Joulukuu 5.12.2019, aineistopäivä 23.11.2019 
Maaliskuun 5.3.2020, aineistopäivä 24.2.2020

Tavaraa laidasta laitaan
avoinna pe 9-16 & la 10-14

Viittatie 6, Vanha postintalo Lavia
0400 595876/auki myös tilauksesta

TERVETULOA

Kiitos
 

kaikille 50-vuotta sitten ripillepääseitten juhlaan 25.8. 
osallistuneille ja sen järjestämisessä mukana olleille!  

Saimme yhdessä aikaan hienon juhlan.  
Satu Haapasaari, Veli-Jukka Heikkilä,  

Arto Ivanoff, Erkki Salo

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

Tapahtumalistaan otetaan vastaan kaikille tarkoitettua tapahtumia,  
ei kokouskutsuja eikä muita seuratiedotteita. Lista on maksuton.
Rivi-ilmoitukseen laitetaan päivämäärä, kellonaika, tapahtuman nimi, järjestä-
jä ja tapahtumapaikan osoite. Tiedot mahdollisimman lyhyesti osoitteeseen  
lavian.tiedotus@gmail.com
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Heinolapekka | Heinolankulmantie 180 | 38600 Lavia | puh. 050 350 0083 | www.heinolapekka.fi 

SEULOTTUA  
MULTAA
Erinomaista kasvualustaa nurmikoille, 
kasvimaille ja erilaisille istutuksille…

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

Nurmikon teot – alusta loppuun

Valmista kylvettäväksi, ei tarvitse lisäravinteita.

Multa on kalkittua ja lannoitettua.

Viljavuusanalyysi teetetty Agroanalyysit Oy:ssä.

Miellyttävää levittää ja käsitellä.

Toimitan 
myös männyn-
kuorikatetta.
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PETTERI LAHTI JA SEPPO MYLLYKOSKI  
TARKATUSKÄYNNILLÄ LAVIAN  
ULKOLIIKUNTAPAIKOILLA
Porin kaupungin liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri 
Lahti sekä ulkoliikuntapaikkavastaava Seppo Myllykoski kier-
sivät elokuisena perjantaina tarkastamassa Lavian ulkoliikun-
tapaikkoja.

Tavatessamme urheilukentällä, he olivat jo katsastaneet purura-
dan, Lavijärven uimarannan, koulun pihan, jääkiekkokaukalon 
sekä Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahalla kunnostetun 
Velhonnokkarannan.

 Kierroksen perusteella miehet totesivat liikuntapaikkojen 
Laviassa peruskunnon olevan hyvä. Pururata näytti olevan 
erittäin hyvin soveltuva sekä lenkkeilyyn että talvella hiihtoon. 
Uimaranta sai heiltä kehuja yhtenä Porin siisteimmistä ja kau-
neimmista uimarannoista. Jääkiekkokaukalo oli myös ulkokau-
kalon perustoimintaan soveltuvassa kunnossa. Urheilukentän 
nurmikon Lahti ja Myllykoski totesivat olevan hyväkuntoinen 
ja vehreä, erityisesti aiempiin vuosiin verrattuna, minkä miehet 
arvelivat olevan seurausta kentän aktiivisesta lannoittamises-
ta. Muilta osin kenttäalueella oli nähtävissä vähäisen käytön 
tuomaa ruohottumista ja sammaloitumista.

Lavian ulkoliikuntapaikoille miehet antoivat kokonaisar-
vosanaksi hyvän, ja muihin kaupungin liikuntapaikkoihin 
verrattuna liikuntapaikat ovat suunnilleen samaa tasoa. Lavian 
liikuntapaikoilla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti eri 
lajeja. Puitteet soveltuvat myös monen lajin harjoituskäyttöön.
Laviassa sitkeästi eläneeseen huhuun urheilukentän kaiken-
laisen käytön maksullisuudesta miehet toteavat, että kuten 
kaikilla muillakin Porin kaupungin ylläpitämillä kentillä, 
urheilukentän käyttö on maksullista silloin, kun kenttä varataan 
kertaluonteiseen tai toistuvaan käyttöön. Vuoron varaajalla on 
luonnollisesti oikeus kentän käyttöön varaamallaan vuorolla. 
Nurmikentät eivät periaatteessa ole käytössä varattujen vuoro-
jen ulkopuolella. Nurmikentän viikoittainen käyttö on rajoitettu 
valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan 15 tuntiin viikossa. Tällä 
huolehditaan, että kentän nurmi säilyy pelattavassa kunnossa 
läpi käyttökauden. Mikäli kentällä on runsaasti käyttöä varat-
tujen aikojen ulkopuolella, tällä on ymmärrettävästi vaikutusta 
kentän kuntoon. Viime aikoina kentällä on ollut kymmenkunta 
varausta vuodessa.

- Kaupungin nurmikenttien käyttöaika alkaa keväisin 15.5. tai 
kevään viivästyessä olosuhteiden mukaan. Kentän liian varhain-
en käyttö rasittaa nurmikon kuntoa, siksi kentän käyttöä ennen 
käyttöajan alkua tulee välttää. Lumi suojaa nurmea talven aika-
na, joten vähälumisten talvien jälkeen nurmi on usein jääpolt-
teen myötä huonossa kunnossa, kertoo Seppo Myllykoski.
Lavian liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastaa mökkitalkkari 
Yrjö Vuohelainen ostopalvelusopimuksella. Kaupungin uima-
rantojen kunnossapito tapahtuu vuosittain ajalla 1.6.-31.8.
Laviassa järjestettävästä kaupungin ohjatusta liikunnasta vastaa 
nuoriso- ja liikunnanohjaaja Jarmo Järvenpää, joka vetää kolmea 
aikuisten ja neljää lasten ryhmää. Vastaavia kaupungin järjestämiä 
ryhmiä ei kaupungin muilla haja-asutusalueilla juuri ole.

Porin kaupungilla on käytössä valtakunnallisestikin kehuja 
kerännyt Nuorisopassi, jonka saavat kaikki kaupungin 5.- 9.-
luokkalaiset. Kaupungin nettisivujen mukaan: ”Nuorisopasseilla 
halutaan varmistaa porilaisille nuorille tasavertainen mahdolli-
suus osallistua erilaisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoi-
hin.” 5.-7. luokan oppilailla on mahdollisuus päästä kerran 
viikossa uimaan, passissa on yhteensä 43 maksutonta uintiker-
taa. Tästä syksystä alkaen myös kahdeksannen ja yhdeksännen 
luokan oppilaat pääsevät 10 kertaa uimaan, kertoo liikunta- ja 
nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti. Tällä hetkellä Nuoriso-
passi ei juuri palvele lavialaisia nuoria, koska liikenneyhteyksiä 
Porin keskustaan ei juuri ole.

- Tämä hankala tilanne on tiedossa sivistystoimessa. Parhaillaan 
onkin pohdinnassa, miten passin harrastusmahdollisuuksien 
saavutettavuutta myös kaupungin reuna-alueilta käsin voitaisiin 
parantaa. Suurin osa nuorisopassiin sisältyvistä eduista sijaitsee 
Porin keskustan tuntumassa, joten jonkinlaista kulkemisen hel-
pottamista olisi varmasti tarpeen pohtia, Petteri Lahti miettii.
Lisätietoja passeista löytyy osoitteesta  
www.pori.fi/nuorisopassit.

Teksti ja kuva Tarja Jansson

Kaupungin nuoriso- ja liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti ja ulkoliikunta-
paikkavastaava Seppo Myllykoski Lavian vehreällä urheilukentällä.
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Porin seudun kansalaisopisto 

Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille on käynnissä 
osoitteessa www.pori.fi/kansalaisopisto. Puhelimitse voi ilmoit-
tautua arkisin kello 10-16 asiakaspalveluun puh. 02 621 5963.
Kurssitarjonta Laviassa syksyllä 2019: 

12584S KESKIVIIKON KERAMIIKKAA JA TAIDETEOKSIA 
MUISTAKIN MATERIAALEISTA LAVIASSA
18.9.-11.12. keskiviikkoisin 17-19.15. Kurssimaksu 40 e, poltto-
maksu 6-16 e Yhtenäiskoulu. Opettaja Anne Siltanen, 40 e

12648S KUDONTA LAVIASSA
10.9.-3.12. tiistaisin 18-20.15. Kurssimaksu 52 e
Keskuskoulu, kudontatila. Opettaja Taina Niemi

12686S OMPELIMO LAVIASSA
16.9.-9.12. maanantaisin 18-21. Kurssimaksu 50 e,  
tarvikemaksu 10 e Yhtenäiskoulu. Opettaja Aino Jönkkäri

12750S KÄSITYÖKAHVILA LAVIASSA
19.9.-12.12. torstaisin 18-20.30. Kurssimaksu 40 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Tiina Savo

14640S TEATTERI-ILMAISUA AIKUISILLE  
JA NUORILLE LAVIASSA
Sunnuntaina 15.9. ja 13.10. klo 14-16.15. Kurssimaksu 10 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Kati Juurikka

14650S KIRJOITTAJAPIIRI LAVIASSA
12.9.-28.11. torstaisin 18-20.15. Kurssimaksu 28 e
Osuuspankki. Opettaja Lea Honkanen

14750S NAISTEN KUNTOJUMPPA LAVIASSA
8.9.-1.12. sunnuntaisin 16.45-17.30. Kurssimaksu 20 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Eeva Venesmäki

14752S TOIMINNALLINEN LIHASKUNTOHARJOITTELU 
JA KEHONHUOLTO LAVIASSA
8.9.-1.12. sunnuntaisin 17.30-19. Kurssimaksu 32 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Eeva Venesmäki

14753S ELÄKELÄISTEN JUMPPA LAVIASSA
11.9.-4.12. keskiviikkoisin 10-11. Kurssimaksu 21 e
Yhtenäiskoulu, kuntosali. Opettaja Päivi Lumme

14940S JOOGA LAVIASSA
10.9.-3.12. tiistaisin 17-18.30. Kurssimaksu 32 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Soili Elovaara-Laakso

15501S ÄLYPUHELIMEN PERUSKURSSI LAVIASSA
11.9.-2.10. keskiviikkoisin 15-17.30. Kurssimaksu 28 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Suvi Soukki-Laine

15503S TABLETIN PERUSKURSSI LAVIASSA
9.10.-6.11. keskiviikkoisin 15.30-18. Kurssimaksu 28 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Suvi Soukki-Laine

15617S TIETOKONEIDEN, ÄLYPUHELIMIEN JA TABLET-
TIEN VUOSIHUOLTO LAVIASSA
13.11.-4.12. keskiviikkoisin 15-17.30. Kurssimaksu 28 e
Yhtenäiskoulu. Opettaja Suvi Soukki-Laine

 

KAUPUNKI TIEDOTTAA

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

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry
• Mölkkyä pelataan kylätalon tontilla keskiviikkoisin klo 

18–20 niin pitkään kuin säät sallivat, talvikaudeksi pyritään 
löytämään paikka boccian pelaamiseen.

• Kyläkirjasto on avoinna keskiviikkoisin klo 18–20 ja lauan-
taisin klo 12–14. Kirjastossa voi myös pelata esim. korttipe-
lejä ja shakkia. Paljon kirjoja myös lapsille ja nuorille.

• Karaokea on järjestetty pari kertaa ja lisää on toivottu, ajat 
tarkentunevat myöhemmin.

• Laviafoorumin grilli-ilta kylätalolla 5.9.  
”Grillataan” Porin päättäjiä ja virkamiehiä.

• Porin perusturvan ja turvapuhelinpäivystäjien tapaaminen 
19.9. klo 14 kylätalolla.

• Kylätalolla messu 13.10. klo 11 ja sen jälkeen lähetyslounas 
(keittolounas).

• Kauneimmat joululaulut lauletaan kylätalolla marras-joulu-
kuun vaihteessa.

Hanhijoen seudun kyläyhdistys ry
• Kesän viimeinen hengailuilta Matinlammella 17.9.2019 klo 

18 alkaen. Tervetuloa! (sadevaraus)

Lavian Marttojen syksyn toimintaa
• Martoille ja marttamielisille hemmottelu- ja saunailta. 
• Kuntosalivuorot Suomelan koululla sunnuntaisin.
• Metsästysmajan siivoustalkoot.
• Tämmöisten tupavuorot.
• Hygieniakurssi.
• Hoivakoti Iltatuuli/ vohvelien paisto.
• Sukkaillat, kudotaan äideille sukkia.
• Piparien leivonta lapsien kanssa Suomelan koululla.
• Marttojen pikkujoulu. 

Seuraa Alueviestin järjestöpalstalta tarkempaa ilmoittelua ja 
tervetuloa mukaan! Tiedustelut Sirkku, puh 0400 781 899
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4H LAVIA
• Kokkikerhot alakouluikäisille Suomelan koulun  

opetuskeittiöllä keskiviikkoisin klo 16–17.30 (1-4 lk) ja  
klo 17.3 –19 (5-7 lk). Käynti sisäpihan ovesta.

• Keppiheppakerho alakouluikäisille Suomelan  
salissa torstaisin klo 17–18.

• Tuoremehuasema palvelee ajanvarauksella, vain omenoi-
den puristus, ei pastörointia. Mehustusaikoja voi tiedustella 
numerosta 044- 971 6998

Eläkeliiton Lavian yhdistys
Tervetuloa uudet ja entiset harrastajat.
• Kuntosali Suomelan koululla  maanantai ja  

torstai klo 9-10 Martti Jokinen.
• Senioritanssia joka keskiviikkona klo 15-16 Keskuskoulun 

liikuntasalissa. Maija Liisa Karvinen.
• Käsityökerho kokoontuu joka parillisen viikon tiistaina klo 

13 Vahustenkotiyhdistyksen kerhohuoneella Aleksintie 2.
• Boccia joka maanantai Keskuskoulun liikuntasalissa klo 

15.30-17.30. Kauko Setälä, Martti Jokinen, Pekka Pajunen.
• Keilausta ja uintia Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa  

joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas torstai klo 16-17.
• ATK-kerho Vanhustenkotiyhdistyksen kerhohuoneella 

alkaa lokakuussa.Vesa Ylikoski, Reino Välimäki. 
• Jäsentilaisuus joka kuukauden toinen torstai POP-pan-

kin kokoussalissa klo 13. Ilmoittautumisia jäsentilaisuu-
teen kahvinkeittäjäksi otetaan vastaan esim.o.candelin 
0500556519

SPR Lavian osasto
Omaishoitajatapaamiset Vanhustenkotiyhdistyksen kerhohuo-
neelle (Aleksintie 2):
• To 19.9.2019 klo 13-15 Asiaa muistista – Kirsi Santamäki, 

Porin Muistiyhdistys ry.
• To 10.10.2019 klo 13-15 Muutokseen liittyvät tunteet – Erja 

Laikio, Omaisena edelleen ry.
• To 7.11.2019 klo 13-15 Hyvinvointia luonnosta – Eeva-Lii-

sa Koskinen SPR Satakunnan piiri.
• To 19.12.2019 klo 13-15 Joulujuhla – ilmoittautuminen 

12.12. mennessä Sinikalle.
Tule mukaan, vaikka et kuuluisikaan kunnallisen omaishoidon-
tuen piiriin tai käsiteltävä aihe kiinnostaa sinua! Ilmoittautumi-
set Sinikka Markkula 044 5496 403.

Laviafoorumi
Kokoontuu seuraavan kerran Tämmösten tuvalla maanantaina 
23.9. kello 18. Kaikki mukaan!
Sähköposti laviafoorumi@lavia.in

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
 
• 8.9. klo 10, Messu, Tuija Kruus, Jarno Pietilä,Lähetti 

Sanna Suutari, kirkkokahvit srk-kodilla.
• 3.10. klo 10, Messu ja lähetyslounas, Anna-Kaisa Hauta-

la, Marina Hämäläinen, Riuttala-Mustajoen kylätalolla 
-muuten messut sunnuntaisin aina klo 10, kirkossa. 
Muutokset mahdollisia, seuraa seurakunnan tiedotus-
lehtiä. 

• 10.9. klo 18, Rippikoululaisten 2020 info-ilta, kirje tulee 
kotiin.

• 15.9. klo 15, Lähetysseurat Anneli ja Arto Ivanoffilla, 
Suodenjärventie 177

• 29.9.Mikkelinpäivän messu ”Enkelien sunnuntai” ja 
kirkkokahvit. Messuun kutsutaan myös lapsiperheitä ja 
messu rakentuu lasten näköiseksi. Tule sinäkin iloitse-
maan kasvun ihmeestä ja riemusta. 

• 1.12. 1. adventtisunnuntaina  klo 10 HOOSIANNAMES-
SU ja ”puurokirkko” Lavian kirkossa.

• Miesten Raamattupiiri seurakuntakodilla klo 19. 9, 
17.10, 14.11., 

• Naisten keskusteluryhmä Raamatun äärellä, seurakunta-
kodilla klo 14, 7.10., 4.11., 2.12.

• 29.11. Tämmösten tuvalla kauneimmat joululaulut.
• Ma 9.9. Naisten hemmottelusauna seurakuntakodin 

saunalla klo 17.
• Avoin päiväkerho lapsille oman tutun aikuisen kanssa 

tiistaisin klo 9.30 - 11.30 srk-kodin yläkerrassa. Yhteistä 
ohjattua toimintaa, leikkiä, askartelua, muskarihetki ym.  
Jokaiseen kertaan kuuluu lyhyt hiljentyminen alttarin 
äärellä. Tarjolla kahvi ja mehu. Halutessa mukaan voi 
ottaa omat eväät. Maksuton. 

• Varhaisnuortenkerho 3.-6. -luokkalaisille torstaisin  
13.15 - 16.00 srk-kodilla. Tarjolla välipala, maksuton.

• SYKSYINEN VIRKISTYSPÄIVÄ VAUVASTA VAARIIN 
SEURAKUNTAKODILLA TI 1.10.2019 klo 9-14 
Päivässä mukana Tuija, Marina, Taina, Anne-Maarit 
ja Soili. Ilmoittautuminen seurakuntatoimistoon 27.9. 
mennessä p. 044 7310 201 
 
SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT:

• Seurakuntatoimisto käyntiosoite Tampereentie 32
• Toimisto avoinna ma klo 14-17 ja pe klo 9-12
• Vs.kirkkoherra Tuija Kruus 044 310203
• Serakuntasihteeri Pirjo Koivisto 044 7310201
• Kanttori Marina Hämäläinen 044 310 205
• Diakoniatyö: Anne-Maarit Lahtivirta 044 310204
• Suntio Soili Markkula 044 7310209
• Lastenohjaaja Taina Heiniluoma 044 7310206
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PIENKONEIDEN HUOLLOT  
JA KORJAUKSET

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

 
tiedustelut:

Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksijarmouusitalo.fi

Hautauspalvelu 
Liljankukka

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

Palvelemme mielellämme myös naapurikunnissa.

JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Kalustosta voi vuokrata myös
eri kokoisia tarjoiluastioita.

Varaukset, miel. iltaisin
Anita Kamppi 0400 204555

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

s.leppanen@pp.inet.fi

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

• majoitusta aamiaisella
• 4 kpl 1-2 hh, 1 kpl 1 hh
• hiljaisuuden retriittejä
• pyöräilyä & vaellusta

Kullaantie 229, 38600 Lavia
puh. 050-3719528 Elina Laakso
LUE LISÄÄ www.silentwings.�
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Lavian maanrakennus  
ja kuljetus

Arto Ivanoff

puh. 040 737 5234
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PARTURI-KAMPAAMO 
AALTO

puh. 02 5571 243

H I U S M U OTO I LU  

Heidi
02-557 1509
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TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

Anitta Lähteenmäki   
040 548 3391 

Olli Selander 
0400 869 337

Jarmo Uusitalo  
050 325 3732 

Hannu Välimäki  
0400 234 692

Vesa Peltovirta  
040 848 8886

Satakunnan kelakuljetukset  
0800 120 001
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RAHAHOMMAT  
HANSKASSA

POP Mobiililla pidät pankki- ja  
vakuutusasiat visusti hyppysissä, 

tilanteessa kuin tilanteessa.

Lavian Osuuspankki, Tampereentie 6, 38600 Lavia | Puh. 02-572 950 | www.poppankki.fi

 Lataa applikaatiot 
sovelluskaupasta!

POP Mobiili POP Avain



 

Kuusiranta Oy:n palveluvalikoimaan kuuluu kaikki 

 maanrakennusalan työt pohjarakentamisesta viherrakentamiseen 

Tutustu kotisivuillani www.kuusirantaoy.fi kauttani saataviin palveluihin 

 

       

    

 

 

 

 

 

               

 

Kaivinkonepalvelut 5-25t 
kaivureilla                                   

• maanrakennustyöt 

• rakennusten pohjatyöt 

• rakennusten purut 

• vesi ja viemäröinti  

• salaoja ja sadevesi 
järjestelmät 

• viherrakentaminen 

• tien pohjat  

• ojitukset ym. 

• energiapuun korjuu pellon – 
ja metsätienreunoista 

 

Maa -ainesten toimitukset 
kotiovelle toimitettuna 

• kalliomurskeet  

• hiekat  

• mullat  

• kuorikatteet  

• koristekivet  

 

Traktoriurakointia  

• maansiirtoa  

• teiden talvikunnossapitoa  

• teiden lanaukset 

• puiden ajoa  

 

KUUSIRANTA OY 
KUUSIRANTA OY KUUSIRANNANTIE 48 38600 LAVIA 040 4113 030 

sami.kuusiranta@kuusirantaoy.fi 

WWW.KUUSIRANTAOY.FI 

 


