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Mitä mielessä? No mitäpä muutakaan, kuin paha päivä.  
Ja siihen varautuminen pihistelemällä pennosia villasukan varteen.  
Heitä hornaan homeiset konstit ja ryhdy rahastoimaan unelmiisi.  

Pahan päivän varalle, tai vielä mieluummin hyvän. 

Ilmainen merkintäpalkkio koskee verkkopankin ja mobiilin kautta tai konttorissa tehtyjä kertamerkintöjä. Tämä mainos ei ole tarkoitettu 
sijoitusneuvonnaksi tai suositukseksi ostaa kyseisiä rahastoja. POP Rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy. Sijoituksen arvo ja sijoituksesta 

saatava tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan. Sijoittamiseen liittyy myös kuluja, jotka 
voit nähdä tarkemmin kunkin rahaston kululaskelmasta. Rahastot eivät ole Sijoittajien korvausrahastosuojan eikä talletussuojan piirissä.

RAHASTOI  
UNELMIISI

Rahasto-
merkinnät ilman merkintäpalkkiota 1.2.–31.3.2021

Lavian Osuuspankki
www.poppankki.fi/lavia
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Päätin tällä kertaa olla mainitsematta sitä tervey-
teemme liittyvää ilmiötä, joka vaikuttaa jokapäiväi-
seen elämäämme ja puhuttaa sekä askarruttaa meitä 
ihan aiheellisesti. Tuosta aiheesta voitte kyllä lukea 
muualta tästä lehdestä.

Sen sijaan aiheenani on meitä ihmisiä ikuisesti pu-
huttava aihe eli sää. Tämä kuluva talvi muuttui mus-
tan joulun ja vähälumisen tammikuun alun jälkeen 
kunnon talveksi lumisateineen ja pakkasineen.

Useana vuonna talviset ulkoharrastukset ovat jää-
neet vähiin, Tänä vuonna niin hiihtoladuilla, luistin-
radoilla, potkukelkkaillessa kuin pulkkamäissä on 
saanut nauttia talven iloista. Jos varsinaiset talviur-
heilulajit eivät kiinnosta, niin talvisesta säästä saa 
punaiset posket ja hyvän mielen myös kävelylenkeil-
lä täällä tutussa maalaismaisemassa.  Lumen tuoksu 
ja valkeus ilahduttavat ja virkistävät mieltä. Silloin 
kun pakkanen on paukkunut liian kovana, kauniita 
maisemia ja upeita auringonlaskuja on voinut ihailla 
kodin lämmössä.

Viimeisen vuoden aikana meidän ihmisten eristäy-
tyminen muista ja erilaisten tapahtumien vähenemi-
nen on lisännyt monenlaista pahonvointia.  

Tätä kirjoittaessani on koululaisten hiihtoloma al-
kamassa ja toivon mukaan sää jatkuu säätiedotusten 
ennustuksista huolimatta sen verran talvisena, että 
lomalaisten kaikenlainen ulkoilu on mahdollista. 
Ulkona liikkuminen millä tahansa tavalla kohen-
taa mielialaa ja vireystilaa, parantaa unen laatua ja 
lievittää stressiä.

Vuorokauden valoisan ajan selkeästi lisääntyessä ul-
konaliikkumisaika lisääntyy ja antaa myös lupauksen 
keväästä ja tulevasta kesästä, joka toivottavasti tuo 
helpotusta tämän hetkisiin rajoituksiin.

Hyvää lopputalvea ja kevättä kaikille lukijoillemme

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

Hyvät lukijat!

Tarjo Jansson

Kannen kuva: Minna Korhonen, Vihreä lippu nostettiin yhtenäiskoulun salkoon 19.2.2021

ILMOITUSMYYNTI 2021
Ilmoitushinnat   yhteen lehteen      koko vuosi  (4 numeroa) 
1/1 sivu    240 €   720 €
½ sivu    120 €   360 € 
¼ sivu    60 €   180 € 
1/8 sivu    30 €   90 €
tapahtumapalsta    15 €   50 €
joulunumeron rivitervehdys 10 € 

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

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

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Kesäkuu 3.6.2021, aineistopäivä perjantai 21.5.2021
Syyskuu 2.9.2021, aineistopäivä perjantai 20.8.2021
Joulukuu 2.12.2021, aineistopäivä perjantai 19.11.2021
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LEHDEN TOIMITUS SAI LISÄVOIMAA

TERVEHDYS 4H- 
YHDISTYKSESTÄ

Lehden toimittaminen yksin on ollut aina ja varsinkin viimei-
sen liikkumisrajoitusten täyttämän vuoden aikana yksinäistä 
puuhaa. Olen tyytyväinen ja hyvällä mielellä, kun olen nyt 
vihdoin saanut hommaan mukaan toisen toimittajan. Pauliina 
Ruisniemi jakaa tästä lähtien kanssani vastuun toimittamis-
työstä.

Vanhempainvapaalla oleva Pauliina halusi liki kymmenkuisen 
Sonja-tyttären hoidon oheen myös muutakin toimintaa ja mi-
nulla oli tässä oiva tilaisuus houkutella hänet työparikseni.

Suodenniemellä syntynyt ja Mouhijärvellä nuoruuteensa 
asunut Pauliina valmistui vuonna 2011 Jyväskylän yliopistosta 
äidinkielenopettajaksi, jossa työssä hän on samaisesta vuodesta 
lähtien toiminut Kankaanpäässä.

Tätä nykyä hän asuu Lavian Riihossa puolisonsa Matin ja 
tyttärensä Sonjan kanssa. Perheeseen kuuluu lisäksi kaksi koi-
raa, joiden kanssa lenkkeily vaunuja lykellen on tällä hetkellä 
Pauliinan tärkein päivittäinen harrastus. Muina harrastuksina 
hänellä on hapanjuurileivän leivonta sekä toiminta Lavian 
Nuorisoseuran varapuheenjohtajana.

Kymmenisen vuotta Laviassa asuneena Pauliina tuntee paik-
kakunnan omakseen ja haluaa olla aktiivisesti kyläyhteisömme 
elämässä, lehden teossa mukana oleminen antaa tähän oivalli-
sen tilaisuuden.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Pauliina Ruisniemi

Iloksemme kerhotoiminta on saanut jatkua ja kerhot ovat tänä 
vuonna kokoontuneet viikoittain. Kokkikerhot, Keppiheppaker-
ho ja Luistelukerho ovat tavoittaneet mukavasti lapsia. Ryhmä-
koot ovat rajatut ja maskit päässä ohjataan ja osin kerhoillaan-
kin, mutta pääasia, että on saatu näitä innokkaita kerholaisia 
tavata!

Tämän lehden ilmestyessä on myös Kokkikerholaisten hiihtolo-
man leiripäivät Riuttala-Mustajoen kylätalolla vietetty.
Ajankohtaista tällä hetkellä on nuorten kesätyöhaku, joka 
käynnistyy ensi viikolla ja on voimassa maaliskuun ajan. Siitä 
lisätietoa kotisivuiltamme kiikoinenlavia.4h.fi

Hyviä kesätyömahdollisuuksia tarjoaa myös huhtikuun alussa 
järjestettävä 4H-yrityskurssi, jossa halukkaat nuoret saavat oh-
jeita ja tukea oman 4H-yrityksen perustamiseen! Toivotaan, että 
saadaan paikkakunnalle uusia nuoria yrittäjiä.

Koronarajoitukset siirsivät viime vuodelle suunniteltuja yhdis-
tyksen 90 v-juhlia kahteenkin kertaan ja yhä edelleen joudum-
me odottelemaan uusia päätöksiä.

Kesän suhteen toiveissa on jälleen jäätelökioskin avaaminen ja 
kesäkuinen päiväleiri.

Sitä ennen nautitaan kunnon talvesta!

Teksti ja kuva Päivi Lindfors
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KORONAROKOTUKSIA ANNETAAN JATKOSSA 
MYÖS LAVIASSA
Massarokotukset alkoivat Porin perusturvassa viikolla 7.
Ensin rokotettavat ryhmät ovat vuonna 1936 syntyneitä ja sitä 
vanhempia sekä heidän kotona asuvat omaishoitajansa ja alle 
70-vuotiaat riskiryhmäläiset. Rokotuksia annetaan Itä-Porin 
lähipalvelukeskuksessa, sote-keskus Lännessä ja sote-keskus 
Cottonissa. Rokotuksia annetaan aluksi arkisin klo 16-20 ja 
lauantaisin klo 9-15.

Eri rokotevalmisteiden eroavaisuuksista johtuen kaikki yli 
70-vuotiaat rokotetaan joko Itä-Porin lähipalvelukeskuksessa tai 
sote-keskus Cottonissa. Kaikki alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset 
rokotetaan sote-keskus Lännessä.

Alkuvaiheessa rokotetaan riskiryhmäläisistä niitä alle 70-vuoti-
aita, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti 
altistava sairaus tai tila. Nämä sairaudet tai tilat ovat THL:n 
määritelmän mukaan elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa 
hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, 
vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosai-
raus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes sekä Downin oireyhtymä 
(aikuiset).

Ajanvaraus koronarokotuksiin tehdään sähköisesti koronaro-
kotussivustolla tai puhelimitse keskitetyssä ajanvarauksessa 
numerosta 02 621 5000. Ajanvarauspuhelinnumero koronaro-
kotuksiin palvelee arkisin klo 12-16.

ROKOTUKSET LAVIASSSA
Laviassa Aleksinhovissa samoin kuin Attendon Iltatuulessa 
asukkaat ja henkilökunta on rokotettu jo tammikuussa.
-Koska perusturvan yhteistoiminta-alueen etäisimmät pisteet 
Lavia sekä Merikarvia ovat kaukana Porin keskustassa olevista 
rokotuspisteistä, aloitetaan rokotukset myös näillä paikka-
kunnilla. Laviassa rokotetaan viikolla 10 yhteensä 120 henkeä, 
kertoo alueylilääkäri Tapani Strander.

-Rokotusviikkoja on tarkoitus järjestää molemmilla paikkakunnilla 
aina muutaman viikon välein. Aikataulua emme vielä tässä vai-
heessa tiedä, kaikki riippuu rokotteiden saatavuudesta, hän jatkaa.

Lavian omat rokotukset on varattu alkuvaiheessa vain iäk-
käimmille, yli 80-vuotiaille, sillä Laviaan saadaan vain iäkkäille 
varattua rokotevalmistetta. Alle 70-vuotiaat riskiryhmäläiset 
rokotetaan Porissa. Ajanvaraus Laviassa tehtäviin rokotuksiin 
tehdään sähköisesti tai puhelimitse, kuten edellä on kerrottu.

Rokotuksista tiedotetaan seuraavissa lehdissä: Satakunnan 
Kansa, Satakunnan Viikko, Ulvilan Seutu, Merikarvia-lehti ja 
Uutisluotsi.

Porin perusturvan rokotussivusto löytyy osoitteessa pori.fi/
korona/rokotukset  sieltä löytyy ajankohtaista tietoa asiaan 
liittyen. Sivustolle päivitetään aina vuorossa oleva rokotettava 
ryhmä ja sieltä voi seurata myös rokotusmäärien kasvua.

Teksti Tarja Jansson
Kuva Tapani Strander

Helena Isokallio 040 5915212

Lavian torilla
Perjantai aamupäivisin 

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta
Osoite Korhosentie 9, Lavia

Lavian Kahvibaarilla
Tiistai ja lauantai aamupäivisin

Alkaen la 22.5.

Myynnissä

Kevään aikana tulossa
ITSEPALVELUMYYMÄLÄ
Auto- ja konemyynti Lasse

Huikka Ky:n pihaan

Isokalliontaimijavihannes

Isokallion Taimi ja Vihannes

Kesäkukkia, Amppeleita, 
Hyötykasvien taimia, Yrttejä
Uutta perunaa, Vihanneksia LAVIAN APTEEKKI

040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 2642
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KORONAVIRUS- 
PANDEMIA VOI  
OSOITTAUTUA VIELÄ 
ONNEKSI LAVIALLE
Kun olin lapsi, äidilläni oli tapana kertoa tarinaa, jonka opetuk-
sena oli kuinka asioista ei aina välttämällä ensisilmäyksellä voi 
tietää ovatko ne onneksi vai onnettomuudeksi.

Elämässä tapahtumat ovatkin vain harvoin mustavalkoisia, 
eikä aina ole mahdollista tietää asioiden kantomatkaa ja pitkän 
aikavälin vaikutuksia.

Uskon, että tämä pätee myös koronaviruspandemiaan. Vuoden 
2020 alussa alkunsa saanut ja nopeasti maailmanlaajuiseksi 
kriisiksi laajentunut pandemia on muuttanut monin tavoin 
ihmisten arkea. Rajoitukset ovat ankarasti rajoittaneet totuttua 
elämänmenoa. Talous ja terveys ovat kärsineet ja ihmiset ovat 
kokeneet rajoitukset ahdistavina. Ensisilmäyksellä vaikuttaa 
siltä, että meitä on kohdannut onnettomuus.

Tätä ei voi kiistää. Mutta on mahdollista, että pandemiasta voi 
seurata myös jotakin hyvää. Se on ensinnäkin muistuttanut 
meitä kaikkia siitä, että käyttäytymisellämme on merkitystä ja, 
että meillä on vastuumme ei vain omasta hyvinvoinnistamme, 
vaan myös kaikkien muiden turvallisuudesta ja terveydestä.

Olemme myös oppineet, että viisas ja vastuunsa tunteva toimin-
ta myös tehoaa: Suomen epidemiatilanne on pysynyt kansainvä-
lisesti katsottuna varsin hyvänä. Tämä on kaikkien valinnoillaan 
epidemian rajoittamiseen osallistuneiden suomalaisten ansiota.
Nämä ovat itsessään tärkeitä opetuksia, joilla on arvoa myös jat-
kossa. Pandemia ei näet ole ainut maailmanlaajuinen ongelma, 
jonka hallinnassa kansalaisten omilla päätöksillä, valinnoilla ja 
toiminnalla ja niihin liittyvällä vastuulla on merkitystä. Alati 
nopeammin laukkaavan ilmastonmuutoksen hillintä on toinen 
esimerkki tällaisesta ilmiöstä. Myöskään sen kohdalla kukaan ei 
voi omaa vastuutaan ja rooliaan jatkossa paeta.

Mutta on mahdollista, että pandemiasta voi seurata myös 
laajempia rakenteellisia muutoksia, jotka voivat olla monelle 
meistä vielä onneksi. Arjen lisäksi myös monet aiemmin vas-
taansanomattomina ilmiöinä pitämämme asiat ovat joutuneet 
uuteen valoon. Yksi näistä on kaupungistumisen rooli ja kes-
kuskaupunkien ja harvemmin asuttujen seutujen väliset roolit 
ja tuleva työnjako.

Aiemmin kaupungistuminen nähtiin vääjäämättömänä ja 
kansantalouksien kannalta pääsääntöisesti siunauksellisena 

prosessina. Ajatuksena oli, että uusi kasvu syntyy innovaatioista, 
jotka vaativat syntyäkseen ihmisten kasautumista yhteen paik-
kaan, jossa ajatusten, mutta myös palveluiden kriittiset massat 
sijaitsevat.

Nyt etätyöskentelyn ja muiden etäyhteyksien nopea kasvaminen 
tarjoaa myös muita vaihtoehtoja. Täällä Laviassa kuluneen vuo-
den aikana paljon aikaa viettäneenä voin todeta, että hetkittäin 
koko pandemia on päässyt täällä unohtumaan. Lavian vielä 
tovi sitten heikkoudeksi katsottu ominaisuus, sen suhteellinen 
syrjäisyys suurista kasvukeskuksista, onkin osoittautunut nyt 
vahvuudeksi.

Muitakin vahvuuksia täällä on. Laviaan rakennetun valokuitu-
yhteyden myötä olen havainnut, että täältä löytyy parempi ja 
luotettavampi internet-yhteys kuin monesta kasvukeskuksesta.
Lavian erityinen vahvuus on kuitenkin yhdistelmä, jossa 
suhteellinen syrjäisyys yhdistyy sen uuteen asemaan osana 
Satakunnan keskuskaupunkia Poria. En käytä julkisia palveluja 
Laviassa, mutta oma vaikutelmani on, että peruspalvelut ovat 
kuntaliitoksen myötä osin parantuneet. Kauppoja ja yksityisiä 
palveluja Laviaan tuskin tulee lisää, mutta nykyinen tarjonta on 
tyydyttävä. Lisäksi Porin ja Kankaanpään läheisyys tasapainot-
tavat tilannetta.

Pandemian mahdollisesti onnelliset pitkän aikavälin seuraukset 
Suomelle ja Laviaan eivät kuitenkaan tule automaattisesti. Ti-
laisuudet ja mahdollisuudet on ensin kyettävä paikallistamaan 
ja sen jälkeen sanoiksi pukemaan. Tärkeintä ovat kuitenkin 
konkreettiset toimet.

Ovi on nyt raollaan. Maaseudun rauha ja mahdollisuus moni-
paikkaiseen elämään kiinnostaa nyt aivan uudella tavalla. Ih-
miset kaipaavat laadukkaiden nettiyhteyksien ohella kuitenkin 
myös elämyksellisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Laviassa on vanha ja 
hieno historia, vahva paikallisidentiteetti ja ihmisten välistä yh-
teisöllisyyttä. Ne olisi saatava aiempaa paremmin näkyviin, sillä 
juuri ne ovat tekijöitä, joiden varaan on myös jatkossa mahdol-
lista rakentaa Lavialle ja sen asukkaille vahvaa ja omaleimaista 
tulevaisuutta.

Hiski Haukkala. Kirjoittaja on kansainvälisen politiikan  
professori Tampereen yliopistossa ja osa-aikalavialainen.
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PORIN ÄSSÄT LIIKUTTAA NUORIA  
MYÖS LAVIASSA
Perjantaina 22.1. Lavian kaukalolle kokoontui kolmisenkym-
mentä alakouluikäistä luistelijaa, kun Porin Ässien junioripääl-
likkö Juha Virtanen, U18-joukkueen valmentaja Tony Luukkala 
ja maalivahtivalmentaja Joni Rinne saapuivat luotsaamaan jää-
pelitapahtumaa. Tapahtuma toteutettiin Rakkaudella porilaisille 
-hyvinvointirahalla, jota Porin Ässät hakivat jo viime vuodelle. 
Rahalla oli tarkoitus toteuttaa kaupunginosakierros, mutta 
viime vuoden heikon jäätilanteen takia se siirtyi tälle vuodelle. 
“Tapahtumat on kohdistettu lapsille, koska heidän hyvinvoin-
tinsa on kaiken a ja o”, kertoo Porin Ässien junioripäällikkö 
Juha Virtanen.

Nuorille järjestettiin perjantaina monipuolista ohjelmaa. Ensin 
harjoiteltiin puolisen tuntia luistelua, sitten leikittiin pari leikkiä 
jäällä ja lopuksi pelattiin muutamia viitepelejä, esimerkiksi 
koripalloa mataliin koreihin, jalkapalloa ja ihan lopuksi myös 
hieman jääkiekkoa tennispallolla.
 “Varsinaista lätkämatsia ei voi tällaisella porukalla järjestää, 
koska tasoerot ovat kovat. Joukosta huomaa kyllä, ketkä käyvät 
jäällä muutaman kerran vuodessa, ja keitä kuljetetaan harjoi-
tuksiin monta kertaa viikossa usean kuukauden ajan”, Virtanen 
toteaa.

Tavoitteena ei olekaan tehdä nuorista jääkiekkoilijoita yhdessä 
illassa, vaan sytyttää liikuntakipinää. Ulkopuoliset vetäjät voivat 
houkutella touhuamaan paremmin kuin esimerkiksi oma opet-
taja koulussa. Virtanen pitää myös tärkeänä, että nuoret löytävät 
oman kylänsä liikuntapaikat, esimerkiksi juuri sen kaukalon. 

Eikä tässä vielä kaikki. Virtanen piipahti saman hankkeen tii-
moilta Laviassa uudemman kerran keskiviikkona 17.2., jolloin 
kaukalossa olikin enemmän väkeä ja toimituskin ehti mukaan.

Alun perin oli tarkoituksena vetää 45 minuutin mittaiset luiste-
luopetukset myös päiväkotilaisille, mutta tuikea aamupakkanen 
sai ihan pienimmät pysyttelemään sisätiloissa. Yhtenäiskoulun 
alakoululaiset sekä kaksi mukaan ilmoittautunutta yläkoululais-
ta pääsivät kuitenkin Virtasen vetämiin jäätreeneihin.

Alussa Virtanen ohjeisti luistelijat niin, että koko joukko oli 

jäällä toinen polvi maassa. Hänen kokemuksensa mukaan näin 
on helpompaa keskittyä. Alussa oli hieman luistelua ja toisella 
puoliskolla jalkapalloa ja käsipalloa. Ennen kuin lapset pääsivät 
vauhtiin, Ässien junioripäällikkö kysyi tärkeän kysymyksen: 
“Tärkeintä ei ole voitto, vaan..” Joku joukosta tiesikin, että oikea 
vastaus on reilu peli.

Teksti Pauliina Ruisniemi
Kuvat Pauliina Ruisniemi

Lavian yhtenäiskoulun 5. - 6. -luokan tytöt ja pari 8.-
luokkalaista pelaavat jalkapalloa kahdella pallolla.

Juha Virtanen antaa Lavian yhtenäiskoulun 
5. - 6.-luokkalaisille ohjeita.

Perusasiat haltuun! Luistelutuokion aluksi Juha Virtanen ohjeisti luistelemaan ympäri kaukaloa 
 ja harjoittelemaan esimerkiksi kyykkyyn menoa ja yhdellä luistimella liukumista.
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ILTATORIEN TARINAN ALKU
Joulunajan tunnelmaan virittäydyttiin Laviassa ensimmäi-
sellä Iltatorilla. Jouluinen iltatori järjestettiin Lavian torilla 
25.11.2020. Torille saapui useita paikallisia myyjiä ja vahvistuk-
sia lähipaikkakunnilta. Tuotteita löytyi varmasti jokaiselle; mu-
kavia yllätyksiä kenties myös pukinkonttiin. Myyjien pöydissä 
notkui herkkuja niin joulunaikaan, kuin muuhunkin herkut-
teluun. Perinteisesti Porin Kala myi tuoreita kalaherkkujaan, 
sekä erityisesti iltatorille kehittämäänsä lohileipää. Myynnistä 
löytyi myös erilaisia käsitöitä, esimerkkinä tietenkin perinteiset 
villasukat ja lapaset ja sitten hieman erikoisemmat pöytävalai-
simet ja betonikoristeet. 

Myyjät ja Lavian vpk:n lämminhenkinen kahvio joulumusiik-
keineen loivat iltatorin tunnelman säästä huolimatta ihanan 
jouluisaksi ja tietenkin odotettu vieras; itse joulupukki - kiitos 
Haunia-Kallialan kyläyhdistykselle yhteydestä Korvatunturiin. 
Torikävijöitä viihdytti myös Harrastajateatteriryhmä  Naapurit 
esitys nuotion loimutessa. Jouluinen iltatori oli kävijöiden puo-
lesta myös menestys, onneksi ulkoilma mahdollisti turvallisen 
asioinnin ja turvavälit kaikille. Lavian VPK:n tukiosasto sai 
tarjoilla lämmintä glögiä ja kauniiksi koristeltuja pipareita 
tiuhaan tahtiin, kun paikalliset nauttivat torin antimista. Tästä 
kylmästä marraskuun illasta jäi varmasti monelle kuitenkin 
lämmin mieli. 

Kun joulun huumasta on päästy uuden vuoden puolelle ja talvi 
taittaa kohti kevättä, onkin hyvä hetki suunnata katseita jo ke-
sään. Iltatorien kehittäminen jatkuu keväällä ja niitä pidetään 
toukokuusta elokuuhun kerran kuukaudessa valittuna keski-

viikko iltana. Iltatoreille on suunniteltu tiettyjä teemoja, joiden 
ympäriltä löytyy tuotteita ja tapahtumaa. 

Jos sinulta löytyy teemoihin sopivaa tuotetta, tekemistä, esitys-
tä tai mitä ikinä keksitkään, voit varata itsellesi jo nyt ilmaisen 
paikan iltatorille. Myös torin kahvila halutaan pitää auki ilta-
toreilla, joten kahvilan pitämisestä kiinnostuneet yhdistykset 
ilmoittakaa Emmille, mille iltatorille haluaisitte tulla pitämään 
kahvilaa. Jos halukkaita ilmoittautuu useampia samalle päiväl-
le, niin kahvilan pitäjä valitaan arpomalla. Mukaan iltatorien 
suunnitteluunkin pääsee halutessaan ottamalla yhteyttä Em-
miin. Toivottavasti tavataan kesällä torilla! 

Varaukset, kysymykset yms. Emmi Rahkjärvi 040 703 9155

Lavian iltatorit kesällä 2021
19.5.  Puutarhateemainen iltatori
16.6.  Lasten iltatori
14.7.  Kirppistely iltatori
25.8.  Sadonkorjuu, paikalliset yritykset ja 
 järjestöyhteistyö iltatori 

Iltatorien järjestelyissä otetaan huomioon ajankohtaiset pande-
miaan liittyvät ohjeet ja suositukset.

Teksti Emmi Rahkjärvi ja Peninna Laurén
Kuvat Eija Hannele Tanskanen
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TORIKAHVILAN VUOROT VARATTAVISSA
Lavian torilla nököttävä torikahvila herää henkiin taas kevään 
tullen ja kuka tahansa voi tulla yhdistyksen nimissä tai yksi-
tyishenkilönä sinne emännöimään. Ideana on, että kahvipaikan 
olemassaolo elävöittäisi Lavian toripäiviä jatkossakin, mutta 
toki mökki on käytettävissä muihinkin tapahtumiin, kuten 
kuva Joulumarkkinoilta viime marraskuulta osoittaa.

Kahvilassa on pöydät ja tuolit, pöytäliinat ja tuolipehmusteet 
sekä sähkö saatavilla. Kaikki muu pitää tuoda tullessaan ja 
viedä mennessään. Kahvilan mahdollisen tuoton saa pitää. 
Rakennus on Porin kaupungin omistama ja irtaimisto on han-
kittu POP Pankin avustusrahalla, joten omaisuus on yhteistä ja 
jokainen huolehtii siitä kuin omastaan. 

Mitään vuokraa ei torikahvilan käytöstä näinollen peritä, 
mutta esim. rikkoutuneen kalusteen tms. tilalle tulee hankkia 
uusi vastaava ja kastumaan päässeet liinat tai pehmusteet on 
huolehdittava kuiviksi vaikka kotona.

Hoidan vapaaehtoisena toistaiseksi torivuorokalenteria.  Tätä 
kirjoittaessani perjantaiaamupäivien kahvilavuoroja on varattu 
seuraavasti:

pe 11.6., juhannusaatto,  
pe 9.7.,  
pe 23.7.(jos markkinat)  
sekä pe 20.8.   
 
Muut perjantaiaamupäivät sekä mahdolliset kesän iltatorit ovat 
varattavissa ja kirjaan varaukset varmoiksi sitä mukaa kun niitä 
tulee. Ota yhteyttä whatsapp, tekstiviesti tai soitto 050-3086380 
/ Tiina Rampa.

Teksti ja kuva Tiina Rampa

KYSYMYKSIÄ PERUSTURVALLE
Laviafoorumi oli järjestämässä joulukuun 11. päivä tapaamista 
perusturvan johtavien virkamiesten kanssa talousarvion aihe-
uttamista muutoksista hallinnonalan palveluihin. Pandemian 
vuoksi tilaisuus jouduttiin perumaan. Tästä syystä lähetin per-
usturvaan eri järjestöjen toivomia kysymyksiä erityisesti ikäih-
misten palveluihin. Kaikkiin kysymyksiin en ole vielä saanut 
vastauksia, mutta julkaisen tähän vanhuspalveluiden johtajan 
Pirjo Rehulan vastaukset hänelle suunnattuihin kysymyksiin

Kysymys:
Tehostettuun palveluasumiseen Aleksin Hoviin ei enää oteta 
lyhytaikaiseen intervalli- tai saattohoitoa tarvitsevia. Ongelma-
na ovat puuttuvat julkiset liikenneyhteydet, jotka vaikeuttavat 
ja jopa estävät omaisien vierailut Porin keskustan hoitolaitok-
siin. Voidaanko intervalli- saattohoito palauttaa Lavian Aleksin 
Hoviin tai voidaanko omaisen tapaamismatkoihin esim taksilla 
saada tukea?

Vastaus:
Laviassa Attendo Iltatuuli tarjoaa omaishoidon asiakkaille 
lyhytaikaishoitoa palvelusetelillä hintaan 139 €, johon perus-
turvalta saa 90 € setelin. Muutoin lyhytaikaishoito on keskitetty 
Himmeliin.

Kysymys:
Milloin olemme saamassa oman Ikäpisteen Laviaan? Paikalli-
suus on ikääntyneille oleellista kulkuesteiden vuoksi.

Vastaus:
Fyysistä kokopäiväistä Ikäpistettä ei ole suunnitteilla Laviaan. 
Vanhuspalveluiden palveluohjaajat käyvät kotikäynneillä La-
viassa tarpeen mukaan ja heidät tavoittaa myös puhelimitse.

Teksti Tarja Jansson
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UUSI KAPPALAINEN 
KULKEE RINNALLA  
JA HENGÄHTÄÄ 
LUONNOSSA

YHTÄ LAAJAA SEURAKUNTAA

Tammikuussa Lavian seurakunnasta tuli Noormarkun seu-
rakunnan kappeli. Samalla meni papit vaihtoon, ja Lavian 
alueen kappalaiseksi valittiin Minna Järvinen. Hänen pestinsä 
alkaa keväällä, mutta tarkkaa päivää odotellaan vielä Turun 
tuomiokapitulilta. Myös toimenkuva tarkentuu lähiviikkojen 
aikana. Tällä hetkellä Keski-Porin seurakunnassa työskentelevä 
Järvinen odottaa kuitenkin jo hyvillä mielin uusien haasteiden 
ja uuden seurakunnan pariin pääsyä.

Linnavuoresta kotoisin oleva pappi on aloittanut uransa ihan 
toisella polulla. Hän on opiskellut kansainvälisen toiminnan 
tradenomiksi ja työskennellyt Otaniemessä VTT:llä. Opiske-
lu työn ohella vei hänet teologisen tiedekunnan kirjastoon, 
jossa sitten kypsyi ajatus siitä, että nyt olisi hyvä aika vaihtaa 
suuntaa.

“Opiskelu oli hieno ja virkistävä asia!” Järvinen toteaa. Hän 
tapasi teologisessa tiedekunnassa paljon erilaisia ja eri-ikäisiä 
ihmisiä - vanhin opiskelutoveri oli 88-vuotias. Pappisvihki-
myksensä Järvinen sai 12 vuotta sitten. Sen jälkeen hän on 
ehtinyt työskennellä Sastamalassa, Kokemäellä, Hämeenkyrös-
sä ja nyt Keski-Porin seurakunnassa. Kokemusta erikokoisista 
seurakunnista omine haasteineen ja ratkaisumalleineen on siis 
karttunut. “Elämä on jatkuvaa opiskelua. Vierivä kivi ei sam-
maloidu”, naurahtaa Järvinen.

Historiasta kiinnostuneella papilla on sukujuuria äidin puolelta 
Laviassa Kullaan rajan tietämillä. Tiedon saanti omasta histo-
riasta toimi kannustimena hakea aluekappalaisen työtä näiltä 
nurkilta. Järvinen kokee, että Laviaan on helppo tulla. “Uskon 
siemenet on jo kylvetty sinne”, hän kertoo.

Järvisellä on läheinen suhde luontoon. Hänellä on Sastamalas-
sa mummola, eli vanha pientila, jossa pääsee ulkoilemaan ja 
marjastamaan. Myös pyhiinvaellusreittien kulkeminen kävellen 
ja pyörällä kuuluvat Järvisen mielenkiinnon kohteisiin. Hän 
mainitsee esimerkiksi Pyhän Olavin reitin, joka kulkee muun 
muassa Sastamalan halki. Sitä on helppo pilkkoa osiin, joita voi 
kulkea omien voimien ja aikataulujen mukaan.

Pappina hän kertoo olevansa rinnallakulkija. “Kaikkeen ei 
löydy aina valmiita vastauksia, mutta yhdessä voidaan pohtia 
asioita”, Järvinen lupaa.

Lavian tiedotuslehden toimitus toivottaa uuden kappalaisen 
tervetulleeksi!

Teksti Pauliina Ruisniemi
Kuva Minna Järvinen

”Että he yhtä olisivat”. Nämä Herramme sanat ovat perusta 
Lavian ja Noormarkun seurakuntien yhteiselle liitokselle ja 
tulevaisuudelle. Yhdessä on hyvä elää ja uskoa. Yhteinen usko 
liittää meidät erilaiset alueet Jumalan perheväkeen, yhteiseen 
seurakuntaan.

Liitosneuvottelut alkoivat talvella 2020 ja toukokuussa neuvos-
tot hyväksyivät liitoksen. Kirkkohallitus puolestaan hyväksyi 
Lavian seurakunnan liittämisen Noormarkun seurakuntaan 
elokuussa. Nopeasti, hyvässä yhteisymmärryksessä ja myöntei-
sessä hengessä sovittiin yhteisen seurakunnan pelisäännöt. Nyt 
meitä on 7 800 jäsentä pinta-alaltaan laajassa ja vaihtelevassa 
seurakunnassa. Työyhteisöömme kuuluu 26 ammattitaitoista 
henkilöä.

Liitosneuvotteluiden jälkeen jäi hyvä ja toivorikas mieli. Vaikka 
edessä on epävarmuutta, jatkuvaa muutosta ja niukkenevia 
resursseja, niin saamme seurakunnassamme luottaa siihen, että 
usko, toivo ja rakkaus Kristuksessa on turvamme ja voimam-
me. Yhteinen messu Lavian kirkossa on alueen keskeinen 
kohtaamispaikka lavialaisille lapsille, nuorille, aikuisille ja 
vanhuksille. Laajentuneen seurakunnan sydänäänet sykkivät 
yhteisessä evankeliumin julistuksessa niin Laviassa, Noor-
markussa kuin Pomarkussa. Evankeliumissa olemme yhtä eri 
puolilla seurakuntaamme.

Teksti Kari Penttinen, kirkkoherra
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TET-VIIKKO  
KIRJASTOSSA
Minä olen Amanda Ruisniemi ja olen 8. luokalla Lavian Yhte-
näiskoulussa. Kahdeksannella luokalla opetussuunnitelmaan 
kuuluu viikon mittainen tet, eli työelämään tutustuminen. Olin 
tetissä 8.2-12.2.2021, Lavian kirjastossa. 

Aluksi en keksinyt minne voisin hakea. Vaihtoehtoja kun 
Laviassakin on rajoitetusti, ja kulkeminen Riihosta käsin on 
hankalaa. Innostuin sitten, kun opettaja ehdotti kirjastoa 
tet-paikaksi, sillä kirjasto sijaitsee koulun vieressä, niin pystyin 
hyvin kulkemaan sinne koulubussilla. 

Kävin heti kysymässä kirjastosta pääsisinkö sinne, ja pääsin-
hän minä. Kirjastossa minua ohjeisti ja opetti sijaisena toimiva 
Elina Arousva. 

Kirjastossa oli rauhallista ja päivät kuluivat nopeasti.
Pääsin tekemään monenlaista hommaa, muun muassa hyllytin 
ja aakkostin kirjoja, vein paikoilleen lehtiä, putsailin cd-levyjä, 

kokosin näyttelyitä ja tein julisteita sekä järjestelin yleisestikin. 
 Yllättävän paljon erilaisia työtehtäviä kirjastoissa on, kirjojen 
lainaamisen lisäksi. Työn ohella Elina kertoi minulle kirjas-
tojen toimintatavoista ja käytännöistä, opin siis myös paljon 
uutta!

Oivalsin paljon asioita, joita kirjastossa muuten käydessä ei 
välttämättä tule ajatelleeksi. En esimerkiksi tullut lainkaan aja-
telleeksi miten tarkasti kirjat, lehdet ja muut ovatkaan aseteltu 
hyllyihin tietyille paikoille.

Tet oli erittäin hauska ja opettavainen kokemus. Kirjastossa oli 
tosi mukavaa työskennellä ja joka päivä menin ihan innoissani 
töihin. On tärkeää, että kun valitsee ammattia, on työ sellaista 
josta oikeasti pitää.

Teksti ja Kuva Amanda Ruisniemi

Kirjastossa huomioitiin tietenkin myös maskisuositukset

ERITYISESTI LAVIAA KOSKEVIA PÄÄTÖKSIÄ 
KAUPUNGIN ERI TOIMIELIMISSÄ
Tekninen lautakunta 9.2
-Porin kaupunki omistaa Laviassa tontin 609-91-57-2, jolla 
sijaitsee Lavian lääkärintalo. Talossa on kaksi asuntoa ja ne 
ovat vuokrattuna. Vuokralaisille on tarjottu etuosto-oikeutta. 
Kumpikaan vuokralainen ei ole halukas ostamaan. Lisäksi 
tontilla sijaitsee autotalli-varastorakennus. Tontilla on kau-
kolämpöliittymä, sähköliittymä sekä vesi- ja viemäriliittymä. 
Asunnon 2 pesutilat ovat täydellisen peruskorjauksen tarpees-
sa. Tilayksikkö esittää, että tontti 609-91-57-2 ja sillä sijaitse-
vat rakennukset myytäisiin huutokaupalla Huutokaupat.com 
-palvelussa. Lähtöhinnaksi asetettaisiin kahdeksankymmentä 
(80.000) euroa ja minimikorotus olisi sata (100) euroa.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

Kaupunginhallitus 15.2.
Kaupunginhallitus päättää perusturvalautakunnan päätösehdo-
tuksen mukaan, että Helena ja Erkki Huhdanmäen testament-
tivaroista käytetään lavialaisten ikäihmisten hyväksi vuosina 
2021-2022 seuraavasti:

• 2 kpl sim-kortilliset tabletit 2.200 euroa
• Äänentoistolaitteet 2 000 euroa
• Moto Tiles liikuntalaatat 12 000 euroa
• Hyvinvointiohjelmat 3 000 euroa
• Helenan-päiväjuhla 2 500 euroa
• Retket 1 000 euroa
• Esiintyjät tilaisuuksiin 1 500 euroa
• Juhlapyhien kukat ja ruuat 1 000 euroa 
• Hankinnat Aleksin Hovin ruokasaliin 3 000 euroa 
• Ulkoiluttajien palkkaaminen 2 400 euroa 
• 2 kpl säätötuoleja 2 000 euroa
Yhteensä 32 000 euroa
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Koonnut ja muokannut Tarja Jansson
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OHJEISTUKSIEN NOUDATTAMINEN SUJUU 
YHTEISTYÖLLÄ
Lavian yhtenäiskoulun arki sujuu korona-pandemian keskellä 
mallikkaasti. Koulun vs. rehtori Minna Korhonen on tyyty-
väinen siihen, miten hyvin käytänteitä on saatu muutettua 
niin, että koulupäivät ovat niin henkilöstölle kuin oppilaillekin 
mahdollisimman turvallisia.

Toimenpiteitä on koululla tehty Porista tulleiden suositus-
ten mukaisesti. Esimerkiksi Akatemia-salista on purettu 
esiintymislava, jotta ruokalaa on voitu laajentaa ja väljentää. 
Turvallisia etäisyyksiä on luotu viemällä puolet tuoleista pois. 
Ulko-oville on tuotu roskikset käytettyjä kasvomaskeja varten. 
Myös käsidesipulloja on siellä täällä, vaikka käsienpesu on se 
ensisijainen pöpöjentorjuntakeino.

Erilaisilla aikataulutuksilla koetetaan välttää ryhmien sekoittu-
minen.
• Ruokailut on porrastettu niin, että 1.-, 2.-, 3.- ja 4.-luok-

kalaiset syövät ensimmäisessä ruokailussa, ja hekin tulevat 
vielä porrastetusti sisään niin, että jonossa on kerrallaan 
vain oman luokkalaisia, Korhonen kertoo.

• Pienten lasten kanssa turvavälit eivät muistutuksista huoli-
matta pidä, mutta järjestelyillä pyritään siihen, että ryhmät 
olisivat aina erillään.

Myös välitunteja on porrastettu niin, ettei ihan koko koulu ole 
aina ulkona samaan aikaan. 

Ohjeistuksien mukaan 6.-luokkalaisilla ja sitä vanhemmilla op-
pilailla on kasvomaskit käytössä tunneilla. Sellaisten valinnai-
saineiden tunneilla, joilla on useamman luokan oppilaita, myös 
4.-luokkalaiset ja sitä vanhemmat oppilaat pitävät kasvomaske-
ja. Kuljetuksissa ne ovat käytössä ihan pienimmilläkin.
• Oppilaille jaetaan ensimmäisellä tunnilla pienessä pussissa 

päivän aikana tarvittavat maskit ja seuraavan päivän 
ensimmäisen tunnin maski. Ajatus on se, että oppilaat tu-
levat kouluun maski päässä. Käytävillä he ovat väistämättä 
lähellä toisiaan, joten olisi tärkeää, että siinä kohtaa maski 
on jo puettuna, Korhonen kertoo.

Lavian yhtenäiskoulussa ohjeistuksien säntillinen soveltaminen 
käytäntöön sujuu kätevästi.
• Varmasti aina löytyy niitä asioita, joita voisi tehdä vielä pa-

remmin, mutta niin hyvin tehdään kuin osataan. Meillä on 
hyvä pieni porukka, jolla saadaan nopeasti korjattua asia, 
jos huomataan, ettei jokin asia toimi, Korhonen kehaisee 
omiaan.

Teksti Pauliina Ruisniemi
Kuva Pauliina Ruisniemi

Lavian yhtenäiskoulun oppilaat 7.-luokkalainen Eemeli Ruisniemi, 3.-luokkalainen Aarno Ruisniemi ja 8.- 
luokkalainen Amanda Ruisniemi odottelevat koulubussia koululta saatuihin kasvomaskeihin sonnustautuneina.

YHTENÄISKOULUN REHTORI  
ANNE LAHTIVIRTA ON VIRKAVAPAALLA
Lavian yhtenäiskoulun rehtori Anne Lahtivirta on virkava-
paalla työstään kevätlukukauden ajan. Pitkälliset selkävaivat 
veivät häneltä syksyllä työkyvyn ja hän on ollut sairauslomalla 
marraskuun alusta lähtien.

-Koska kivut ovat jo sen verran hellittäneet, että pystyn osa-ai-
kaiseen työhön, halusin palata työelämään. Porin kaupungilla ei 
kuitenkaan ollut tarjota minulle sopivaa osa-aikatyötä, joten pää-
dyin hakemaan Suonenjoen kaupungin koulutusjohtajan määrä- 
ja osa-aikaista virkaa, johon minut valittiin, kertoo Lahtivirta.

-Tehtäväni on 50 % ja se päättyy 30.6.2021. Suurimman osan 
työstä teen etänä kotoani Laviasta käsin. Olen kotoisin Suonen-
joen naapurikunnasta Rautalammilta, jossa voin lähityöpäivinä 
majoittua isäni tai siskoni luona, hän jatkaa.

Rehtorin viransijaisena Lavian yhtenäiskoulussa toimii jo pit-
kään Lavian yhtenäiskoulussa työskennellyt Minna Korhonen.

Teksti Tarja Jansson
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LAVIAN YHTENÄISKOULU PALKITTIIN  
LAADUKKAASTA YMPÄRISTÖTYÖSTÄÄN 
VIHREÄLLÄ LIPULLA
Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi on myöntänyt Lavian 
yhtenäiskoululle Vihreän lipun osoitukseksi korkeatasoisesta, 
suunnitelmallisesta ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä.

Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristöoh-
jelma ja sertifikaatti, jossa lapset ja nuoret muuttavat toimin-
tayksikkönsä arkea kestävämmäksi teema kerrallaan, yhdessä 
opettajien ja kasvattajien kanssa. Samalla he saavat kokemusta 
yhteisiin asioihin vaikuttamisesta, kestävän tulevaisuuden ra-
kentamisesta ja ympäristöongelmien ratkaisuista. Vihreä lippu 
on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, maailman suurin-
ta koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkostoa, joka 
toimii 68 maassa. Suomessa Vihreässä lipussa on mukana jo 85 
000 lasta ja nuorta sekä 10 800 opettajaa ja kasvattajaa.

Lavian yhtenäiskoulussa paneuduttiin lukuvuonna 2019-2020 
jätteiden määrän vähentämiseen. Teemaa käsiteltiin monialai-
sesti oppiainerajat ylittäen erilaisissa teemapäivissä, toiminnal-
lisissa harjoitteissa ja koulun arjessa. Koulussa otettiin käyttöön 
paperinkeräysastiat, joiden tyhjentämiseen myös oppilaat 
osallistuvat. Ympäristön siisteyteen panostettiin keräämällä 
roskia koulun lähiympäristöstä. Oppilaiden tietoutta jätteiden 
määrän vähentämisen tärkeydestä lisättiin aiheeseen tutustu-

malla. Oppilaat toteuttivat myös kuvataide- ja kirjoitustehtäviä 
aiheeseen liittyen. Toiminnan suunnittelusta vastasi oppilaista 
ja koulun henkilöstöstä koostuva vihreä lippu -raati, joka ko-
koontui säännöllisesti. Vihreä lippu -sisällöt otettiin koulussa 
innolla vastaan ja kaikki oppilaat pääsivät ikä- ja taitotasol-
leen sopivalla tavalla ideoimaan ja toteuttamaan koulumme 
ympäristötyötä. Tästä hienosta työstä merkiksi saamme nostaa 
salkoon Vihreän lipun. 

Ympäristötyö koulussamme ei ole vielä päättynyt, päin vastoin. 
Tänä lukuvuonna jatkamme ympäristötyötämme paneutumal-
la yhteinen maapallo -teemaan. 

Lavian yhtenäiskoulussa vietettiin 19.2.2021 Vihreä lippu -juh-
laa, jolloin nostimme Vihreän lipun salkoon aamulla klo 8.45 
ja nautimme luonnosta talviliikunnan merkeissä.

Lisätietoa Vihreä lippu -ohjelmasta: www.vihrealippu.fi
Tiedote kaikista tänä syksynä myönnetyistä Vihreistä lipuista: 
https://vihrealippu.fi/2020/12/vihrealippu_syksy2020/

Teksti ja kuvat Lavian yhtenäiskoulun tiedote

Lavian yhtenäiskoulun oppilaat 7.-luokkalainen Eemeli Ruisniemi, 3.-luokkalainen Aarno Ruisniemi ja 8.- 
luokkalainen Amanda Ruisniemi odottelevat koulubussia koululta saatuihin kasvomaskeihin sonnustautuneina.

Vihreälippu raadin oppilasjäsnet iloitsemassa saadusta tunnustuksesta. Edessä vasemmalla: Eemeli Ruosniemi, 
Elias Kankaanranta, Anissa Sinjoi, Ville Vehkalahti ja ylhäällä vasemmalta alkaen Aino-Elina Rantanen, Julia Alanen,  

Iina Kamppi, Niklas Laurén, Aada Setälä ja Amanda Ruisniemi. Oppilaat ovat luokka-asteilta 7 ja 8.
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Porin taidemuseo
Porin taidemuseon näyttelyt on suljettu yleisöltä toistaiseksi, 
mutta voit uppoutua näyttelyiden tunnelmiin useiden videoiden 
kautta taidemuseon YouTube-kanavalla: Pori Art Museum.
Taidemuseon nettisivuilta löydät myös paljon tutkittavaa mm. 
TAIDEtila-tehtäväsivuston sekä Aistimatka-kuunnelman. po-
riartmuseum.fi

Satakunnan museo
Tyylihistoriaa keskiajasta modernismiin -näyttely Satakunnan 
Museon tuulikaapissa. Vaikka museo on Porin kaupungin 
koronarajoitusten mukaisesti tilapäisesti suljettuna, museon 
sisäänkäynnin yhteyteen on pystytetty pop-up –näyttely.  
Tyylihistoriaa keskiajasta modernismiin on esillä Satakunnan 
Museon sisäänkäynnin yhteydessä 16.2.-14.3.2021.
Tyyleihin voi tutustua myös Satakunnan Museon blogissa: 
http://satakunnanmuseo.blogspot.com/
www.pori.fi/satakunnanmuseo

Luontotalo Arkki
Muovin matka -video tutustuttaa muovin käytön vähentämi-
seen sekä kierrätykseen. Luontotalo Arkista tutuksi tulleesta 
Muovin matka -näyttelystä kuvatulla videolla esitellään muovin 
käytön vähentämistä, muovipakkausten lajittelua ja kierrätystä 
sekä roskaantumista ja mikromuoveja. Juuri julkaistu video 
löytyy osoitteesta pori.fi/muovinmatka.
Lisätietoja: www.pori.fi/arkki  
Pori Sinfonietta
6.3. Lauantai klo 15
Verkkokonsertti Promenadisalista  
(Pori Sinfoniettan YouTube-kanava)    
Kamari 2021                
La Vita è Bella                    

11.3. torstai
Verkkokonsertit Promenadisalista  
(Pori Sinfoniettan YouTube-kanava)
Konsertti 1: J.S. Bach, sov. J-P Lehto: Kaanonit teoksesta  
"Ein musikalisches Opfer"    
           
Konsertti 2: Jean-Marie Leclair: Viulukoncerto nro 3 C-duuri    

18.3. Torstai klo 19             
Verkkokonsertti Promenadisalista  
(Pori Sinfoniettan YouTube-kanava)
Alexander Glazunov: Chant du Ménestrel op. 71             
Lisätietoja: www.pori.fi/sinfonietta
    
Rakkausteema vahvistuu: Pori hakee rakkauslähettiläitä ja tar-
joaa karhuleimaa yhdistyksille. Porin kaupunki jatkaa rakkau-
den täyteistä brändityötään ja etsii nyt rakkauslähettiläitä sekä 
tarjoaa yhdistyksille ja muille toimijoille mahdollisuutta käyttää 
karhuleimaa. Lisätietoja leimasta sekä sen hakemisesta löytyy 
sivulta pori.fi/rakkaudestalajiin.
Uudet ja vanhat rakkausteot sekä esimerkiksi porilaisten lempi-
paikat on koottu uudistetulle rakastuporiin.fi-sivustolle. 

Kesätyöpaikkatuki
Porin kaupunki tukee jälleen yhdeksäsluokkalaisten palk-

kaamista. Porin kaupunki tukee jokaisen porilaisen yhdeksäs-
luokkalaisen kesätyötä 170 euron arvoisella henkilökohtaisella 
kesätyösetelillä, joka jaetaan koulujen kautta alkukevään aikana. 
Tavoitteena on työllistää mahdollisimman moni porilainen 
peruskoulunsa päättävä nuori.
Kesätyöseteliä voi käyttää ajalla 1.5.–30.9.2021 kesätyöhön, 
jossa työnantajana on yritys, yhdistys, säätiö, seurakunta tai 
valtion virasto. Kesätyöseteliä voi käyttää missä päin Suomea 
tapahtuvaan kesätyöhön. Kesätyön kesto tulee olla vähintään 
kaksi viikkoa siten, että työtuntimäärä on vähintään 30 tuntia 
viikossa. Vähimmäispalkan on oltava ko. alan työehtosopimuk-
sen mukainen kesätyöntekijän palkka (vähintään kuitenkin 5 
euroa/tunti). Työnantaja hakee tuen kesätyön loputtua kesätyö-
setelissä olevien ohjeiden mukaisesti. 
Kesätyöpaikkatukea tarjolla kesätöitä tarjoaville työnantajille
Porin kaupunki myöntää jälleen kesätyöpaikkatukea Porissa 
toimiville työnantajille (yritys, yhdistys, säätiö tai seurakunta), 
jotka palkkaavat porilaisen 15-20 vuotiaan koululaisen tai opis-
kelijan (synt. 2001-2006) kesätöihin tai porilaisen opiskelijan, 
joka suorittaa pakollista palkallista harjoittelua.
Pakollista harjoittelua suorittava voi olla yli 20-vuotias. Tuet-
tavan kesätyön pituus voi olla 1-6 viikkoa siten, että työaika 
on vähintään 30 tuntia viikossa. Kuuden viikon tukimäärä on 
maksimissaan 510 euroa. Lisätietoja ja hakulomake löytyy Porin 
kaupungin verkkosivuilta osoitteessa  
www.pori.fi/tyollisyydenhoito/kesatyollistaminen.

WinNovan kesätyöntekijöillä hieno mahdollisuus edistää 
opintojaan. Porin kaupungille kesäksi työllistyville Länsiran-
nikon Koulutus Oy WinNovan opiskelijoille tarjotaan mahdol-
lisuutta yhdistää kesällä työ ja opiskelu. Heille voidaan tehdä 
kesätyösopimuksen lisäksi myös kesäoppisopimus.
Toimialan esimies solmii oppilaitoksen ja opiskelijan kanssa 
lyhyen oppisopimuksen. Työn kesto voi olla lyhytkin, vaikkapa 
vain kaksi viikkoa. Työ voi olla osa-aikainen (min. 25 h/vko). 
Nuoren tueksi on nimettävä työpaikkaohjaaja.
Opintoina voi suorittaa esimerkiksi jotain seuraavista: Työelä-
mässä toimiminen, asiakaspalvelu, työyhteisössä toimiminen, 
kahvilapalvelut, tietoteknisen tilan ylläpito tai toiminnalliset 
menetelmät asiakastyössä.
Lisätietoja antaa: Auli Frondelius, kesätyöpaikkatuki, Porin 
kaupunki, puh. 044 701 9029
Leena Palenius, työelämäpalvelujen palveluvastaava,  
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, puh. 044 455 7775

Kaupungin uudistuneet avustukset ovat haettavissa.
Porin kaupunki on uudistanut avustuskäytänteitään ja suurin 
osa avustuksista on nyt haettavissa. Tällä hetkellä voi hakea 
hankeavustusta, tapahtuma-avustusta, järjestön starttiavustusta 
sekä toimintatonnia. Tarkoituksena on, että avustuksissa on 
jatkossa jatkuva haku ja niitä voi hakea ympäri vuoden. Poik-
keuksena toiminta-avustuksia haetaan kerran vuodessa. Tämän 
vuoden osalta haku on helmi-maaliskuussa.
Siirtymäajan avustus on kohdennettu yleishallinnon avustusta 
tai työllisyysmäärärahoista myönnettyä hanke- tai toimin-
ta-avustusta vuonna 2020 saaneille yhdistyksille ja ruoka-apua 
jakaville yhdistyksille. Avustusta voidaan myöntää yhdistyksen 
akuutin kassavajeen perusteella siihen asti, että vuoden 2021 

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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toiminta-avustuksista on tehty päätökset, 
–Kaupungin tuella voidaan jatkossa järjestää myös erilaisia 
tapahtumia tai toteuttaa hankkeita. Tapahtuma-avustusta 
voidaan myöntää Porissa järjestettävään kaupungin elinvoimaa 
ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Järjestäjänä voi olla yhdistys, 
yritys, yhteisö tai useita toimijoita yhdessä.
Hankeavustus on puolestaan tarkoitettu yhdistysten toteutta-
miin hankkeisiin. Hanketoiminnalla voidaan täydentää kaupun-
gin omia palveluita tai kehittää aivan uusia toimintamuotoja.
Jos yhdistys on vasta käynnistämässä toimintaa, kannattaa 
hakea 200 euron suuruista järjestön starttiavustusta. Uutena 
avustuksena on haettavissa myös toimintatonni, joka on tar-
koitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluontoisen toiminnan 
mahdollistamiseen. 
Lisätietoja avustuksista ja niiden hakulomakkeet löytyvät verk-
kosivuilta pori.fi/avustukset.  
Lisätietoja antaa: Tiina Toivonen, controller, puh. 044 701 3342 

LAVIAN KAPPELISEURAKUNTA 
TIEDOTTAA
Seurakuntatoimisto palvelee:
ma klo 9-17, ke klo 14-17, pe klo 9-14 p. 044-7310 201

Seurakuntatoimisto     044 7310 201
Kappalainen         044 7310 203
Diakoni          044 7310 204
Seurakuntamestari     044 7310 209
Kanttori          044 7310 205
Lastenohjaaja      044 7310 206

• Sunnuntaisin messu klo 10, lukuun ottamatta kuukauden 
viimeistä sunnuntaita, jolloin kirkossa on klo 14 jonkin 
seurakunnan työalan, kyläyhdistyksen tai muun yhteistyö-
tahon järjestämä tilaisuus

• Päivähartaudet keskiviikkoisin klo 13  
• Virsi-illat torstaisin klo 18

Toimintaa Laviassa - Porin evankelisluterilainen  
seurakuntayhtymä (kirkkoporissa.fi)
facebook.com/Lavian-alue-Noormarkun-seurakunnassa

MÖKKEJÄ VUOKRATAAN 

 RUKATUNTURISSA

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

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

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

            
 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

 

Omaishoitajatapaamiset 
Vanhustentalon kerhohuoneella 

aloitetaan, kun pandemiatilanne ja rajoitukset  
sen sallivat. 

 
Yhdistyksen kustantamat  

omaishoitajien hemmotteluhoidot  
jatkuvat edelleen  

Lavian Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa  
sekä Wetreex Hyvinvointipalveluissa.  

Omaishoitajatoimintaamme ovat tervetulleita  
KAIKKI omaisistaan / läheisistään huolta pitävät  

(myös ns. epäviralliset omaishoitajat)! 
 

 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset. 
 Lisätietoja Sinikalta tai 044 5496 403 Pirkolta 044 296 0990  

 
PIDETÄÄN HUOLTA ITSESTÄMME JA LÄHEISISTÄMME! 

 
SPR Lavian osaston kevätkokous pidetään,  

kun pandemiatilanne ja rajoitukset sen sallivat, 
kuitenkin aikaisintaan kesäkuussa 2021. 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Vauvahieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

puh. 045 7875 1354
Kosmetologi Taru Puska

Tampereentie 3
38600 Lavia

www.kauneushoitolatarunhohde.com

Jalkahoidot
Kasvohoidot
Käsihoidot
Sokerointi
Geelilakkaukset
Kulmien ja ripsien
kestovärjäys
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TAKSIT LAVIASSA
 
 

Anitta Lähteenmäki   
040 548 3391 

Olli Selander 
0400 869 337

Jarmo Uusitalo  
050 325 3732 

Hannu Välimäki  
0400 234 692

Vesa Peltovirta  
040 848 8886

Satakunnan kelakuljetukset  
0800 120 001

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  
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PIENKONEIDEN HUOLLOT  
JA KORJAUKSET

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

 
tiedustelut:

Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksijarmouusitalo.fi

JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

 40 hengen juhla/kokoustilat Vanhustenkotiyhdistyksen  
ruokalassa Aleksintiellä  

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.
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POLTTOPUUTA, koivua 
Kesän satokauden tullessa 
vadelmaa, pensasmustikkaa.
kysy myös mansikkaa.  
www.kuuselan.fi
VP Kuusela, puh 040 5358285
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LAVIAN MAATALOUSNAISET RY
Vuokrataan kahvinkeitintä ja
pitokalustoa (50-300 hengen)

Kalustosta voi vuokrata myös
eri kokoisia tarjoiluastioita.

Varaukset, miel. iltaisin
Anita Kamppi 0400 204555

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

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

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

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

puh. 02 5571 243

H I U S M U OTO I LU  

Heidi
02-557 1509



23

TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

TILITOIMISTO 
SUSIKOSKEN TASE 

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

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

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

Tampereentie 9

02-5571 777
040-7182 777



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

Urakointi

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

Ari 0400 138 921

Sami 040 411 3030

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

•	 maa-ainesten	 	
toimitukset	 	
mm	sorat,	hiekat

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

•	 energiapuun	korjuu
•	 tarvikkeet	mm	putket,	kaivot Vuokraa!

Klikkaa sivuille

Kuusiranta Oy

•	 l istoja
•	 ruuveja

•	 sahanpurua
•	 haketta


