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Kiinteällä korolla tiedät 
lainasi maksuerät 
tarkasti etukäteen

poppankki.fi 

Huolestuttaako korkojen epävarmuus? 
Vietä yllätyksetöntä elämää myös korkojen noustessa. 
POP Pankin kiinteällä korolla tiedät asuntolainasi 
kuukausittaiset korkomenot etukäteen – ilman jännitystä!
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Lukiessani aforismeja törmäsin Anne Frankin, keskitys-
leirillä kuolleen juutalaistytön,  päiväkirjan lauseeseen:  
”Onpa hienoa, että kenenkään ei tarvitse odottaa hetkeä-
kään voidakseen alkaa  tehdä maailmasta parempaa.” 

Elämme sekä maailmanlaajuisesti sekä paikallisesti jatku-
vaa muutoksen aikaa. Pandemia aika sekä Ukrainan kriisi 
on tuonut koko maailman tapahtumat yhä enemmän osak-
si omaa  elämäämme. Maailmantapahtumia emme yksi-
löinä voi muuttaa, mutta suhtautumisemme  maailmaan ja 
sen tapahtumiin ja ihmisiin on omissa käsissämme.  

Kaikki mikä vaikuttaa elämäämme ei aina ole suurta ja 
maailmanlaajuista. Omassa  elämässämme täällä lähi-
aikojen muutoksia ovat olleet sekä lääkäripalveluiden  
puuttuminen terveyskeskuksestamme sekä virastotalon 
katoaminen keskeisestä  kylämaisemastamme.  

Lääkäripalveluita olemme onneksi jälleen saamassa.  

Virastotaloa emme takaisin saa, mutta optimistina uskon, 
että yhteistyöllä meillä on  mahdollisuuksia vaikuttaa 
siihen, millaisena tyhjäksi jäävän tontin tulevaisuudessa  
näemme. Laviafoorumissa olemme jo kaavailleet paikalle 
sekä leikkipuistoa että  ulkokuntoilulaitteita ja muita ky-
läämme elävöittäviä asioita. Näitä suunnitelmia viemme  
eteenpäin kaupungin virkamiehille ja päättäjille.  

Vaikka Anne Frankin kohtalo oli synkkä, lauseensa mu-
kaan hän halusi eläessään tehdä  maailmasta paremman. 

Me elämme nyt aivan eri maailmassa kuin hän.  
Hänen lausettaan voimme silti hyvällä syyllä pitää myös 
nyt elämänohjeenamme. Siihen  tarvitaan vain uskoa 
yksilön kykyyn saada aikaan jotain hyvää, vaikka pienin 
askelin  yhdessä muiden kanssa sekä lähiympäristössä 
että laajemminkin.  

Hyvää kevään odotusta kaikille lukijoillemme!  

HYVÄT LUKIJAT!

Tarja Jansson
LEHDEN TOIMITUS 

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

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

Painosmäärä: 1400
Painopaikka: Punamusta Oy 

Kannen kuva: Talvinen Myllyoja  
Pauliina Ruisniemi 
 

ILMOITUSMYYNTI 2023
Ilmoitushinnat yhteen lehteen / koko vuosi (4 numeroa)  
1/1 sivu   250 €  750 €  
½ sivu   130 €  390 €  
¼ sivu   70 €  210 €  
1/8 sivu   40 €  120 €  
tapahtumapalsta  15 €  50 €  

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

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

Lehti jaetaan kaikille talouksille ja yrityksille Lavian postinumeroalueilla. Sitä on jaossa myös kirkonkylän  liikkeissä ja 
kirjastossa mm. postilaatikottomille kesälavialaisille. Koska lehteämme kaipaillaan myös  jakoalueemme ulkopuolella, mah-
dollistamme lehtien tilaamisen myös suoraan omaan osoitteeseen  tarpeen mukaan. Lehden saa tällöin 5 euron hintaan. 
Tilaukset joko numerosta 044 531 4526 tai  sähköpostilla sihteeri.lavia@yrittajat.fi.  

Kaikki aineisto osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.  
Laskutuksesta vastaa Maaret Väliheikki puh. 044 531 4526, sihteeri.lavia@yrittajat.fi.  

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 
Toukokuu 31.5.2023, aineistopäivä perjantai 19.5. 2023 klo 12  
Elokuu 30.8.2023, aineistopäivä perjantai 18.8. 2023 klo 12  
Marraskuu 29.11.2023, aineistopäivä perjantai 17.11. 2023 klo 12 
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LÄÄKÄRIPALVELUIHIN LAVIASSA SAATIIN 
HELPOTUSTA  
-Satakunnan hyvinvointialueen on kaikkineen kova puute 
lääkäreistä. Lääkäreitä yritetään kaiken aikaa hankkia, yhtään 
ylimääräistä ei ole ollut irrottaa Laviaan, vaikka tahtoa olisi, 
kertoo Satakunnan hyvinvointialueen hallinnollinen ylilääkäri 
Elisa Saarivirta. 

-Neuvottelua on käyty myös sellaisesta mahdollisuudesta, että 
yksi Kankaanpäässä työskentelevä lääkäri kävisi päivän viikossa 
Lavian terveysasemalla lähilääkärin työtä  tekemässä. Tämä 
tulisi siis etälääkärin työn lisäksi. Tämä voisi alkaa aikaisintaan  
maaliskuussa, mutta vaatii vielä järjestelyä etenkin Kankaan-
pään päässä, hän jatkaa.  

-Alueellani (Itä-Pori ja Ulvila) olevasta kahdeksastatoista 
lääkärinvakanssista on nyt 13,8 täytetty. Toukokuussa on näillä 
näkymin vain 12 vakanssia täytetty, kertoo Porin itäisen  alueen 
ylilääkäri Taru Kleemola  

Lavian terveysasemalla on oltu marraskuun loppupuolelta läh-
tien reilut kolme kuukautta  ilman lääkäripalveluja.  

-Laviaan saadaan lääkärittömyyteen kuitenkin helpotusta, kun 
lääkäri Tapio Lipsanen  aloittaa joka keskiviikkoisen etälääkäri-
vastaanoton Laviassa maaliskuun ensimmäisenä  päivänä. Tapio 

Lipsanen on aiemmin toiminut mm. muistipolikilinikalla ja 
hän on  erikoistunut yleislääketieteeseen sekä psykiatriaan Taru 
Kleemola jatkaa. 

Ohjaus etälääkärin vastaanotolle tapahtuu hoitajan tekemän 
hoidon tarpeen arvioinnin  perusteella keskitetyn ajanvarauk-
sen kautta p. 02-6215000.

Tällä hetkellä kiireettömään hoitoon pääsee Ulvilassa yhdeksäs-
sä päivässä ja Itä-Porissa  yhdessätoista päivässä.  

Sairaanhoitaja on mukana potilaan etävastaanottotilanteessa. 
Lääkäri tekee tutkimukset  tutkimuslaitteilla hoitajan avustuk-
sella, kuten esimerkiksi kuuntelee potilaan keuhkot tai  tutkii 
korvat.  

-Laviassa on 2,6 sairaanhoitajaa sekä yksi terveydenhoitaja ku-
ten ennenkin, sanoo Itäisen alueen hoitajapalveluista vastaava 
osastonhoitaja Minna Sipola. Tältä osin henkilökunta ei ole 
muuttunut. 

Teksti Tarja Jansson 
Kuva Freepik
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Satakunnan 
hyvinvointia lue 

TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT 

SOTE-keskus Lavia 
Avoinna maanantaista torstaihin 
8:00-11 :30 ja 12:30-16:00 
Perjantaisin 
8:00-11 :30 ja 12:30-15:00 

Hoitajien puhelinaika 
Arkisin klo 12:00-12:30 

Ehkäisy-, äitiys- ja lastenneuvola, 
kouluterveydenhuolto 
Kirsi Niemi puh. 044 701 8837 

Aikuisneuvola ja sairaanhoitajan 
vastaanotto 
Erika Lauren puh. 044 701 0852 
Anna Viljanen puh. 044 701 8566 

Sairaanhoitajan vastaanotto 
Maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin 
Kirsi Stranden puh. 044 701 8836 

Fysioterapia ja apuvälinelainaamo 
Satu Saine puh. 044 701 8821 

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta 
ma-pe 8:00 - 16:00 
puh. 02 621 5000 

Varattujen vastaanottoaikojen 
peruutus 
puh. 02 6234 300 

Laboratorio ajanvaraus 
Arkisin klo 10:00-15:00 
puh. 02 627 6410 
Ajanvaraus netissä: satadiag.fi 

Kuvantamisen ajanvaraus ja 
asiakaspalvelu 
Arkisin klo 8:00-14:30 
puh. 044 707 9202 

Suun terveydenhuolto ajanvaraus 
Arkisin 8:00-15:00 
puh. 02 621 3625 

Valtakunnallinen päivystysapu 
(Satasairaalan päivystys) 
Jos tarvitset hoitoa, jota ei voi siirtää 
seuraavaan päivään, soita 
päivystysapuun. Jos asiasi ei ole 
kiireellinen, ota yhteyttä omaan 
terveysasemaasi. 
Päivystysapu puh. 116 117 

Hoitotarvikejakelu 
Maantiekatu 31, osa T1 
PL33, 28601 PORI 
puh. 02 621 3756 
Puhelinaika: arkisin klo 8:00-15:00 
Voit jättää myös soittopyynnön. 
Aukioloaika: arkisin klo 9:00-14:00 
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TALVISIA TAPAHTUMIA LAVIASSA
Salen joulunavaus 
Lavian Salen jouluisissa avajaisissa asiakkaita viihdyttivät Jou-
lupukki karkkeineen ja tanssivat tontut Misse ja Jasse (Mirkka 
Alastalo ja Jaana Loisko). Kuva 1.

Jouluisella iltatorilla hipsutti lunta  
Jouluiselle iltatorille kokoontui keskiviikkona 30.11. parinkym-
menen pöydän ja kojun verran myyjiä  sekä mukavasti väkeä. 
VPK:n tukiosasto tarjosi torikahvilassa glögiä ja pipareita ja 
Lavian POP  Pankki Säästökeskuksella puuroa. Viihdepuolesta 
vastasi Kelarannan kesäteatterin Tiernapojat. Myös Joulupukki 
poikkesi moikkaamassa lavialaisia lapsia. Kuva 2 & 3.

Lavian avotyöntekijöiden jouluateria.
Porin kaupungin Lavian avotyöntekijät nauttivat vanhempineen 
jouluaterian 10.12.2022. Yksi työntekijä oli estynyt perhejuhlan 
vuoksi.

Aikaisemmin jouluaterian on tarjonnut työnantaja, mutta ei 
enää vuonna 2022. Tämä päätös oli todella suuri pettymys 
avotyöntekijöille, koska jouluateria oli koonnut heidät yhteen 
kerran vuodessa ja sitä odotettiin. Tämän tultua esille otettiin 
yhteyttä Lavian Osuuspankkiin ja pyydettiin apua. Suurkiitokset
Lavian Osuuspankille, että tilaisuus voitiin järjestää. Joulua-
terian teki Pirkko Varheenmaa. Kuva 4. Kalle, Jari, Heli ja 
Johanna.

Velhotunnelmaa kirjastossa Tylyporin etkoilla  
Keskiviikkona 18.1. Lavian kirjastossa tavattiin velhoja Harry 
Potterin hengessä, kun Porin  pääkirjastosta saavuttiin fiilistele-
mään myöhemmin järjestettävää Tylypori -tapahtumaa.  
"Etkoissa on ajatuksena se, että nekin, jotka eivät pääse pääta-
pahtumaan, voivat kuitenkin tehdä  jotain teemaan liittyvää", 
kertoo Aija Amee Porin pääkirjastosta.  

Tapahtuma järjestettiin päiväsaikaan, ja yhtenäiskoulun oppilaat 
pääsivät osallistumaan siihen. Touhua oli paljon. Tupiin lajittelu 

toteutettiin arvontapyörän avulla, ja omaa Potter-tietouttaan sai  
testata osallistumalla tietovisaan. Lisäksi kirjastolla oli kirjan-
merkkipaja ja erilaisia väritystehtäviä. Itse Tylypori -tapahtuma 
järjestettiin pääkirjastolla lauantaina 4.2.  

Kuva 5. Vilja Viitala ja Sofia Peltovirta osallistuivat Harry Potter 
-aiheiseen tietovisaan. Kuva 6. Aija Amee luokitteli Kalle Lehti-
niemen oikeaan tupaan Tylypori-tapahtuman etkoilla. 

Talven selän taittajaiset  
Satakunnan Kansanmusiikkiyhdistyksen jo 1990-luvun loppu-
puolelta toistuneet  Talvenselän taittajaiset pystyttiin pitämään 
jälleen kahden koronavuoden jälkeen.  Pelimannit Satakunnasta 
ja lähialueelta kokoontuivat tammikuun 22. päivänä soittamaan  
ja esiintymään yhdessä Suomelan koululla. Konsertin ensim-
mäisenä oli vuorossa  pelimannien yhteissoitto, jonka jälkeen 
erilaiset kokoonpanot esiintyivät paikalla olleelle  runsaalle 
yleisölle. Tilaisuudessa julkistettiin Vuoden satakuntalainen 
pelimanni sekä Vuoden nuori pelimanni. Kuva 7. Lavialainen 
Ville Vehkalahti ja kankaanpääläinen Anna-Mari Yrjänä.

Le Mans ajettiin tänä vuonna Susikosken teollisuusalueella  
Lavian Le Mans 12 h -kisaan osallistui lauantaina 11. helmikuu-
ta 21 leikkuria viidestä eri maasta,  Briteistä, Sveitsistä, Saksasta, 
Virosta ja Suomesta. Jäätilanteen vuoksi kisa ajettiin kuivalla  
maalla, Susikosken teollisuusalueella. Keskustaankaan ei nyt 
ollut asiaa, koska virastotalon purku  oli kesken.  

Kisa oli tänäkin vuonna usean toimijan yhteisponnistus. Lupia 
ja markkinointia hoiti Lavian Yrittäjät,  liikennettä ohjasi Lions 
Club Lavia, pihojaan tarjosi Lihakauppa Kuusikko, Finnblock 
Europa Oy  Ltd, Tmi Seppo Koski ja MS-Technic ja kioskia piti 
Haunia-Kallialan kyläyhdistys. Tapahtumalla oli  myös parisen 
kymmentä sponsoria, jotka mahdollistivat sen, että kisan katse-
lu oli tänäkin vuonna veloituksetonta. Kuva 8.

Kuvat ja teksti: toimitus

1. 2.
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SUURI KIITOS JOULU- 
KORTTIKERÄYKSEEN  
OSALLISTUNEILLE!

TALVINEN  
TERVEHDYS  
4H-YHDISTYKSESTÄ  

Keräys tuotti 259 korttia, joten jokainen Lavian  kotihoidon 
asiakas ja Iltatuulen sekä Aleksin hovin asukas sai kaksi joulu-
korttia ja loput kortit  lahjoitettiin Tämmösten tuvan ja Lavian 
ruoka-aputoiminnan kautta ilahduttamaan joulunaikaa. 

4H-harrastuksen kasvatusajatus on ”Kolme askelta työelämään”  
Ensimmäinen askel on kerhotoiminta. Kerhossa pidetään 
hauskaa ja opetellaan erilaisia  käytännön taitoja. Laviassa kok-
kikerho, kädentaitokerho ja keppiheppakerho tarjoavat  huvia, 
hyötyä ja onnistumisen kokemuksia.  

Toinen askel kohti työelämää on 4H:n tarjoamat koulutukset. 
Huhtikuussa järjestetään  jälleen 4H-yrityskoulutus. Yrittäjyy-
den perusteita opetetaan nuorille Lavian Osuuspankilla  to 20.4 
klo 16–18 ja to 27.4 klo 16–18. Ilmoittautumiset Pokulle kotisi-
vujen kautta. Kurssin  käytyään nuorella on valmiudet perustaa 
oma 4H-yritys – yhdistyksen tuki nuorelle jatkuu  edelleen 
kurssin jälkeenkin.  

Kolmas askel kohti työelämää onkin sitten oma työpaikka. 4H:n 
tarjoamia kesätöitä ovat  jäätelökioskityö sekä päiväleirin ohjaa-

minen. Kautta vuoden nuori voi työllistyä  kerhonohjaustehtä-
viin. Tänä vuonna saimme oikein kesätyöhakemusten ryöpyn 
ja  työhaastattelut alkavat maaliskuussa. Toivomme paikallisilta 
yrityksiltä ja yhteisöiltä jälleen  tukea, jotta mahdollisimman 
moni lavialainen nuori saisi tärkeän työkokemuksen.  

Kevään tullen aukeaa jäätelökioskin luukku ja kesäkuun alku-
puolella tavataan jälleen  päiväleirillä. Kaikesta tästä lisätietoja 
kotisivuiltamme kiikoinenlavia.4h.fi. 

Edelleen pyydämme lavialaisilta vinkkejä mehuaseman paikak-
si, jotta saataisiin taas  asema omalle kylälle. Otathan matalalla 
kynnyksellä yhteyttä toiminnanjohtaja Päiviin p.  0500-497 453.  

Teksti ja kuva Päivi Lindfors 
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HAETTAVANA OLEVAT  
KAUPUNGIN AVUSTUKSET  
Yksityistieavustus, haku päättyy 31.3.2023 klo 15   
Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 
2022  kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lauta-
kunnalta. 

Avustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään 
kaksi vakinaista asuntoa ja  toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen 
saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä,  että tien 
käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiel-
losta liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuver-
kon tietojärjestelmään Digiroadiin, sekä tien  vastuuhenkilöstä 
yksityistierekisteriin, jota pitää Maanmittauslaitos. 

Tiekunnan on toimitettava tekniselle lautakunnalle tilinpäätös-
tiedot, joiden tulee perustua  tiekunnan kokouksessa hyväksyt-
täviin tositteisiin. Talkootöitä ei hyväksytä  kunnossapitokus-
tannuksiin, eikä pihateitä avusteta.  

Avustuslomakkeet löytyvät kaupungin sivuilta. Paperilomakkei-
ta voi hakea myös  palvelupiste Porinasta. 

Hakemukset on palautettava 31.3.2023 klo 15.00 mennessä joko 
sähköisellä lomakkeella  tai postitse osoitteeseen: Porin kau-
punki, tekninen lautakunta, yksityistieavustukset 2022,  PL 121, 
28101 Pori. Paperiset hakemukset voi toimittaa ko. määräaikaan 
mennessä myös  palvelupiste Porinaan. 

Lisätietoja Yksityistiet-sivulla. Yksityistieavustukset:  
Mika Painilainen,  mika.painilainen@pori.fi, puh. 044 701 1778 

Jatkuvasti haussa olevat avustukset   
Järjestön starttiavustus   

Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavalle yhdistyksen 
toiminnan käynnistämiseen.  Avustuksen suuruus on 200 euroa, 
ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen  perustamisvuotena. 
Avustus maksetaan yhdistyksen rekisteröinti-ilmoitusta vas-
taan.  Avustusta haetaan lähettämällä yhdistyksen yhteystiedot, 
tilitiedot ja rekisteröinti-ilmoitus osoitteeseen kirjaamo@pori.fi. 
Yhteyshenkilö Jonna Vainio, jonna.vainio@pori.fi,  
puh. 044  701 7905  

Tapahtuma-avustus   

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään 
valtakunnalliseen,  kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai 
muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa  tukevaan tapahtu-
maan. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai 
useita  toimijoita yhdessä. 

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden, mutta kui-
tenkin riittävän aikaisin, jotta  hakemus ehtii elinvoima- ja 
ympäristölautakunnan työjärjestyksen puitteissa arvioitavaksi  
ja päätettäväksi ennen tapahtuman järjestämistä. Hakuohje ja 
-lomake kaupungin sivuilla.Yhteyshenkilö Eija Joensuu,  
eija.joensuu@pori.fi, puh. 044 701 7911   

Toimintatonni   

Toimintatonni on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kerta-
luonteisen toiminnan tai  tapahtumasarjan mahdollistamiseen. 
Avustuksen määrä on joko 500 tai 1000 euroa. Kaupungilla on 
oikeus päättää myönnettävän avustuksen määrästä.   

Toiminnan on tärkeää olla kaikille saavutettavissa olevaa, mutta 
sen ei kuitenkaan tarvitse  olla kaikille avointa. Toiminnan pitää 
linkittyä porilaisten hyvinvoinnin, terveyden tai  turvallisuu-
den edistämiseen ja sen pitää kohdistua porilaisiin tai tapahtua 
Porissa.   

Toimintatonni voidaan myöntää kuluvana vuotena tapahtuvaan 
toimintaan ja sen käytöstä  on raportoitava vuoden loppuun 
mennessä.   

Tutustu tarkemmin Toimintatonnin kriteereihin Porin kaupun-
gin avustusperiaatteissa.  Hakulomake kaupungin sivuilla. Yhte-
yshenkilö Päivi Erkko, paivi.erkko@pori.fi, puh. 044  701 4389  
 
Lähde: Kaupungin nettisivut, muokannut Tarja Jansson 
Kuva: Pixabay
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KESÄRUOKAILUA TÄNÄ KESÄNÄ LAVIAAN
Porissa järjestetään jälleen tulevana kesänä lasten ja nuorten 
kesäruokailua, joka on maksuton kaikille 7–18-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Kesäruokailussa valmis, lämmin ruoka tarjotaan 
ruokailupaikassa. Ruokailupaikoissa tarvitaan ruuan jakamisen 
ja muiden käytännön asioiden hoitamisen lisäksi turvallisia ai-
kuisia, jotka ovat kohtaamassa ja keskustelemassa lasten kanssa 
ruokailun yhteydessä. 

Aiempien vuosien palautteessa on korostunut läsnä olevien 
aikuisten merkitys ja se, että ruokailupaikkaan on helppo tulla, 
kun siellä on mukavia ja turvallisia aikuisia paikalla. Mahdol-
lista ja toivottavaa on järjestää myös oheisohjelmaa ruokailun 
yhteyteen. 

Aiempina vuosina kesäruokailua on palautteissa toivottu myös 
Laviaan. Viime vuosina avoimen haun kautta toimijoita ruokai-
lua järjestämään ei ole ilmoittautunut, mutta nyt olemme SPR:n 
Satakunnan piirin kanssa käyneet keskustelua mahdollisuudesta 

kokeilla kesäruokailun toteutusta Laviassa tulevana kesänä.
Kaupungin strategia- ja hyvinvointiyksikön kehittämisasian-
tuntija Päivi Erkko kutsuu kaikki Laviassa lasten, nuorten ja 
perheiden parissa toimivia tahot ja/tai ruokailun toteuttamiseen
osallistumisesta kiinnostuneet mukaan yhteiseen tapaamiseen.

Kokoontuminen Lavian seurakuntakodilla,  
sininen olohuone, torstaina 2.3. kello 15.

Tilaisuudessa kerrotaan tarkemmin kesäruokailun toteuttami-
sesta ja miten asiaa lähdettäisiin Laviassa edistämään.

Teksti Päivi Erkko
paivi.erkko@pori.fi
044 701 4389 
Kuva: Freepik
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KESÄKUUSSA KIIKOISIIN  

TUNSITKO LEO HAUTALAN?

Kesän päästessä vauhtiin on aika suunnata katsomaan kesäteat-
teria Kiikoisiin.  Harrastajateatteriryhmä Naapurit esittää Heik-
ki Luoman kirjoittaman Kaikki mulle heti - näytelmän, jossa 
juonen käänteitä riittää loppumetreille saakka. Voitaneen sanoa, 
että korona-aika  sai meidät itse kunkin käpertymään omiin 
oloihinsa ja nyt esitettävä näytelmä kuvastaa hyvin  paluuta 
takaisin nykypäivään ja kaiken pitäisi olla valmista ja heti. 

Näytelmässä kolmihenkinen sisarusparvi on jakamassa isänsä 
jättämää perintöä ja kun jaettavaa on  rahassakin mitattuna 
merkittävä summa, ei kaikki varmastikaan ole kovin yksin-
kertaista. Kiikoisten  kesäteatteri ympäristöineen antaa hie-
not puitteet esityksille, joita on tarjolla kesäkuun alusta lähes  

juhannukseen asti. Väliajalla Kiikoisten kotiseutuyhdistyksen 
kahviosta on perinteiseen tapaan  ostettavissa makkaraa sekä 
kahvia hyvien leivonnaisten kera.
  
Ensi-iltaa vietetään pe 2.6. klo 19. Muut näytösajat seuraavas-
sa 31.5. ilmestyvässä tiedotuslehdessä.  Ota myös saman tien 
seurantaan facebook-sivu Harrastajateatteri Naapurit, niin saat 
tuoretta tietoa  ja kevään mittaan vaikkapa makupaloja harjoi-
tuksista.  
Toivotamme yleisön tervetulleeksi viihtymään kesäteatterin 
pariin! 

Tai oletko kuullut hänestä? Ehkä tunsit Putten, Lavian yhteis-
koulun leppoisan musiikin opettajan? Jos Leo eläisi, täyttäisi 
hän ensi huhtikuun 16. päivä 100 vuotta.  

Juhlan kunniaksi keitetään sunnuntaina 16.4. klo 14 Riutta-
la-Mustajoen kylätalolla pullakahvit, ja  rentomuotoiseen tapah-
tumaan kutsutaan kaikki, jotka Leoa - tai Puttea - lämmöllä tai 
muuten muistavat.  Mukaan on kutsuttu, ja saapuvatkin, Lavian 
kirkkokuoro omine muistoineen sekä Torvisoittokunta KaNuB-
rass. Olihan Leo pitkään myös Lavian VPK:n torvisoittokunnan 
tahtipuikonheiluttajana. 

Mukaan saat ottaa myös oman muistosi niin halutessasi.  
Vapaalle sanalle on tilaa.   

Ilmoitathan tulostasi Lasse Hautalalle, p. 050 569 4944 tai Face-
bookissa saman miehen sivulla, jotta edes  yhtään aavistaisim-
me, paljonko poroja kahvipannuun laitetaan ja kuinka ohuita 
siivuja pullasta veistetään.  

Tapaamista odottelevat Lasse ja Anna-Kaisa  

Teksti: Lasse Hautala  
Kuva: J. Tuominen 
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Jessi ja Toivo Lehtiniemi vievät lajitellut jätteet keräysastioihin usein, jotta ne eivät  kasaudu allaskaappiin. 
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VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOAIKA 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA ON MUUTTUNUT

EKOPAJA ON 
JÄLLEEN AVOINNA

UUDEN JÄTELAIN  
TUOMIA MUUTOKSIA

JÄTENEUVONTA TIEDOTTAA

Kotitalouksien vaarallisten jätteiden uusi vastaanottoaika  
puhdistamolla on joka kuukauden toinen maanantai  
klo 14–17. Seuraavat vastaanottopäivät ovat siis  
13.12., 10.1., 14.2. sekä 14.3. 

Paikalla on keräysauto. Vaaralliset jätteet tulee luovuttaa ainoas-
taan tuona aikana suoraan keräysautolle. Muina aikoina niiden 
jättäminen puhdistamon alueelle on ehdottomasti kielletty!

Järjestely on väliaikainen ja jatkosta  
tiedotetaan myöhemmin muun muassa  
maaliskuun lopulla ilmestyvässä  
JäteVaakku-lehdessä. 

Lavialaiset kotitaloudet voivat toimittaa vaarallisia jätteitään 
maksutta myös Porin kierrätyskeskukseen tai Hangassuon 
jätekeskukseen.

Lavian ekopaja palvelee kuntalaisia Keskuskoululla osoitteessa 
Keskustantie 4. Ekopaja on avoinna maanantaista torstaihin klo 
7–15 ja perjantaisin 7–13.

Ekopaja toimii lavialaisten sähkölaiteromun vastaanottopisteenä. 
Paja voi avustaa laitteiden kuljetuksessa.
Ekopaja palvelee ja auttaa asukkaita myös muissa kuljetuksissa 
sekä pienissä korjaus- ym. töissä. Kysy lisää tai tilaa kuljetus 
numerosta 044 701 8572.

Jätehuollon tulevista muutoksista kerrotaan  
muuan muassa JäteVaakku-lehdessä ja  
jäteneuvonnan verkkosivuilla. Jäteneuvontaan  
voi myös aina ottaa yhteyttä, jos jokin asia  
jätehuollossa on epäselvä tai muuten askarruttaa.
Porin seudun jäteneuvonta toivottaa lavialaisille 
hyvää itsenäisyyspäivää, rauhaisaa joulunaikaa 
sekä vähäjätteistä vuotta 2022!

Yhteystiedot:
p. 044 701 2500
jateneuvonta@pori.fi 
www.pori.fi/jateneuvonta 
@jatevaakku.mustavaris   

Biojätteen erilliskeräys yli neljän asunnon  
kiinteistöillä alkaa ensi kesänä
Erikseen lajitellun biojätteen keräys aloitetaan ensi kesänä 
1.7.2022 alkaen Lavian taajama-alueen asuinkiinteistöillä, joissa 
asuntoja on viisi tai enemmän – käytännössä siis kerros- ja 
rivitaloilla. 

Miten toimitaan? 

Taloyhtiö hankkii jätepisteelle sekajäteastian viereen  
biojäteastian. Astia on Biojäte-tarralla merkitty muoviastia. 

Asukas lajittelee kotonaan annettujen ohjeiden mukaisesti 
biojätteen erikseen sekajätteestä ja toimittaa sen pihalla olevaan 
biojäteastiaan. 

Ennen keräyksen alkamista jokaiseen asuntoon, jota alkava 
keräys koskee, jaetaan ohjeet biojätteen lajittelusta. Halutessaan 
voi jo tätä ennen käydä tutustumassa biojätteen maailmaan 
esimerkiksi verkkosivustolla www.biojate.info 

Pakkausten keräys yli neljän asunnon kiinteistöillä 
alkaa kesällä 2023 
Kesällä 2023 heinäkuussa aloitetaan taajama-alueilla lasipak-
kausten, pienmetallin sekä uutena Laviassa muovipakkausten 
erilliskeräys kaikilla asuinkiinteistöillä, joissa asuntoja on viisi 
tai enemmän eli rivi- ja kerrostaloilla. Tähän saakka erillis-
keräysvelvoite lasipakkausten ja pienmetallin osalta on ollut 
yli yhdeksän ja kartonkipakkausten osalta yli neljän asunnon 
kiinteistöillä.  

Lajitteluvelvoitehan on jo kaikilla asukkailla – niin omakoti-
taloissa, rivitaloissa kuin kerrostaloissakin. Sekajätteestä tulee 
lajitella erikseen lasi- ja kartonkipakkaukset, pienmetalli sekä 
paperi ja toimittaa lajitellut jakeet hyötyjätepisteille, jos oman 
asuintalon jätepisteellä ei ole niille astiaa. 

Aloitetaanko muovipakkausten keräys myös  
hyötyjätepisteillä?  
Muovipakkausten keräyksen valtakunnallisesti järjestää Rinki 
Oy omilla Rinki-ekopisteillään. Rinki Oy tulee lisäämään muo-
vipakkausten keräyspisteitään vuoden 2023 aikana. Pyritään 
vaikuttamaan yleisen keräyspisteen saamiseen myös Laviaan.

LAJITTELUSTA ON TULLUT TAPA  

POISTOTEKSTIILIT JA KOMPOSTOINTIREKISTERI

Jessi Lehtiniemen kanssa Mustajoen kylässä asustaa aviomies 
Lasse, lapset Jonne, Saimi ja  Toivo sekä kissat Noki ja Tuli. Tien 
toisella puolella pihatossa majailee parikymmentä hiehoa ja  
kauempana isossa pihatossa noin kahdeksankymmentä lehmää 
kohta syntyvine vasikoineen. Iso  porukka tarkoittaa myös mel-
koisia määriä jätettä. Silti perheen sekajäteastia tyhjennetään 
vain  neljän viikon välein. Miten se on mahdollista?  

- Meillä on kompostori, johon laitetaan biojätteet. Samoin 
pahvit, metallit, lasit, muovit ja paperit  lajitellaan, Lehtiniemi 
kertoo.  

Laviassa on useita kierrätysastioita. Lehtiniemi vie kauppareis-
sulla Salen tai Kuusikon pihassa  oleviin astioihin monenlaista, 
mutta muovinkeräystä täällä ei vielä ole.  

- Muoveja viedään Kankaanpäähän tai Poriin samalla, kun sin-
ne on muutakin asiaa, esimerkiksi  käydään isossa kaupassa.  
Lehtiniemi pyrkii viemään jätteet noin kerran viikossa, jotta ne 
mahtuvat hyvin keittiön  allaskaappiin.  

- Sanoma- ja aikakauslehdet vien usein Riuttala-Mustajoen 
kylätalon kohdalla olevaan astiaan,  koska siinä on vain pieni 
luukku. Sinne uskaltaa laittaa sellaisiakin posteja, joissa on 
esimerkiksi oma nimi.  

Lajittelu on Lehtiniemen perheessä niin tavallista, että kuopus 
Toivo, 2, on ottanut sen leikkeihinsä  mukaan.  

- On ollut hieno huomata, että Toivo on leikkinyt kierrätystä. 
Hän on laittanut pahvilaatikoihin  palikoita ja hernepusseja ja 
sanonut, että hän vie lasi- ja metallipurkkeja.  

Lajittelu vaatii vähän viitseliäisyyttä.  
Mikä Lehtiniemeä motivoi?  

- Luin joskus jostain naistenlehdestä, että on tämän sukupolven 
velvollisuus kierrättää, ja minusta  se oli hyvin sanottu, Jessi 
Lehtiniemi summaa.  

Myös maataloudessa tulevaa jätettä kierrätetään niin paljon 
kuin mahdollista. Esimerkiksi  paalimuovit kerätään kasaan, 
josta ne tullaan hakemaan. Muovihylsyistä Lehtiniemi soitti 
Porin  kaupungin jäteneuvontaan ja sai sieltä tiedon, missä niitä 
otetaan vastaan. 

- Jäteneuvonnassa on aina ollut osaava ja ystävällinen palvelu. 
Sinne kannattaa olla yhteydessä,  jos kaipaa tietoa, Lehtiniemi 
kertoo.  

Teksti ja kuva: Pauliina Ruisniemi  

Valtakunnallinen poistotekstiilien keräys käynnistyi Suomessa 
vuoden 2023 alusta. Porissa  keräyskokeilu aloitettiin jo touko-
kuussa 2022 ja on nyt vakiintunut toimintaamme. Poistotekstii-
lien  keräyspisteitä tullaan lisäämään alueellamme maltillisesti 
lähivuosina.  

Poistotekstiiliksi luokitellaan puhtaat, käyttökelvottomat tai 
rikkinäiset vaatteet ja kodin tekstiilit, joita  voidaan hyödyntää 
materiaalina. Porin seudulta kerätyt poistotekstiilit lajitellaan kä-
sityönä ja  viedään jatkojalostukseen Paimion käsittelylaitokselle. 
Siellä siitä valmistetaan kierrätyskuitua ja eri valmistajat ostavat 
kuitua uusia tuotteita varten. Kierrätyskuidusta valmistetaan mm. 
lankaa, suodatinkankaita, vaatteita tai akustiikkalevyjä.  

Tuo poistotekstiilikeräykseen näitä:
• puhtaat ja kuivat takit, housut, hameet ja paidat 
• lakanat, pyyhkeet ja pöytäliinat  

Näistä saadaan jatkojalostettua uutta materiaalia. Vähäiset 
pinttyneet tahrat, vetoketjut ja napit  eivät ole haitaksi. Tekstiilit 
ovat herkkiä tuholaisille ja pilaantuvat helposti esimerkiksi kos-
teudesta. Yksikin pilaantunut  tekstiili voi pilata kaikki keräys-
astiaan tuodut tuotteet.   
Älä tuo näitä poistotekstiilikeräykseen 
• likaiset tekstiilit, kuten kosteat, homeiset, öljyiset,  

ötökkäiset tai voimakkaasti tuoksuvat 
•  matot ja patjat 
• tyynyt, peitot, pehmolelut, toppavaatteet 
• alushousut, sukat, sukkahousut, rintaliivit 
• kengät, vyöt, laukut  

Pakkaa poistotekstiilit muovipussiin ja sulje tiiviisti. 
Vastaanottopaikat Porin seudulla: 
• Porin kierrätyskeskus, Savipajakatu 8, 28610 Pori  
• Kierrätyskeskus KORONA, Malmintie 1, 28400 Ulvila  
• Kauppakeskus Icco, Itäkeskuksenkaari 8, 28130 Pori  

• Kauppakeskus Iso-Karhu, Yrjönkatu 14, 28100 Pori  
• Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistokatu 14, 28100 Pori 

Uusi jätelaki velvoitti kuntia aloittamaan kompostointire-
kisterin ylläpitämisen vuoden 2023 alussa.  Ilmoituksen 
voi tehdä Porin kaupungin verkkosivuilla tai tilata paperisen 
lomakkeen sähköpostilla  leena.malja@pori.fi. Lisätietoja  
p. 044 701 1473.   

Miksi rekisteriä kerätään? 
Rekisteriin koottujen tietojen avulla arvioidaan Suomessa kiin-
teistökohtaisesti kierrätetyn biojätteen  määrää. Kompostointi 
otetaan jatkossa huomioon Suomen kierrätysasteen laskennassa 
EU:n  direktiivien edellyttämällä tavalla. Biojäte on tärkeää saa-
da pois polttoon ohjautuvan sekajätteen  joukosta, jolloin seka-
jätteen lämpöarvo nousee ja saadaan myös biojätteen sisältämät 
ravinteet  talteen.  

Rekisterissä pyydetään tietoja käytössä olevan kompostorin 
merkistä ja mallista, koosta,  käyttökuukausista ja sijainnista. 
Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoin-
nin  aloittamisesta ja päivittää, jos kompostointi lopetetaan tai 
siitä vastaava henkilö vaihtuu.  

Kompostointi-ilmoitus tehdään sekä vakituisen asumisen että 
vapaa-ajan asumisen yhteydessä  tapahtuvasta kompostoinn-
ista. Myös haja-asutusalueella tapahtuvasta kompostoinnista 
tulee  ilmoittaa. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei 
kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta. Ilmoitus  kompostoinnista 
tulee uusia viiden vuoden välein. Ilmoituslomake löytyy Porin 
kaupungin  verkkosivuilta jätehuoltoviranomaisen lomakkeista. 

Teksti Maija Nuotio ja  
Paula Kangasniemi /  
Porin kaupunki, Jätehuolto
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Tänään tangossa Markuksella on “kevyesti” 177,5 kg, eli tuhdin naaraskarhun verran  massaa.  
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PALJONKO NOUSEE PENKISTÄ,  
MARKUS MAJA?  
Lavian yhtenäiskoulun kuntosalissa raikuu metallimusiikki, ja 
Markus Maja solahtaa sinne  kuin kala veteen. Hän on harras-
tanut voimanostoa nyt pari vuotta. Sitä ennen hän kävi  salilla 
muuten vain ja piti voimapuolen treenaamisesta. Kankaanpääs-
sä opiskeleva  nuorukainen liittyi Kankaanpään Voimailijoihin 
ja päätti koettaa kisaamista. Sillä tiellä hän  on edelleen. 

Varsinaista valmentajaa hänellä ei aluksi ollut, mutta KanV-seu-
rasta hän mainitsee Vesa  Salomäen ja Jouni Vähäsantasen, 
jotka opastivat alkuun.  

- Nykyään näkee netistäkin paljon vinkkejä, toteaa hän.  
Kesästä lähtien häntä on valmentanut Tero “Thundertepi” 
Tuohenmaa, jonka Maja löysi  Youtubesta. Miehet eivät ole 
tavanneet valmennuksen tiimoilta kertaakaan, vaan yhteyttä  
pidetään Whatsapissa. Tuohenmaa tekee Majalle viikoittain 
treeniohjelmat.  

Nyt on tulossa penkkipunnerruksen SM-kisat, joten Maja tree-
naa penkkiä kolme kertaa  viikossa, ja kyykkyä ja maastavetoa 
kerran. Lähestyvän varusmiespalveluksen takia  miehen pitää 
voimaharjoittelun lisäksi treenata cooperin testiä varten, jotta 
pääsisi  valmiusjoukkokoulutukseen Säkylään.  

Nuorten SM-kisat jäivät alkutalven sairasteluiden takia Majal-
ta väliin, ja siitäkin johtuen  jäävät myös muut voimanoston 
arvokisat kisaamatta tänä vuonna. Maja täyttää tänä  vuonna 19, 
joten hän siirtyy seuraavaan sarjaan. Siellä pärjääminen vaatii 
työtä.  

- Viime vuonnahan minä kävin kaikissa klassisen voiman-
noston arvokisoissa. Olin  Turkissa MM-kisoissa, Ruotsissa 
Pohjoismaiden mestaruuskisoissa ja Puolassa EM kisoissa, Maja 
kertoo.  

Reissuilta tuli myös tuomisia. Puolasta tuli EM-pronssi, ja sen 
lisäksi lajimitaleita kyykystä  ja penkistä.  

- MM-kisoissa kävi harmittavasti, että olin kolmas kyykyssä ja 
penkissä, mutta maastaveto  on minulla sen verran heikompi, 
että jäin yhteistuloksessa neljänneksi.  

Kyykystä Majalla on nimissään sairaana tehty 18-vuotiaiden 
105-kiloisten Suomen ennätys, 265,5 kg. Saman verran painaa 
esimerkiksi siro hirvi.  

Tavoitteet Majalla ovat voimanostossa ovat nyt siellä 4–5 vuo-
den päässä, kun  varusmiespalvelus on suoritettu ja hän pääsee 
sarjassa vanhimpien joukkoon. 
 
- Yhteistuloksessa sarjan huipulle on vielä yli 100 kiloa matkaa, 
Maja toteaa, nostaa  harteilleen tangon, jossa on 170 kilon ver-
ran rautaa, ja alkaa kyykätä. 
 
Majan ennätyksiä 105 kg:n luokassa:  
kyykky 265,5 kg  
penkkipunnerrus 170,0 kg  
maastaveto 262,5 kg  

Teksti ja kuva: Pauliina Ruisniemi 

Tänään tangossa Markuksella on “kevyesti” 177,5 kg, eli tuhdin naaraskarhun verran  massaa.  

LAVIAN  
ILTATORIT 2023

TORIKAHVION 
KESÄ 2023  

17.5. Keväinen iltatori klo 17–20
14.6. Lasten iltatori 17–20 

Heinäkuun ja elokuun iltatoriajat ilmoitetaan seuraavassa 
lehdessä. Iltatorilla kahvila on auki ja halukkaat kahvilanpitäjät 
voivat ilmoittautua lavian.iltatori@gmail.com
tai Lavian Iltatorit Facebook tai 040 703 9155/Emmi,  
jos halukkaita on enemmän kuin toreja, vuorot arvotaan 
30.4.2023.

Kevät näyttää jo merkkejään ja on aihetta ajatella tulevaa kesää.  
Pidetäänhän tori tänäkin kesänä elävänä, ja järjestetään ihania 
kahvituksia  perjantaitoreilla. Torin kahviota on mahdollisuus 
käyttää myös muina aikoina sovittaessa.  Tori on aina perjantai 
aamupäivisin, ympäri vuoden. Toivottavaa olisi, että kahvia ja  
kastamista saisi ainakin toukokuun alusta pitkälle syksyyn. Varaa 
rohkeasti yhdistyksellesi,  itsellesi tai yrityksellesi kahvitusvuoro. 
Lisäohjeet saat vuoron varauksen yhteydessä, sekä  ennen omaa 
kahvitusvuoroasi.
  
Emmi Rahkjärvi 040 703 9155 / emmi.rahkjarvi@gmail.com 

Vapaat perjantai kahvitusvuorot kesälle 2023:  
5.5., 12.5., 19.5., 2.6., 14.6., 7.7., 14.7., 28.7., 11.8., 18.8. ja 25.8.  

teksti Emmi Rahkjärvi  
Kuva Pauliina Ruisniemi 
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SUURPEDOT LAVIASSA  
Näin maaseudulla asuessa metsä ja metsän eläimet ovat arki-
päivässämme aina lähellä.  Helmikuun alussa alueellamme vie-
raillut ahma kulki Hauniasta jään yli Riihoon. Kallialassa sudet 
tappoivat tammikuun lopussa hirven vasan asutuksen lähellä.  

Näiden tapausten vuoksi tapasin Lavian seudun riistanhoito-
yhdistyksen toiminnanohjaaja Ari Kulkun sekä suurriistavir-
ka-avun yhteyshenkilö Ilkka Niemen kysyäkseni alueemme  
suurpetotilanteesta. Edellisten lisäksi keskustelin asiasta myös 
Satakunnan Riistanhoitoyhdistyksen riistasuunnittelija Reima 
Laajan kanssa.  

Heidän kertomansa mukaan ja vähän muutenkin kerron 
alueemme suurpedoista. Lavian seudun riistanhoitoyhdistyk-
sen alueeseen kuuluvat Lavian lisäksi myös Suodenniemen ja  
Kiikoisten alueet.   

Ahma (Gulo gulo)  
Laviassa ahmahavaintoja ei ole tehty vuosiin ennen helmikuista 
havaintoa.  Suodenniemellä tehtiin viime vuoden aikana jälki-
havainto kolmesti.   

Ahmamäärä on kasvanut Suomessa1990-luvun alkupuoleen 
verrattuna noin  kymmenkertaiseksi ja nyt se on noin 400 yk-
silöä, se on myös levittäytynyt etelämmäksi  itäisiltä ja pohjoi-
silta alueiltaan. Nuoret urosahmat vaeltavat etsiessään itselleen 
reviiriä.   

Näätäeläin ahma on haaskansyöjä eikä juurikaan käy kotieläin-
ten kimppuun. Se on taitava  saalistaja kohteenaan pikkunisäk-
käitä, jäniksiä, kettuja, lintuja ja sammakoita, se syö  mielellään 
myös marjoja. Suurimpina saaliina sillä on aikuisen poron ko-
koiset hirvieläimet.  Ahma liikkuu ravintoa hankkiessaan jopa 
20–40 km. Urosahmojen vuotuinen elinalue  saattaa olla 700 ja 
naarasahman noin 200 neliökilometriä. Ahmalla ei ole luontai-
sia  vihollisia, mutta sutta ja karhua se kuitenkin väistää.  
Ahman kiima-aika on kesä-heinäkuussa. Poikaset syntyvät 
tavallisesti helmikuussa lumen  alle kaivettuun pesään. Poikasia 
ahma saa kerralla 2–4, kappaletta. Ahma on kokonaan rauhoi-
tettu, sitä saa pyytää vain erityisluvalla.   

Ilves (Lynx lynx)  
Ensimmäinen ilves ammuttiin Laviassa vuonna 2008. Tämä 
yksilö tarkkailee nykyään  täytettynä Lavian metsästysmajan 
seinältä siellä kokoontuvia.  
Riistanhoitoyhdistyksemme alueella tehtiin viime vuonna 
pääosin jälkien perusteella satoja  ilveshavaintoa. Ilveskannan 
arvioidaan Satakunnan alueella olevan 160–170 yksilöä ja pen-
tueita 27-29 kappaletta.  

Ilves on Suomen ainoa luonnonvarainen kissaeläin. Kuten 
muutkin kissaeläimet ilves on  hyvin petomainen. Sen ravinto 
koostuu melkein yksinomaan nisäkkäistä ja linnuista, sen  suu-
rimmat saaliseläimet ovat peurat ja porot.

Ilves on notkea ja äänetön liikkuja. Se näkee erinomaisesti myös 
pimeässä ja sen kuulo on  erittäin hyvä. Näiden avulla ilves 
paikantaa saaliinsa, sen hajuaisti on sen sijaan huono.    
Kotieläimiin ilves ei juurikaan puutu, lammas on ainoa tuotan-
toeläin, joka sitä saattaa  kiinnostaa. Kotikissan se saattaa myös 
saman heimon edustajana hävittää elinalueeltaan. 

Ilveksen kiima-aika on helmi-maaliskuussa. Kantoaika on 
63–72 vuorokautta, naaras  synnyttää 1-4 pentua.   

Susi (Canis lupus)  
Susikanta on Satakunnassa vahvimmillaan Etelä-Satakunnassa 
sekä Kankaanpään,  Isojoen ja Karvian seuduilla. Lavian alueel-
la tehtiin viime vuonna muutama kymmenen  susihavaintoa. 
Tänä vuonna, nyt lehteä tehdessäni, on Ilkka Niemelle tullut 
viime vuoden  alkua huomattavasti runsaammin havaintoilmoi-
tuksia sudesta. Havainnot ovat suden  ihmisarkuuden vuoksi 
enimmäkseen jälkihavaintoja. Kanta tällä alueella on viime 
aikoina  lisääntynyt.  

Useat alueellemme liikkuvat sudet ovat kuitenkin ohikulkumat-
kalla Pohjois-Satakunnan  laajemmille metsäalueille. Omasta 
laumastaan poisajetut nuoret urokset vaeltavat  etsiessään itsel-
leen omaa reviiriä. Laumahavainnot Satakunnan alueella eivät 
ole  lisääntynyt.  

Susi on koiraeläin ja on samaa lajia kuin kesy koira. Se on sosi-
aalinen eläin, joka elää  mieluiten laumassa. Susilauman reviirin 
keskimääräinen koko on noin 800–1200  neliökilometriä. Sen 
kiima-aika on helmi-maaliskuussa, naaras synnyttää 3–6 pentua  
toukokuun puolessa välissä.  
  
Karhu (Ursus arctos)  
Lavian seudun riistanhoitoalueella elelee yksi tai kaksi karhua. 
Satakunnassa karhuja  lienee kymmenkunta urosta, ne vaelta-
vat etsiessään parittelukumppania, mutta joutuvat  kumppanin 
puuttuessa siirtymään muille alueille. Useimmiten karhuja 
tavataan Etelä Satakunnassa, pesinnästä ei Satakunnassa ole 
varmaa tietoa.  

Karhu on kaikkiruokainen, sen ravintoa ovat marjat, vilja, kalat, 
hyönteiset, linnut ja  nisäkkäät ja se syö myös haaskoja. Karhu 
pystyy tappamaan myös aikuisen hirven. 

Se voi hajottaa muurahaispesän tai kannon, joista se syö muu-
rahaisia ja toukkia.  Karhu käyttää eturaajojaan tehokkaasti 
saalistuksessa ja liikkumisessa. Se on ketterä ja  vahva sekä ui ja 
kiipeää hyvin.  

Karhu selviää talvesta vähällä ravinnolla vaipuessaan talviuneen 
talvipesäänsä, jonka se  kaivaa muurahaispesään, kuusen tyvelle 
tai jonkunmoisen penkan alle. Vahva turkki ja  rasvakerros pitä-
vät karhun lämpimänä. Talviuni kestää lokakuulta huhtikuulle.  
Karhut liikkuvat useimmiten hämärässä ja yöllä. Karhulla ei ole 
luontaisia vihollisia.  

Sukukypsiksi karhut tulevat tavallisesti 3–5 vuoden iässä. Kar-
hujen kiima-aika on touko heinäkuussa. Uros- ja naaraskarhut 
tapaavat vain kiima-aikana. Karhulla on viivästynyt  sikiökehi-
tys. Se tarkoittaa, että hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy koh-
dun seinämään  vasta loppusyksyllä, jolloin karhusikiön kehitys 
alkaa. Naaras synnyttää 2–4 pentua, jotka  painavat syntyessään 
vain 350-500 grammaa.  

Villisika (Sus scrofa) 
Riistayhdistyksen edustajien toivomuksesta käsittelen hieman 
villisikaa, vaikka se ei  kuuluu suurpetoihin. Villisian lähelle 
ei kannata mennä, esimerkiksi poikasiaan puolustavat  ema-
kot saattavat olla hyvinkin aggressiivisia. Ihmisen ja villisian 
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kohtaaminen voi siis olla  kohtalokkaampi kuin suurpedon 
kohtaaminen. 

Villisikoja on pääasiassa Kaakkois-Suomessa ja itäisellä Uudel-
lamaalla, Ne ovat kuitenkin  jatkuvasti laajentamassa elinpii-
riään lännemmäksi ja niitä tavataan nykyään myös  Satakunnan 
riistanhoitoalueella. Laviassa on tavattu yksittäisiä villisikoja, 
Suodenniemellä ja Mouhijärvellä on tehty enemmän havaintoja.  

Villisikaa saa metsästää vuoden ympäri, vain emakko, jolla on 
saman vuoden porsaat, on  rauhoitettu 1.3.-31.7.

Suurpedot ja ihminen  
Jutun asiantuntijoiden mukaan Lavian riistanhoitoalueella suur-
petojen vuoksi ei metsään  menoa pidä pelätä. Ahma, ilves, susi 
ja karhu väistävät luonnostaan ihmistä, tämän  osoittaa myös se, 
ettei petoja metsässä liikkuessaan juurikaan näe. Jos pedon kui-
tenkin  kohtaa, pitää yrittää käyttäytyä rauhallisesti ja vetäytyä 
tulosuuntaansa.  

Kysyessäni miten lemmikkieläinten kanssa pitää toimia, jotta ne 
eivät joutuisi petojen  kynsiin, sain neuvon, että oma lemmikki 
kannattaa pitää aina valvonnassa ja lähellä  ihmistä.  

Ilmoita suurpetohavaintosi  
Kaikista suurpetohavainnoista ja myös villisikahavainnoista 
on tarpeen ilmoittaa Lavian  riistanhoitoyhdistyksen suurriis-
ta-avun yhteyshenkilöille; Ilkka Niemi puh. 0500 317 945 tai  
Arto Haapasaari puh. 0400 637 392.   

Lisää tietoa Suomen suurpedoista löytyy mm.  
osoitteesta suurpedot.fi ja riistainfo.fi   

Teksti Tarja Jansson  
Jälkikuva riistainfo.fi  
Riistakamerkuvat Matti Ruisniemi, Karhu riistapellolla 
Lavian Riihossa.
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TAPAHTUMAPALSTA
TAPAHTUMAPALSTALLE yhdistykset ja järjestöt voivat 
lähettää tietoa tulevista  tapahtumistaan. Koska tiedotuslehti 
rahoitetaan ilmoituksilla, jokaisen mukaan tulevan  järjestön 
osallistumismaksu on 50 euroa/ vuosi, mutta jos haluatte tiedot-
taa  tapahtumapalstalla satunnaisesti, on hinta 15 euroa/lehti. 
Toimituksella on oikeus lyhentää  ilmoituksia tarpeen mukaan, 
koska lehden palstatila on rajallinen.   

Eläkeliiton Lavian yhdistys ry  
• Seuraava jäsentilaisuus 9.3.2023 PopPankin kokoustilas-

sa Allergioista, astmasta ja atopiasta kertoo Eija-Hannele 
Tanskanen  

• Monitoimikerho kokoontuu parittomien viikkojen tiistaina 
Vanhustenkotiyhdistyksen  kerhohuoneella, Aleksintie 2, 
klo 12.00 alkaen. Käy pelaamassa erilaisia lautapelejä tai  
vaikkapa korttipelejä. Myös shakkia. Tilassa on mahdolli-
suus kahvinkeittoon. 

• Joka kuukauden ensimmäinen pariton tiistai, 14.3., 11.4. ja 
9.5. tietovisa ja/tai bingo,  vetäjänä Reijo Lallukka.  

• Kirjallisuus on aiheena 25.4. vetäjänä Kaarina Talola.  
• Pääsiäiskukkakoreja askarrellaan vanhuksille 28.3., ja kort-

teja näihin tekstataan Anita Nygårdin opastuksella.  
• 23.5. pidetään pihatalkoot ja grillaillaan asukkaiden kanssa.  
• Kokkikerho Vanhustentalojen kerhohuoneella, Aleksintie 

2 C. Tarkoitus on kokoontua  kokkailemaan tavallista mau-
kasta arkiruokaa. Ja joskus jotakin vähän erikoisempaakin.  
Osallistujat päättävät. Kokkauspäivät 1.3., 15.3., 5.4., 19.4. 
3.5. ja 17.5. Ilmoittaudu Vesa  Perämaalle, että voidaan 
sopia tarvittavista aineksista. 

• Kuntosali maanantaisin ja torstaisin klo 9.00–10.00 Lavian 
yhtenäiskoululla,  Tampereentie 19. Ohjaajana toimii  
Martti Jokinen. 

• Keilaamassa ja uimassa käydään joka kuukauden 1. ja 3. 
torstai klo 16.00  Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa. 
Keilauspäivät siis 2.3., 16.3., 6.4., 20.4. ja 4.5.  Radat on 
varattava etukäteen ja peruutuksista joutuu maksamaan. 
Ilmoita siis  osallistumisestasi Martti Jokiselle, jotta hän 
varaa sopivasti ratoja. 

• Bocciaa pelataan Keskuskoulun liikuntasalissa joka tiistai 
klo 16.00–18.30. Ohjaajina  Pekka Pajunen, Kauko Setälä ja 
Martti Jokinen. 

• Digi-kerho Parillisten viikkojen tiistaisin klo 11.30–15.00 
kokoonnumme selvittelemään  digi-asioita Vanhustentalo-
jen kerhohuoneella, Aleksintie 2 C, siis 21.2., 7.3., 21.3., 4.4. 
ja  18.4. 

• Tällä kaudella keskitytään etupäässä jäsenten havaitsemien 
ongelmien ratkaisuun.  Nettiopastajana Vesa Ylikoski. 

• Talkoot Tahostenniemessä pe 2.6. klo 10–12, laitetaan 
verhot ym. paikoilleen. 

Lisää tietoa www.elakeliitto.fi/yhdistykset/lavia ja  
www.facebook.com/Eläkeliiton-Lavian-yhdistys-ry 

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys
Kirppistapahtuma Riuttala-Mustajoen Kylätalolla, os. Kullaantie 
302, lauantaina  22.4.2023 klo 10 - 14.Ilmaiset myyntipaikat 
Kylätalon pihalla ja suulissa. Paikkavaraukset:  Seppo Pärssinen, 
p. 0400 485 135.

KAUPUNKI TIEDOTTAA
Lavian kirjasto palvelee  
Omatoimisesti kirjastoon pääsee asioimaan arkisin kello 8–20 
sekä lauantaina ja  sunnuntaina kello 8–16. Henkilökunta on 
paikalla maanantaisin kello 14–19, ti, ke ja pe  kello 11–16 sekä 
torstaisin kello 10–15.Lavian kirjasto  
os. Tampereentie 19, Lavia  
lavia.kirjasto@pori.fi 
Puh. 044 701 8909  
pori.fi/kirjasto ja satakirjastot.finna.fi   
Porin seudun kansalaisopisto  
Kansalaisopiston kursseille voi ilmoittautua osoitteessa  
www.pori.fi/kansalaisopisto ja  arkisin kello 10–20 puhelimitse 
asiakaspalvelunumerossa 02 621 5963. Laviassa,  
Riuttala-Mustajoen kylätalolla alkavia kursseja:  
– 15203AK Älylaitteet ja hyödylliset ohjelmat 14.3.–4.4., 12 
oppituntia. Kurssimaksu   21 € maksua alennettu opintoseteli-
avustuksella  
– 15205L Kuvien ja videoiden käsittely 18.4.-9.5.,12 oppituntia. 
Kurssimaksu 28 €   
Porissa otettu käyttöön uusi hiihtolatu- ja  
luistinratatietojärjestelmä   
Porin kaupunki on ottanut käyttöön uuden hiihtolatujen ja luis-
tinratojen olosuhdepalvelun,  josta löytyy jatkossa tiedot muun 
muassa talviliikuntapaikkojen kunnosta, pituudesta,  sijainnista 
sekä vaativuudesta.   
Porin ulkoliikunnan olosuhdepalvelu löytyy osoitteesta  
pori.sometec.fi 
Järjestelmässä hiihtoladut sekä luistinradat on eritelty omille 
sivuilleen. Liikuntapaikkoja on  mahdollista paikantaa hakutoi-
minnon tai oman sijainnin avulla, sekä suodattaa esimerkiksi  
kunnon tai vaativuuden mukaan. Ulkojäät voi järjestelmässä 
eritellä jääkenttiin sekä  kaukaloihin. Järjestelmästä löytyy myös 
pysäköintipaikat hiihtolatujen läheisyydestä.  Lisäksi järjestel-
mästä löytyy tietoa liikuntapaikkojen valaistuksesta. Jatkossa 
Porin  metsässä valot syttyvät aamuisin kello 7 ja sammuvat 
iltaisin kello 22.  
Latujen ja luistinratojen kunto- ja hoitotilanteet olivat aiemmin 
osana Pori Liikkuu - sovellusta. Jatkossa hoitotiedot löytyvä 
Sometec-järjestelmästä, eikä niitä päivitetä enää  sovelluk-
seen. Pori Liikkuu -sovellusta on kehitetty yhdessä porilaisen 
WiseGym Oy:n  kanssa jo kolmen vuoden ajan ja tulevan 
kehittämisen suuntaviivoja pohditaan  yhteistyössä sovelluksen 
kehittäjän kanssa. 

Lisätietoja antavat: Petteri Lahti, liikunta- ja nuorisoyksikön 
päällikkö, puh. 044 701 0189  Timo Lehtimäki, liikuntapaik-
kainsinööri, puh. 044 701 1439   
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NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUE
                                  
Kirkko: Lavian kirkko, Tampereentie 28, Lavia
Facebook: Lavian alue Noormarkun seurakunnassa 

Kirkko:
5.3. klo 18 Messu, Penttinen, Lahti. 
12.3. Ei Messua Lavian kirkossa, bussi vie parkkipaikalta  
Noormarkun messuun. Lähtö Laviassa kirkon parkkipaikalta 
klo 8.15, Lassilassa Maamiesseuran talolla klo 9. 
19.3. klo 13 Messu, Penttinen, Koivu, Missiokuoro. 
26.3. klo 18 Messu, Penttinen, Pirjo Äijö, kuoro. 
2.4. klo 13 Messu, Järvinen, Hämäläinen. 
6.4. klo 20 Iltakirkko, Järvinen, Hämäläinen.  
7.4. klo 10 Jumalanpalvelus, Järvinen, Hämäläinen. 
su 9.4. klo 10 Messu Järvinen, Hämäläinen. 
16.4. klo 10 Messu Järvinen, Hämäläinen. 
23.4. klo 10 Perhekirkko ja keittolounas.  
Jaetaan 2022 Laviassa kastetuille kastenuket, Järvinen, Hämäläi-
nen,Sengström, Uurainen, Heiniluoma, vapaaehtoinen ruoka-
maksu päiväkerhotyölle. 
30.4. klo 10 Messu
Ma 13.3. klo 11, Talvisodan päättymisen muistoksi seppeleen 
lasku hautausmaalla
Ke 5.4. klo 18 Pääsiäisnäytelmä, yleisönäytelmä.  
Tervetuloa kaikki!
Ke 19.4. klo 18 3D ja Missiokuoro musisoivat 

Lavian Kappelihautausmaalla:
Pe 12.5. klo 11–14, Tervetuloa Lavian kappelihautausmaalle 
tapaamaan seurakunnan työntekijöitä ja
vapaaehtoisia. Tarjolla juotavaa ja kastettavaa. Kappelissa on 
mahdollisuus hiljentyä ja sytyttää kynttilä
kuolleille läheisille. 

Seurakuntakodilla:
Tiistaisin klo 16–17.30 Naisten avantosauna, 
17.30 jatkuu sekasaunana.
Torstaisin klo 13 Käsityökohtaaminen,  
mukavaa yhdessäoloa, kahvit.
To parittomilla viikoilla, klo 17–17.30  
Ruoka-apu, hävikkiruuan jako.
To 2.3. klo 13 Omaishoitajille infopäivä,  
sotealueen tuomat muutokset, kahvit
Ma 6.3. ja 3.4., 8.5. klo 14 Naisten keskustelupiiri Raamatun 
äärellä, Kuusiranta.
Ma 20.3. ja 17.4., 8.5. klo 17 Nuortenilta.
To 23.3. ja 13.4., 11.5. klo 18 Miesten saunailta, Yrjö Rautiainen, 
Seppo Laakso.
To 30.3. ja 27.4., 25.5. klo 18 Miesten raamattupiiri, Hautala, 
Malinen. 

Perhekerho
tiistaisin klo 9.30–11.00 päiväkerholla, Perhekerho on lapsen ja 
aikuisen yhteinen kerho. Aika kuluu leikkien, laulaen, käden-
taitoja harjoitellen sekä toisiin tutustuen. Kerhossa tarjolla 
kahvi, mehu ja tee. Omat eväät saa halutessaan ottaa mukaan. Ei 
ennakkoilmoittautumista. Maksuton. Heiniluoma, Lahtivirta.
Lisätiedot ja kyselyt vapaista kerhopaikoista: vastaava lastenoh-
jaaja Sanna Sengström.
Instagram: @taina_lastenohjaaja ja @kerhotossujen_tohinaa 
Musiikki ja kirkkokuoro
Kirkkokuoro harjoittelee Lavian kirkossa keskiviikkoisin klo 18
Lisätietoja kirkkokuorosta antaa kanttori Marina Hämäläinen 

Muualla:
Perjantaisin klo 9.30–12 Tämmösten tupa, Keskustantie 3.  
Tervetuloa juttelemaan ja kahvittelemaan.
Ke 1.3., 16.3., 29.3., 5.4., 19.4. ja 3.5. Hartaus Aleksin Hovi

KUTSU
Eläkeliiton Lavian yhdistys ry:n  
kevätkokous  
ma 27.3.2023 klo 12.00 
POP pankin kokoustilassa 
Sääntömääräiset kevätkokousasiat.   
Hallitus

Hanhijoen seudun  
kyläyhdistyksen  
kevätkokous  
su 23.4.2023 klo 14

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS  
Lavian Osuuspankilla to 23.3.2023 klo 18.  
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset  
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

 
 
 
 

 
 

 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS  

 

Lavian Osuuspankilla to 23.3.2023 klo 18. 

 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  

 

Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

   

Lavian 4H-yhdistys ry:n hallitus 
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YHDESSÄ KOHTI 
KESÄN TAPAHTUMIA  LAVIAFOORUMI 

KUTSU JA ASIALISTA

Aika: maanantai 13.3.2023 klo 18 
Paikka: ”Wanha Shell”,  
Tampereentie 9, Lavia

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:
1 § Järjestäytyminen  
(valitaan tapaamisen pj)
2 § Kesätapahtumat
3 § Muut asiat
4 § Seuraavan tapaamisen ajankoh-
ta, asialista ja sihteerin valinta

Laviafoorumi kutsuu tapaamiseensa maanantaina 13.3. klo 18, 
”Wanha Shell”,  Tampereentie 9, mukaan kaikki tahot, jotka ovat 
järjestämässä kesätapahtumia Laviassa  ensi kesänä.   
Tällä tapaamisella on päämääränä koordinoida tulevat  
tapahtumat niin, ettei  ikäviä päällekkäisyyksiä tulisi.   
Tällöin tapahtumat saadaan myös koottua julkaistavaksi  31.5. 
ilmestyvään Lavian Tiedotuslehteen.   

Laviafoorumi on avoin kaikille Lavian moninaisten asioiden 
kehittämisestä ja  eteenpäinviennistä kiinnostuneet yhteisöille, 
yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille  henkilöille. Laviafoorumi 
ei ole yhdistys vaan vapaa keskusteluympäristö edellä mainituil-
le  asioille. Foorumilla ei ole omaa organisaatota eikä budjettia, 
vaan kaikki toiminta lähtee  mukana olevien halukkkuudesta 
tarttua asioihin.   

Laviafoorumin postituslistalle pääsee lähettämällä viestin osoit-
teeseen:  laviafoorumi22@gmail.com.   

Laviafoorumilla on myös omat yksityiset Facebook-sivut, jolle 
pääsevät Laviassa  vakituisesti tai kesäasukkaana asuvat. Si-
vustolla ei julkaista mainoksia tai muita  asiaankuulumattomia 
julkaisuja. Ylläpito poistaa ne automaattisesti.  
Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!  

Teksti Tarja Jansson  
Kuva Pixabay

 Lavia-Seura ry 
Tervetuloa Riuttala-Mustajoen kylätalolle (Kullaantie 302, 38600 
Lavia) kuulemaan Satakunnan sukututkimusseuran Tuula Telinin 
ja Riitta Tuomelan perehdytystä sukututkimukseen sunnuntaina 
26.3.2023 klo 16. Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton. Lopuksi 
kahvitarjoilu.  

Tervetuloa! 

 

 

 

 

 Lavia-Seura ry 
Tervetuloa Riuttala-Mustajoen kylätalolle (Kullaantie 302, 38600 
Lavia) kuulemaan Satakunnan sukututkimusseuran Tuula Telinin 
ja Riitta Tuomelan perehdytystä sukututkimukseen sunnuntaina 
26.3.2023 klo 16. Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton. Lopuksi 
kahvitarjoilu.  

Tervetuloa! 
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Aila sisulla

sydämellä
ja

Diplomi-insinööri, maatalousyrittäjä
Satakunnan aluevaltuuston ja aluehallituksen jäsen
Porin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen jäsen
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Lavialainen 
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eduskunta-

vaaleissa 

2023
Arjen turvallisuus on tärkeää.  
Palveluiden poliisista sairaankuljetukseen on toimittava koko maassa.  
Alueiden välinen oikeudenmukaisuus vahvistaa maamme eheyttä.

Suomen maa- ja metsätaloudesta tulee huolehtia.  
EU:n ennallistamisesitys ei saa estää peltojen ja metsien käyttöä Suomessa.

Sivistys on mahdollisuus hyvinvoinnin lisäämiseen.  
Oikeus sivistyksen saamiseen tulee olla kaikilla suomalaisilla.  
Tutkintokoulutuksen maksuttomuudesta ja mahdollisuuksien  
tasa-arvosta on pidettävä kiinni.

Energiantuotannon lisääminen. 
Kotimaisen lämmitysenergian tuotannon kasvu lisää samalla myös 
omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Tarvitsemme myös lisää  
investointeja puhtaaseen sähköntuotantoon ja sähkönsiirtoyhteyksiin.

Teemat

Ennakkoäänestys 22.3.–28.3.2023 

vaalipäivä 2.4.2023

PerinnönjakajatPerinnönjakajat  
pe 24.3. klo 19.00pe 24.3. klo 19.00  
la 25.3.klo 19.00la 25.3.klo 19.00  

su 26.3. klo 15.00su 26.3. klo 15.00  
la 1.4. klo 19.00la 1.4. klo 19.00  
su 2.4. klo 15.00su 2.4. klo 15.00

  

Suosittelemme varaamaan
liput etukäteen numerosta

046 630 2387

Säästö-
keskuksen
kerhotila

os. Porintie 3,
Lavia

Lavian nuorisoseura esittää:

www.laviannuorisoseura.com

Käsikirjoitus: Reidar Palmgren ja Tapio Liinoja
Toteutus: Työryhmä apunaan Eija Tuomi

Esitysoikeuksia valvoo: Nordic Drama Corner Oy

Liput 20 €
Lapset 15 €

Hinta sis.
väliaikatarjoilut.

 Lavia-Seura ry 
Tervetuloa Riuttala-Mustajoen kylätalolle (Kullaantie 302, 38600 
Lavia) kuulemaan Satakunnan sukututkimusseuran Tuula Telinin 
ja Riitta Tuomelan perehdytystä sukututkimukseen sunnuntaina 
26.3.2023 klo 16. Tilaisuus on avoin kaikille ja maksuton. Lopuksi 
kahvitarjoilu.  

Tervetuloa! 
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040
765 2596

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

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

 Keskustaksi 
0800 924 42 

Taksi Helsinki 
0800 414 612 

Anitta Lähteenmäki 
040 548 3391 

toivetaksinumero 
1685PR 

toivetaksinumero 
8985 

Jukka Lähteenmäki 
0400 189 128 

toivetaksinumero 
1268PR 

 

Olli Selander 
0400 869 337 

toivetaksinumero 
1681LA 

 

Vesa Peltovirta 
040 848 8886 

toivetaksinumero 
1683PR  

toivetaksinumero 
8972 
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Suvin Siivous- 
palvelulta siivousapua  
arkeen ja juhlaan! 
• Kodin perus- ja  

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

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

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

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

                                                                             Mari Ojamäki 
                                                               mari@olotilaneuvos.fi  
                                                                       040 5954 939 
 

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

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

                                                                             Mari Ojamäki 
                                                               mari@olotilaneuvos.fi  
                                                                       040 5954 939 
 

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

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

                                                                             Mari Ojamäki 
                                                               mari@olotilaneuvos.fi  
                                                                       040 5954 939 
 

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

Tule mukaan, vaikka et kuuluisikaan kunnallisen 
omaishoidontuen piiriin. 

Tapaamiset ovat
Vanhustentalon kerhohuoneella Aleksintiellä 

kello 13–15. Kahvitarjoilu! 

 …………………………………………………………………………………… 

to 9.3.2022 Arjen turvallisuus
to 13.4.2023 Pelataan bingoa
to 11.5.2023 Ajankohtaista omaishoidosta
to 8.6.2023 Kesäretki Riuttalan kylätalon kodalle 
makkaranpaistoa, pihapelejä ja termarikahvit 

 ……………………………………………………………………………………………… 
Terveisin 

Punaisen Ristin Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset 
♥ Lisätietoja toiminnasta Pirjolta 0400 732821 tai Pirkolta 044 2960990

Kuva: Eeva Anundi SPR 

LAVIAN OSASTO 

 TERVETULOA MUKAAN KAIKKI 
LÄHEISTÄÄN HOITAVAT TAI
LÄHEISENSÄ MENETTÄNEET

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN!

SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS

ke 29.03.2023 KLO 15 
Vanhustenkotiyhdistyksen  

ruokalassa os. Aleksintie 2 D
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

Tervetuloa!
Hallitus
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Sallinkatu 2, 38710 Kankaanpää  |  Puh. 045 230 6869
hydropojat@hydropojat.fi  |  www.hydropojat.fi

Hydrauliikkaa • Laakereita • Öljyt  • Suodattimet  •  Teollisuustarvikkeet 
Valtra-varaosat  •  Maataloustarvikkeet • Letkupalvelu 24 h

KUINKA 
VOIMME 
AUTTAA? Huolto • Varaosat • Myynti

Uutta!  
Autojen varaosat

Sallinkatu 2, 38710 Kankaanpää  |  Puh. 045 230 6869
hydropojat@hydropojat.fi  |  www.hydropojat.fi

Hydrauliikkaa • Laakereita • Öljyt  • Suodattimet  •  Teollisuustarvikkeet 
Valtra-varaosat  •  Maataloustarvikkeet • Letkupalvelu 24 h

KUINKA 
VOIMME 
AUTTAA? Huolto • Varaosat • Myynti

Uutta!  
Autojen varaosat

Wetreex
Hyvinvointipalvelut Klassinen hieronta

Vauvahieronta
Purentalihasten käsittely

Kalevalainen jäsenkorjaus 

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex
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KALUSTEASENNUKSET
keittiöt, komerot, WC:t, kylpyhuoneet ym.

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283



27

JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

30 hengen juhla/kokoustilat Lavian 
Vanhustenkotiyhdistyksen ruokalassa Aleksintie 2 D 

 

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTONRENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi
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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
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Koiran lihashuoltoa Laviassa
Suomen koirahierojat ry jäsen - yli 10v kokemuksella

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

- hieronta
- laserhoito

- lymfahieronta
- kraniosakraalikäsittely

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

koirahoito

SCELETUS
koirahoito.fi

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

MMyyyynnttii  kkaassvviihhuuoonneeeellttaa,,  tteerrvveettuullooaa!!
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  
ttaaiimmiiaa,,  yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  

jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme viikolla 20
Kahvibaarilla myös itsepalvelumyymälä

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

MMyyyynnttii  kkaassvviihhuuoonneeeellttaa,,  tteerrvveettuullooaa!!
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  
ttaaiimmiiaa,,  yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  

jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme viikolla 20
Kahvibaarilla myös itsepalvelumyymälä

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

MMyyyynnttii  kkaassvviihhuuoonneeeellttaa,,  tteerrvveettuullooaa!!
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  
ttaaiimmiiaa,,  yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  

jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme viikolla 20
Kahvibaarilla myös itsepalvelumyymälä

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

MMyyyynnttii  kkaassvviihhuuoonneeeellttaa,,  tteerrvveettuullooaa!!
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  
ttaaiimmiiaa,,  yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  

jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme viikolla 20
Kahvibaarilla myös itsepalvelumyymälä

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

MMyyyynnttii  kkaassvviihhuuoonneeeellttaa,,  tteerrvveettuullooaa!!
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  
ttaaiimmiiaa,,  yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  

jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme viikolla 20
Kahvibaarilla myös itsepalvelumyymälä

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin

Etälääkäripalvelu
Lavian ja Kiikoisten
apteekeissa ILMAN

AJANVARAUSTA
arkisin klo 9-17

Lavian apteekki
Tampereentie 3 
p. 040 756 3820

Kiikoisten apteekki 
Taitajantie 1 
p. 040 756 2642

Nuohoustoimi Vuorijärvi Ky 

050 338 8626 Jari Vuorijärvi 
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PARTURI-KAMPAAMO 
AALTO

puh. 02 5571 243

       

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

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  
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TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

TTIILLIITTOOIIMMIISSTTOO  
SSUUSSIIKKOOSSKKEENN  TTAASSEE  

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

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

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



Urakointi

Kuusirannan sahaKuusirannan saha
• puutavaran myynti

• rahtisahaus

• höylättyä

• pohjamaalattua

• painekyl lästettyä

• tuppeen sahattua

Ari 0400 138 921

Sami 040 411 3030

• 5t,  15t ja 28t kaivuri t

• lavett ikul jetukset

• maarakennusalan työt  

pohjarakentamisesta viherrakentamiseen

• maa-ainesten toimitukset  

mm sorat, hiekat, mullat,  kuorikatteet

• traktoriurakoint i

• energiapuun korjuu

• tarvikkeet mm putket, kaivot, 

suodatinkankaat

• pihapuiden kaato ja pois vienti

• uutta!: kivien ampuminen ja louhiminen

KKlliikkkkaaaa  ssiivvuuiillllee

Kuusiranta OyKuusiranta Oy

• l istoja

• ruuveja

• haketta

• kutterin-/sahanpuru

VVuuookkrraaaa  ppaalljjuu

Kuusirannantie 48, 38600 LAVIA - sami.kuusiranta@kuusirantaoy.fi


