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Tätä kirjoittaessani näyttää lämpö vähitellen voittavan 
pitkän, kylmän ja tuulisen kevään  jälkeen. Viheriöivä 
luonto ja aurinkoinen sää houkuttelevat sekä oleilemaan 
ulkona että  ulkotöihin. Traktorit erilaisine työvälineineen 
ovat ahkerasti liikkeellä ja pihoilla  kohennetaan kasvi-
maita ja kukkapenkkejä.  

Huolimatta kansainvälisen tilanteen kiristymisestä elämä 
tuntuu vapaammalta kuin  kahteen vuoteen. Olemme 
vihdoin päässeet koronapandemian aiheuttamista rajoi-
tuksista  ja liikkuminen ja tapahtumien järjestäminen on 
helpompaa.  
  
Laviassa kesäteatteri jatkaa taas toimintaansa, kesätoreja 
ja Lavian markkinat sekä  Raurasta tehryt -tapahtuma 
järjestetään. Kylämme elämä vilkastuu myös kesäasukkai-
den  myötä.  

Erityistä iloa tuottaa se, että Laviaan on syntymässä tänä 
vuonna noin tusina uutta  vauvaa, joista osa esitellään 
lehtemme sivuilla.  

Lavian elämä ei ole pysähdyksissä, vaikka kylänraitti 
näyttääkin usein hiljaiselta. Koko  ajan tapahtuu uutta, 
väki lisääntyy uusien asukkaiden ja vauvojen myötä, 
uusia yrityksiä  tulee paikkakunnalle ja tapahtumiakin on 
pieneen kylään sopivasti.  

Nautitaan kaikki kesästä ja kylällämme järjestetyistä 
tapahtumista.  

Hyvää kesää kaikille lukijoillemme  
toivottaa  
 

HYVÄT LUKIJAT!

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

Kannen kuva Ismo Vähäsavo

ILMOITUSMYYNTI 2022
Ilmoitushinnat yhteen lehteen koko vuosi (4 numeroa)  
1/1 sivu   240 €  720 €  
½ sivu   120 €  360 €  
¼ sivu   60 €  180 €  
1/8 sivu   30 €  90 €  
tapahtumapalsta  15 €  50 €  

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

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

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

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 
Elokuu 31.8.2022, aineistopäivä perjantai 19.8.2022  
Marraskuu 30.11.2022, aineistopäivä perjantai 18.11.2022 
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PALUUMUUTTAJA MARI OJAMÄKI,  
HYVINVOINTIYRITTÄJÄ KONIMÄESSÄ
Mari Ojamäki on muuttamassa takaisin Lavian Konimäkeen liki 
34 vuoden poissaolon  jälkeen, vaikka ei hän varsinaisesti poissa 
ole ollutkaan, koska on viettänyt erityisesti viime vuosina paljon 
aikaa täällä ja kokenut kotitalonsa aina ensisijaiseksi kodikseen.  

Koska kotitalo jäi tyhjilleen Marin molempien vanhempien 
viime vuotisen poismenon  myötä, hän katsoi olevan sopiva 
aika aloittaa pitopalvelu Laviassa. Kotitalossa on sille  valmiit 
puitteet, koska äiti toimi aikanaan pitokokkina kylässämme. 
 
Ihan yksinkertaista ei muuttaminen takaisin ole, koska Juhla-
palvelu Säntillin varsinainen  toimipiste on Lempäälässä ja Mari 
puolisoineen asuu pääasiallisesti Kyyjärvellä Keski Suomen 
pohjoisosassa. Mutta vakituinen asuminen ja toiminta on tar-
koitus siirtää vähitellen Laviaan.  

Marin juhlapalvelulla on jo tällä hetkellä ollut ja on tulossa 
tilauksia täällä meidän  kylässämme, joten toiminta täälläkin on 
käynnistynyt.  

Mari valmistui ylioppilaaksi Lavian lukiosta vuonna 1987, jonka 
jälkeen hän opiskeli  ravintolakokiksi. 
 
Ikuiseksi pakkomielteiseksi opiskelijaksi itseään tituleeraavana 
hän on myös  diplomiravintoneuvoja (lisäkoulutuksia mm. 
aminohappoterapiasta, sokeririippuvuudesta,  suolistobak-
teereista, ketogeenisesta ruokavaliosta) (Terveysopisto Salus),  
luonnonvaratuottaja + yrtti-, marja- ja sienineuvoja (Osaran 
Maaseutuoppilaitos), NLP practitioner, rentoutusohjaaja (SHL), 
Brain Relief -hoitaja ja koulutettu kokemusasiantuntija  (Mielen 
ry) sekä mindfulness-ohjaaja.  
  

Marin mukaan hän lähti hakemaan vastauksia omaan väsymyk-
seensä ja huonoon oloonsa  ja opiskeluiden kautta hän löysi 
oireidensa taustalta pitkittyneen stressin. Näiden  opintojensa ja 
omien kokemuksensa kautta hän perusti yrityksensä ”Olotila-
neuvos  Kerallasi”, joka tarjoaa monenlaista opastusta mielen ja 
kehon hyvinvointiin.  Olotilaneuvoksen palveluiden perustana 
on ravitsemus, luontoyhteys ja rentoutus.  

-Luonnonvaratuottajana kerään yrttejä, marjoja ja sieniä sekä 
kaikkea muuta luonnosta  löytyvää ravinnoksi, hyvinvointituot-
teeksi tai käsityötarpeeksi kelpaavaa. Mieheni  metsästää, joten 
taloutemme on melko omavarainen. Pyrin kierrättämään ja 
käyttämään  kaiken mahdollisen materiaalin luontoa säästääk-
seni, sanoo Mari.  

-Elän nyt jonkinlaista välivaihetta, vaikka jatkankin molempien 
yritysteni palvelujen  tarjoamista. Ihmisten kokonaisvaltainen 
hyvinvointi on työni päämääränä. Haluan myös  vaikuttaa luon-
non hyvinvointiin ja luonnonvarojen järkevään käyttöön, siksi 
pidän kursseja  myös hyvästä ruokataloudesta ja hävikkiruoan 
vähentämisestä, Mari kertoo.  

-Omista rentoutumiskeinoistani tärkeimpänä on klapien teko, 
jossa työssä ajatukset voivat  vapaasti kulkea tai olla kulkematta. 
Lisäksi rentoudun kaikella muulla hyötyliikunnalla ja  opiskele-
malla, hän jatkaa.  

Marin paluumuutto Laviaan on tervetullut, se tuo meille tänne 
monenmoisia uusia  palveluita, joista voimme nauttia! 

Teksti ja kuva Tarja Jansson  

Mari ja Tiltu viihtyvät Konimäen kauniissa ja tutussa pihassa 
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KAUPUNGIN KYYDILLÄ  
KESKUSTAAN JA TAKAISIN

RUOKA-APUTOIMINTA LAVIASSA 

TIETOA VÄESTÖNSUOJISTA

PORIN PERUSTURVAN LAVIAN  
TOIMIPISTEEN KESÄSULUT

Olin mukana kaupungin jälleen lauantaina 7.5. järjestämällä 
ilmaisella bussimatkalla Poriin. Bussi  lähti Lavian torilta kello 
9, matkaan pääsi matkan varrelta, bussi kulki Riihon, Haunian, 
Kallialan,  Lassilan ja Harjankankaan kautta Poriin. Tällä kertaa 
meno ja paluu järjestettiin vain kerran, koska  aiemmin kahteen 
kertaan kulkeneisiin vuoroihin oli niukasti väkeä. 

Lauantaiaamuna mukana matkassa oli 36 matkustajaa, joista 
suurin osa oli nuorisopassilaisia, mutta oli matkaan lähtenyt  
myös neljä aikuista. Suurin osa matkalaisista jäi pois jo Puuvil-
laan ostoskeskukseen, osa matkusti  joko torin tai uimahallin 

pysäkille. Samana päivänä vietettiin myös kaupungin kulttuuri- 
ja  liikuntapalveluissa. Maksa mitä haluat -päivää, jolloin Porin 
kaupungin kulttuuri- ja  liikuntapalveluissa asiakas saa itse 
päättää sisäänpääsymaksunsa hinnan! Matka sujui mukavasti ja  
linja-autossa oli mukava tunnelma. Kuvassa matkalaiset odotta-
massa paluukyytiä Puuvillan  pysäkillä. 

Teksti Tarja Jansson 
 Kuva Niklas Laurén

Sosiaalibarometrin (2020) mukaan ruoka-avun tarve on kas-
vanut koronakriisin myötä ja  uutisten perusteella tämä tarve 
ei lähiaikoina ainakaan vähene. Päinvastoin  elinkustannusten 
nousu tulee haastamaan pienituloisten toimeentuloa.  

Punaisella Ristillä on menossa hanke ”Ruokaa ja apua kaikille”. 
Hanketyöntekijän tuella  olisi mahdollista alkaa jakaa ruokaa 
myös Laviassa. Hankkeen tavoitteena varmistaa  ruoka-aputoi-
minnan jatkuminen ja sitä kautta pyrkiä turvaamaan ruo-
ka-avun jakelu sitä  tarvitseville.  

”Meillä on jo tiedossa, mistä jaettavaa ruokaa olisi mahdolli-
suus saada. Vain vapaaehtoiset  puuttuvat.” kertoo Satakunnan 

piirissä hankkeessa työskentelevä Mia Vettenranta.  Laviassa 
on aikaisemmin ajettu EU-ruokakasseja. Ruokakassien jako on 
nyt loppunut ja  tilalle on tulossa maksukortti. Kortit tulevat 
kuitenkin jakoon vasta ensi vuoden alussa.  Väliin jää useampi 
kuukausi, jolloin ei Laviassa jaeta ruokakasseja.  

Olisitko Sinä kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena ruo-
ka-avussa Laviassa? Tervetuloa  kuulemaan lisää Lavian 
paloasemalle tiistaina 14.6. klo 18.00 alkaen. Osallistuminen  
tilaisuuteen ei vielä sido mihinkään. Tilaisuudessa kahvitarjoilu!  

Teksti Mia Vettenranta ja Peninna Laurén 

Minulta on useampaan kertaan kysytty, onko minulla tietoa 
Laviassa olevista yleisistä  väestönsuojista. Soitin Satakunnan 
pelastuslaitokseen palotarkastaja Tuomas Klimoffille ja  kysyin 
asiasta.  

-Satakunnassa ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa. Isommat 
taloyhtiöt rakentavat lain  mukaan omille asukkailleen tai työn-

tekijöilleen riittävät väestönsuojat. Niin sanottuja yleisiä  väes-
tönsuojia ei lainsäädännössäkään ole, omakotiasujat vastaavat 
omasta suojelustaan.  Paras suojautumiskeino on pysyä omassa 
kodissaan. Maaseutu on sinänsä turvallista  aluetta, Klimoff 
sanoo.  

Teksti Tarja Jansson 

Avosairaanhoidon ja terveyden huolto on suljettu  
ajalla 11. - 21.7.2022.

Lavian hammashoitola on suljettu  
ajalla 27.6. - 7.8.2022.
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ERIKA LAURÉN ON 
TÄMÄN VUODEN  
SATAKUNTALAINEN 
SAIRAANHOITAJA
Satakunnan sairaanhoitajat ry piti vuosikokouksensa Porin 
Suomalaisella Klubilla 27.4.  2022. Vuosikokouksen yhteydessä 
julkistettiin ”Vuoden satakuntalainen sairaanhoitaja”,  jonka 
kunnianimen tälle vuodelle sai sairaanhoitaja Erika Laurén 
Porin perusturvan Lavian lähitoimipisteestä.  

Erikan saamassa kunniakirjassa mainitaan seuraavat perusteet 
hänen valinnalleen:  – on ylpeä ja toimii potilaiden parhaaksi 
kollegiaalisesti yhteistyössä työtovereiden ja  opiskelijoiden 
kanssa, toimii työssään ammatillisesti ja eettisesti kestäväl-
lä tavalla,  on innostunut ja valmis kehittämään sekä omaa 
ammatillista osaamista että  työyhteisön osaamista, on valmis 
jakamaan osaamistaan laajemminkin, on  innostunut ja halukas 
kehittämään palveluja ja hoitoa alueellaan, on työyhteisössä  
suunnannäyttäjä.  

Edellä olevien perusteiden lisäksi kertoo yhdistyksen puheen-
johtaja Elise Inberg erityisesti  Erikaan liittyvinä mm. hänen 
monipuoliset taitonsa ja jatkuvan kehittymisen ja  kouluttau-
tumisen sekä uusien haasteiden vastaanottamisen. Inbergin 
mukaan Erika on  myös avulias, huomaavainen ja ystävällinen 
työssään sekä asiakkaiden että työtovereiden  kanssa. Lavian 
lähitoimipisteessä pitkään työskennelleenä hän pitää myös 
huolen  toimipisteen saumattomasta toiminnasta ja on loistava 
tiimityöntekijä.  

Laviasta kotoisin oleva ja täällä nytkin asuva Erika Laurén 
valmistui sairaanhoitajaksi vuonna 2002. Ennen siirtymistään 
Laviaan vuonna 2013, hän työskenteli Posan  palveluksessa 
Kankaanpäässä kouluterveydenhuollossa ja lastenneuvolassa.  
-Tällä hetkellä tehtäviini kuuluu sairaanhoitajan vastaanottotyö 
ja diabetesvastaanotto,  lisäksi olen reuma- ja sydänyhdyshen-
kilö. Työskentely täällä omassa kotikunnassa on  palkitsevaa, 
työyhteisö on viihtyisä ja asiakaskunta mukavaa, kertoo Erika 
Laurén.  

-Työ Laviassa on muuttunut entistä hoitajavetoisemmaksi ja 
hyvin itsenäistä, eniten minua  työllistää diabetes, joka tuntuu 
aina vain lisääntyvän, hän jatkaa. 
 
Saamaansa huomionosoitusta ja kunnianimeä Erika pitää 
hienona kunnianosoituksena  sekä itselleen että myös Lavian 
lähitoimipisteelle.  

Lehtemme onnitteluihin ”Vuoden satakuntalaiselle sairaanhoi-
tajalle” yhtyvät varmaan myös  lukijamme!  

Teksti ja kuva Tarja Jansson 

JÄRJESTETÄÄNKÖ PÄÄTTÄJILLE  
GRILLIEHTOO SYKSYLLÄ?
Laviafoorumin kokouksissa on pohdittu Grilliehtoon järjestä-
mistä nyt pandemian  helpottaessa. Grilliehtoita järjestettiin 
kahtena vuonna ensin Haunia-Kallialan kylätalolla  elokuussa 
2018 ja sitten Riuttala-Mustajoen kylätalolla syyskuussa 2019. 
 
Grilliehtoisiin oli kutsuttu eri puoluejärjestöjen edustajia sekä 
joitakin kaupungin  virkamiehiä keskustelemaan lavialaisten 
kanssa ajankohtaisista kysymyksistä. Paikalla oli  kummalla-
kin kertaa kymmenkunta kaupungin toimielinten edustajaa ja 
vuonna 2018 noin  viisikymmentä kuntalaista ja vuonna 2019 
noin kahdeksankymmentä kuntalaista.  

Luottamusmiehet olivat molemmissa tapaamisissa innostuneita 
tulemaan uudelleen  keskustelemaan kanssamme. He pitivät 
ehtoita onnistuneina ja tarpeellisina.  

Laviafoorumin kokouksia on koronan aikana järjestetty har-
vakseltaan ja väki kokouksissa  on vähentynyt. Nyt olisimme 
halukkaita järjestämään suositun Grilliehtoon jälleen tänä 

syksynä. Tarvitsisimme kuitenkin joukkoomme lisää innok-
kaita yhdistyksiä, yhteisöjä ja  myös yksityisiä, jotta järjestelyt 
onnistuisivat. Sponsoreita otamme myös mielellään  mukaan 
kuvioihin, koska Laviafoorumihan on vapaa keskustelufoorumi 
ilman  organisaatiota ja budjettia.  

Jos olette kiinnostuneita Grilliehtoon järjestämisestä ja haluk-
kaita tulemaan vaikka pienellä  panostuksella mukaan järjeste-
lyihin, niin ottakaa yhteyttä Tarja Janssoniin puh. 044 2926  357 
tai janssontarja@gmail.com.  

Laviafoorumi ei ole osallistujamäärän vähyydestä huolimatta 
levännyt laakereillaan, vaan  on lähettänyt toukokuussa joukko-
liikennejaostolle vetoomuksen joukkoliikenteen  parantamisesta 
meille lavialaisille. Voit tutustua vetoomukseen Laviafoorumin 
Facebook sivuilla. Seuraava kokous järjestetään elokuun lopulla, 
jos tarpeita ei aiemmin ilmene.  Jotta toimintamme jatkuisi 
aktiivisena, olet tervetullut mukaan toimintaamme!  

Teksti Tarja Jansson 
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KESÄTERVEISET 
4H-YHDISTYKSESTÄ! 

LAVIAN KIRJASTO PALVELEE  
JOKA PÄIVÄ MYÖS KESÄLLÄ  

Vilkas 4H-toimintakesä on aluillaan.  Jäätelökioski palvelee 
säännöllisesti koulujen päätyttyä, poutasäällä arkisin klo 12–18 
ja  la-su klo 12–16. Tervetuloa tutustumaan kesän makuihin – 
tarjolla myös uutuuksia! Kesäkuun iltatorilla tavataan ke 15.6. 
4H:n teltalla Onnenpyörä ja kasvomaalausta. Kahviossa häärivät 
4H-yrittäjät Amanda ja Eemeli. 

Alakouluikäisten päiväleiriä vietämme Metsästysseuran majalla 
juhannusviikolla. Leirille  on tulossa iso joukko lapsia ja ohjaa-
mistehtäviin työllistyy kuusi paikallista nuorta. Ohjelmallisia 
vieraita otamme mieluusti vastaan! 

Markkinatorilla tavataan pe 22.7 – 4H:n arpapöytä löytyy 
tutulta paikaltaan. Elokuun alussa, 3.8 vietämme yhdistyksen 
jäsenten saunailtaa Kiikoisten Rantasaunalla  klo 17-20. 

Tänä vuonna kesän tapahtumat jatkuvat vielä elokuulle – pari 
vuotta tauolla  ollut lastentapahtuma tuo Huuhkajavuoren laval-
le taikuri Jokeri Pokeri Boxin tiistaina 9.8  klo 18. Laittakaahan 
päivä kalenteriin  

Lannoitesäkkikeräyksessä on välivuosi – ensi vuonna kerätään 
jälleen. 4H-yrittäjät palvelevat arjen askareissa, mm. maton-
pesussa ja pihatöissä. Heistä löytyy  lisätietoa kotisivuiltamme 
kiikoinenlavia.4h.fi. 

Kerhot jatkuvat syyskuun alussa. Meidät löytää myös  
Facebookista ”Kiikoisten ja Lavian 4H-yhdistykset”  
sekä Instagramista  @4hkiikoinenjalavia 
Aurinkoista kesää kaikille toivottaa 4H-väki 
kuva ja teksti: Päivi Lindfors

Jos kaipaat kesäksi luettavaa, elokuvia, pelejä tai muuta muka-
vaa ajanvietettä, piipahda  kirjastoon! Lavian kirjaston aukiolo-
ajat ovat laajenneet omatoimikäytön myötä.  Kirjastokortin ja 
PIN-koodin avulla kirjastoon pääseekin asioimaan jokaisena  
viikonpäivänä.  

Asiakas tarvitsee tunnusluvun eli nelinumeroisen PIN-koodin 
asioidessaan  omatoimikirjastoissa. Tunnusluvun saa kirjastosta 
henkilöllisyytensä todistamalla.  Tunnuslukua ei turvallisuus-
syistä anneta sähköpostilla tai puhelimessa. Unohtuneen PIN 
koodin tilalle saa uuden verkosta osoitteesta satakirjastot.finna.
fi. 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.  

Kirjastokortti kätevästi verkosta  
Kirjaston asiakkaaksi voi nyt ilmoittautua myös verkkolomak-
keella, joka vaatii  tunnistautumisen esimerkiksi pankkitun-
nuksilla tai mobiilivarmenteella. Verkkolomakkeen  löydät 
osoitteesta satakirjastot.finna.fi ja menemällä valikkoon Info, 
Asiakkaan opas. Kortin  voi noutaa kirjastosta seuraavana 
arkipäivänä. 
 
Kivaa kesätekemistä lapsille ja aikuisille  
Kirjastossa lainaajiaan odottelevat keppihevoset Histamiini ja 
Tähti, jotka saat mukaasi  kahdeksi viikoksi kirjastokortilla. 

Lautapelit, leffat ja kirjat viihdyttävät niin lapsia kuin  aikuisia 
myös sateisina kesäpäivinä. Laaja valikoima lehtiä on asiakkai-
den luettavissa ja  lainattavissa myös mukaan.  

Kirjastolta voi lainata kesän ulkoliikuntaan Liikuntatoimen 
fatbike-pyöriä silloin, kun ne  eivät ole Liikuntatoimen käytössä. 
Pyörien laina-aika on seitsemän päivää. Lainaa ei voi  uusia, 
eikä pyöriä varata. Alaikäinen tarvitsee huoltajan mukaan 
lainaukseen. Pyörä  lainataan kirjastosta sellaisena ajankoh-
tana, jolloin kirjaston henkilökunta on paikalla ja  noudetaan 
lainattaessa saadulla kuitilla Ekopajalta sen aukioloaikoina. 
Noutaessaan  fatbiken asiakas saa opastuksen sen käyttöön ja 
pyörä säädetään käyttäjän mittoihin  sopivaksi. 

Lavian kirjasto  
Tampereentie 19, Lavia  
lavia.kirjasto@pori.fi 
Puh. 044 701 8909  
pori.fi/kirjasto ja satakirjastot.finna.fi  

Ekopaja  
Keskustantie 4, Lavia  
Avoinna ma-to kello 7–15 ja pe kello 7–12  

Teksti Heli Leppäniemi  
Kuva Satu-Mattila-Laine

Lavian kokkikerho Velhonnokassa 
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LAVIASTA KÄSIN LAVIAN ILTATOREILLA
Iltatorilla on ollut jo kaksi kertaa yhteispöytä nimellä ”Laviasta 
käsin”, ideaa on ollut  toteuttamassa Sirkka Kettunen, Johanna 
Hällström ja Eija-Hannele Tanskanen. Pöydät  torikäyttöön 
on tehnyt Vesa Löfström ja tarvikkeet lahjoittanut Karhijärven 
parhaaksi ry.  

Idea on lähtöisin ajatuksesta, että jokaisella lavialaisella on mah-
dollisuus osallistua ilta torimyyntiin vähäiselläkin tekemillään 
tai kasvattamillaan tuotteilla. Myyjällä ei näin ollen  tarvitse olla 
telttaa tai pöytää. Myyjä varaa paikan tuotetietoineen yhdys-
henkilöltä, pakkaa  tuotteensa myyntikuntoon, hinnoittelee ja 
listaa ne ja toimittaa sovitusti ennen iltatoria  yhdyshenkilölle. 
Myyntipöydässä on pieni yhteinen pohjakassa. Myymättömät 

tuotteet  tulee noutaa tapahtuman loputtua sovitusti. 
Laviasta käsin myyntipöytään voit tuoda tuotteitasi myytäväksi 
tai myydä itse pienenkin  määrän tuotteita.  

Nyt puikot heilumaan, sahat sahaamaan ja padat porisemaan!  
Varaa paikkasi puhelimitse Eija-Hannele Tanskanen 040 413 
4748. 
 
ILTATORIT 2022 alkaen klo 17  
Lasten iltatori 15.6.  
Kirppistely 20.7.  
Sadonkorjuu 31.8.  
Jouluinen iltatori 30.11. 

VILINÄÄ VUODEN YMPÄRI
Kauniina toukokuisena perjantaiaamuna Lavian torin läheiset 
parkkipaikat ovat täynnä. Torilla on  kuusi myyjää ja kymmeniä 
kyläläisiä.  

Vaikka tori onkin selvästi vilkkaampi kesäisin, osa myyjistä pal-
velee lavialaisia vuoden ympäri.  Esimerkiksi vihanneskauppias 
Mikko Alvari kertoo pitävänsä noin kuukauden tauon sydäntal-
vella. Porin kala ei lomaile lainkaan.  

Porin kalan autossa on asiakkaita palvellut tänä vuonna useim-
miten Tommi Jokiainen. Matti  Riuttala kertoo jässähtäneensä 
Porin päähän, mutta yrittää kiertää itse toreja nyt kesällä  enem-
män. “Nyt kun on tällainen kaunis päivä, tulee oikein kesätori-
fiilis. Täällä on kiva olla”, hän  kertoo.  

Toinen lähes ympärivuotisesti lavialaisia palveleva myyjä Mikko 
Alvari kehuu toria virkeäksi ja  hienoksi paikaksi: “On kuin 
kotiinsa tulisi, kun tulee tänne.”  

Perjantai- ja iltatorien lisäksi kesällä on tulossa myös pari 
vuotta koronatauolla olleet Lavian  markkinat. “Tulossa on ihan 
normaalit markkinat perjantaina 22.7.”, kertoo Elisabeth Nyman  
Lavian-Suodenniemen Hevosystävät ry.:stä. Paikalle toivotaan 
tietysti mahdollisimman paljon  myyjiä. “Toivottavasti saamme 
tänä vuonna taas tivolin paikalle”, Nyman toivoo.  

Kuvat ja teksti: Pauliina Ruisniemi  

Marjukka Lehtimäki kertoo käyvänsä torilla joka perjantai. Tässä 
hän on vihanneskaupoilla  Mikko Alvarin myyntipöydän ääressä. 

Helmi Isokallio työskentelee kukkameressä.  
Taustalla hymyilee Peninna Laurén.
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PARISUHDEKIEMUROITA HUUHKAJAN-
VUOREN KESÄTEATTERISSA 
Kuusi näyttelijää juoksentelee Huuhkajanvuoren kesäteatterin 
lavaa ristiin rastiin. Ohjaaja Jenna  Pukkila on antanut heille 
tehtäväksi käydä läpi omia kulkujaan pikavauhtia. Seuraavaksi 
samat  liikkeet tehdään takaperin. Kolareita ja horjahduksia 
tulee, mutta ne lähinnä naurattavat.  

Alkamassa on Exän uus ja vanha -näytelmän harjoitukset. 
Kumman kaa -sarjastakin tutun Minna  Koskelan kirjoittama 
parisuhdekomedia on pääsemässä nyt ensimmäistä kertaa ke-
säteatterin  lavalle. Ohjaaja Jenna Pukkila luonnehtii näytelmää 
vähän farssin tapaiseksi aikuisille suunnatuksi  näytelmäksi. 
"Voi sitä lasten kanssakin tulla katsomaan. Ei siinä ole mitään 
sellaista, mitä ei  nykypäivänä näkisi telkkarista", hän kertoo.  
Näytelmässä käsitellään vakavia aiheita hauskalla tavalla.  
"Vieläkin on pokassa pitelemistä, vaikka  harjoituskausi on jo 
pitkällä", Lampilahti tunnustaa.  

Isointa roolia näyttelee tänä vuonna Huuhkajanvuoren kesä-
teatterissa kolmena kesänä nähty Ilona  Lampilahti. Sinne hänet 
houkutteli aikoinaan Lavian nuorisoseuran entinen puheenjoh-
taja ja  teatterin monityönainen Eija Tuomi. "Koulu ja nuoriso-
seura tekivät yhteistyötä Suomi 100 - näytelmässä. Eija pyysi 
siellä minua Myyn rooliin näytelmään Taru on Satua ihmeelli-
sempi ja siitä  se lähti. Olen kiittänyt häntä monta kertaa", Lam-
pilahti kertoo. Mikä sinne lavalle sitten aina vetää?  "Se on jokin 
palo, jota ei voi sanoin kuvailla", Lampilahti pohtii. Talvikaudet 
hän näyttelee  sisäteatterissa Vammalassa. 
 
Näytelmän ainoaan miesrooliin saatiin Riihon Gere, joka myös 
Mika Ruisniemenä tunnetaan. Hän  on aloittanut näyttelijä-
uransa Huuhkajanvuorella Ronja Ryövärintyttäressä vuonna 

2015. Mikä saa  hänet palaamaan? "Minussa asuu pieni poika, 
joka haluaa leikkiä. Tämä on ihan mukavaa  hommaa". Hän pu-
huu roolihahmostaan lempeästi: "Jari on rahtusen hölmö kaveri, 
joka on ehkä  tahattomasti aiheuttanut sekaannuksia elämänsä 
aikana".  

Ohjaaja Jenna Pukkilalle Exän uus ja vanha on ensimmäinen 
aikuisten kesäteatteriohjaus. Hän on  aikaisemmin ohjannut las-
ten ja aikuisten ryhmiä kansalaisopistoissa ja erilaisissa yhdis-
tyksissä.  Kesäteatterissa Pukkila on toiminut apulaisohjaajana 
useamman kerran. Parin viime vuoden  aikana hän on harjoit-
tanut enemmän myös toista ammattiaan sairaanhoitajana.  
Näytelmässä on viisi roolia, joista yhdessä on tuplamiehitys. 
"Meillä on hyvä, innostunut ja  sitoutunut porukka. Yhtä näyt-
telijää piti vähän vanhentaa, mutta muuten jokaiseen rooliin 
löytyi  sopivat esittäjät", Pukkila kertoo. Hän kehuu myös 
Huuhkajanvuoren kesäteatteria. "Se on juuri  sellainen paikka, 
joka kesäteatterin pitääkin olla. Se on luonnon helmassa ja siellä 
on paljon tilaa  näytellä ja katettu katsomo." 

Näytelmän toteuttaa Lavian nuorisoseura, joka on toiminut 
tänäkin vuonna yhteistyössä Porin  seudun kansalaisopiston 
kanssa. Ensi-ilta nähdään 15.7. ja näytöksiä on yhteensä  
kymmenen.  

Sitä ennen Huuhkajavuoren kesäteatterin lavalla vierailee Mark-
ku Hokkasen ohjaama  esiintyjäjoukko, joka lausuu ja laulaa 
Lasse Heikkilän runoja. Esitys Lasse Heikkilä - Rakkaudesta  
nähdään sunnuntaina 12.6. klo 16, ja sinne on vapaa pääsy.  

Teksti ja kuvat: Pauliina Ruisniemi  

Jarin (Mika Ruisniemi) ja Terhin (Ilona Lampilahti) 
suhde on hitusen monimutkainen. 

Ohjaaja Jenna Pukkila käy kohtausta läpi Marianne Fontai-
ne-Reichardtin kanssa.  Taustalla vuoroaan odottaa tänä 

vuonna ensimmäistä kertaa Huuhkulla nähtävä Emmi  
Korkeaoja.  Valokuvaaja Hanna Maria Mäkelä on  
dokumentoimassa harjoituksia mainoksia varten.  

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

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

- hieronta
- laserhoito

- lymfahieronta
- kraniosakraalikäsittely

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

koirahoito

SCELETUS
koirahoito.fi
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LAVIAN YHTENÄISKOULUSSA OPISKELEE 
SEITSEMÄN ILOISTA UKRAINALAISLASTA
Keväisenä keskiviikkona kävin tapaamassa Lavian yhtenäis-
koulun ukrainalaista luokkaa.  Luokalla on seitsemän oppilasta 
ikävuosiltaan 8-14 -vuotta. Luokanopettajana toimii Emmi  
Rahkjärvi sekä koulunkäynninavustajana ukrainalainen  
englannin kielen opettaja Iryna Zhomer.  

Iryna Zhomer kaksine poikineen saapui Laviaan muiden 
Satakunnan Taimitukkuun  tulleiden ukrainalaispakolaisten 
kanssa helmi-maaliskuun vaihteessa pian Venäjän  hyökkäyksen 
alettua. Hänen puolisonsa on aiempina kesinä työskennellyt 
Taimitukussa,  joka nyt kriisitilanteessa antoi entisille työnteki-
jöilleen ja heidän läheisilleen  mahdollisuuden tulla tänne sotaa 
pakoon. Irinan puoliso jäi Ukrainaan, Taimitukussa asuu  tällä 
hetkellä yhteensä 20 Ukrainan pakolaista, joista kolmetoista on 
aikuista naisia ja seitsemän lapsia.
  
Suomelan koulussa aloitettiin näiden ukrainalaisten koulu-
laisten opetus 4.4. ensimmäisten  Suomen koulujen joukossa. 
Luokka toimii entisessä kuvisluokassa. Lapset kulkevat  kouluun 
bussilla ja heidän koulupäiviensä kestot ovat samanlaiset kuin 
muidenkin  oppilaiden. 
 
-Luokalla on yhteinen lukujärjestys, johon sisältyy yhteensä 
kymmenen suomen kielen tuntia. Liikuntatunnit pidetään 
yhdessä neljännen ja viidennen luokan oppilaiden kanssa,  
jolloin ukrainalaiset pääsevät tutustumaan muihin ikäluokkansa 
oppilaisiin. He ovat  saaneet täällä muun muassa pelata yhdessä 
heille ennestään tuntematonta Suomen  kansallispeliä pesäpal-
loa. Lisäksi he ovat olleet mukana koulun yhteisissä tapahtumis-
sa  kuten vappuparaatissa, kertoo Emmi Rahkjärvi.
  
Muihin oppilaisiin he saavat kontaktia myös välitunneilla. 
Ulkovälitunteja ei Ukrainassa ole, siksi suomalainen käytäntö 
on lapsille uutta. Se nousee yhdeksi tärkeimmistä asioista ky-
syessäni suomalaisen koulun hyviä puolia. Koulupihan erilaiset 
aktiviteetit kuten  esimerkiksi keinut ja mahdollisuus pelata 
jalkapalloa saavat kiitosta. He kokevat välituntien  olevan virkis-
täviä ja mukavia ja hyväksi kehitykselle.  

Koulupihaa kehuvat kaikki oppilaat Viktoriia, Yurii, Taras, Va-
leriia, Anna, Viktor ja  Anastasiia kuin yhdestä suusta. Jokainen 
oppilas mainitsee myös koulun ruoan olevan  hyvää. 
 

Kyselykierroksessa koulun hyvistä puolista mainitaan myös 
mahdollisuudet erilaisiin  peleihin sekä sisällä että ulkona, 
ystävälliset oppilaat, hymyilevät opettajat, jotka eivät  huuda, 
yksilöllisen opetuksen, oppituntien monipuolisuuden sekä 
myös bussikuskin  ystävällisyyden. 

Pitkän miettimisen jälkeen koulusta löytyy myös yksi huono 
puoli, koulussa ei myydä  karkkeja. Mutta ilmeisesti tämä ei ole 
suuri haitta, koska lapset tuntuvat nauttivan  koulunkäynnistä ja 
sen suomista mahdollisuuksista täysin sydämin.  

Lapset kertovat heillä olleen Ukrainassa erilaisia harrastuksia 
kuten tanssi, jalkapallo,  nyrkkeily, kivien keräily, muovailu sekä 
purkkakääreiden keräily.  

-Oppilaat ovat iloisia ja vastaanottavaisia. Tuntuu siltä, että he 
ovat saapuneet Suomeen  hyvissä ajoin, näkemättä pahinta so-
dan käyntiä. Traumat eivät näy koulun arjessa, vaikka  jokaisella 
heillä onkin ikävä kokemus turvattomuudesta ja kodin jättämi-
sestä, sanoo Emmi  Rahkjärvi. 

Iryna Zhomer kiittelee heidän saamansa vastaanottoa sekä 
lavialaisten avuliaisuutta, he  ovat saaneet paljon erilaisia joka-
päiväiseen elämään kuuluvia lahjoituksia sekä erityisesti  lapset 
koulunkäynnissä tarpeelliset reput ja muut koulutarvikkeet. 
Tänne tulleille naisille on tärkeää, että heidän lapsensa ovat 
turvassa ja saavat elää täällä ilman pelkoa. 
 
Teksti ja kuvat Tarja Jansson  

Emmi Rahkjärvi on saanut kehitellä ja valmistaa opetuksessa käytettäviä materiaaleja  esimerkiksi 
suomen kielen oppimisen tueksi. Kuvassa muistipeliä pelaamassa Anna,  Nastja, Lera ja Taras.

Iryna Zhomer on mukana avustamassa, 
kun Viktor, Jurij ja Vika pelaavat.  
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Laviafoorumin kokouksessa päätimme järjestää suoran avun Ukrainan pakolaisille 
ilman välikäsiä. Kampaamo Aallosta voit ostaa osuuden yhteiseen lahjakorttiin Lavias-
sa asuvien ukrainalaisten hiusten hoitamiseen (osoite Tampereentie 3). Lahjoituksen 
suuruudella ei ole väliä, pienelläkin avulla saamme  yhdessä heille helpotusta arkeen 
sekä toivotettua heidät tervetulleiksi  yhteisöömme! 
Kiitos avustasi!   
Laviafoorumi

KAUPUNGINJOHTAJA AINO-MAIJA  
LUUKKONEN JÄÄ  ELÄKKEELLE 
Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen jää eläkkeelle 
ensi helmikuun alussa  toimittuaan tässä virassa elokuusta 2004 
asti. Eroanomuksensa hän jätti  kaupunginhallitukselle huhti-
kuun neljäntenä.  

Pyhämaassa (liitetty Uuteenkaupunkiin) lapsuutensa asunut 
Luukkonen on  koulutukseltaan valtiotieteen lisensiaatti (Åbo 
Akademi) ja Master of Public Health  (Nordiska hälsovårdshö-
gskolan, Göteborg). Työurallaan hän on työskennellyt sosiaali- 
ja  terveydenhuollon hallintotehtävissä Nurmijärven kunnassa, 
Harjavallan sairaalan  kuntainliitossa, Satakunnan sairaanhoi-
topiirissä ja Turun, Lohjan ja Porin kaupungeissa  sekä Vaasan 
yliopiston sosiaali- ja terveyshallinnon yliassistenttina.  

Aino-Maija Luukkonen on asunut Porissa vuodesta 1992 
lähtien. Pori on suurin Aino Maijan asuinpaikkoista lukuunot-
tamatta opiskeluaikoja Turussa. Porissa kaikki palvelut  ovat 
lähellä ja kotiutuminen lähti käyntiin.  

Kaupunginjohtaja haastateltavana  
Haastattelin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosta touko-
kuun alkupuolella, jolloin hän  kertoi seuraavaa:  

– Satakuntalaisiin tutustuminen tuntui aluksi vaikealta. Poriin 
muutettuani liityin  mieheni kanssa Pihlavan Marttoihin, jonka 
vilkkaan toiminnan kautta pääsimme  tutustumaan porilaisiin 
paremmin ja totesimme porilaisten ystävyyden olevan  lämmin-
tä ja uskollista, kunhan alkuvaiheesta päästiin.  

– Työura kaupunginjohtajana on ollut rikasta ja vaihtelevaa, 
välillä haasteet ovat olleet  kovia ja vastoinkäymisiäkin on ollut. 
Mutta niihin pitää olla valmistautunut ja ne ovat  osa jokaisen 
julkisessa työssä olevan elämää. Työssä kokee paljon myös  po-
sitiivista ja oppii kaiken aikaa uutta sekä tapaa ja tutustuu uusiin 
ihmisiin.  

– Lavian liittäminen ei ollut Porin kaupungille hyvä sijoitus La-
vian kunnan talouden  alijäämäisyyden ja velkojen vuoksi, mut-
ta valtioneuvoston otettua Lavian kunnan  liittämisen asiakseen, 
oli selvää, että kunta liitetään Poriin. Vaikka osa kuntalaisista  
halusi liittyä Kankaanpäähän ei heidän toivomaansa osaliitosta 
sinne hyväksytty.  

– Lavia oli minulle tuttu Harjavallan ajoilta, jolloin Lavia oli 
mukana Kisulan kuntayhtymässä sekä vierailuistani ystäväni 
mökillä Jaakolantiellä Huuhkajavuoren kupeessa. Lavian kauniit 
maisemat ilahduttivat jo silloin ja nyt nämä maisemat  lukuisine 
järvineen ovat tärkeä osa kaupunkia Järvi-Porina.

– Laviassa on monipuolisia asumisvaihtoehtoja ja se tarjoaa 
oivat mahdollisuudet  myös etätyölle. Lavian houkuttelevuuteen 
asumispaikkana on myös kuntalaisilla  mahdollisuus vaikuttaa 
omalla toiminnallaan ja muuttomyönteisyyden esille tuomisena.  

– Sote-palveluiden siirtymisen hyvinvointialueille merkitsee 
myös Laviassa asuville  paljon, toivon mukaan ne tuovat muu-
toksia vain positiiviseen suuntaan. 

– Joukkoliikenneyhteydet ovat paikkakunnalla suuri haaste, 
vähäisen väkimäärän  vuoksi useiden päivittäisten vuorojen 
järjestäminen kantakaupunkiin ei ole  kannattavaa, kuten ei 
myöskään kulkuyhteyksien järjestäminen sivukyliltä Lavian  
keskustaan. Näen tässä yhtenä mahdollisuutena kimppakyy-
tien käytön, Näihin olisi  hyvä kehittää jonkinlainen sisäinen 
järjestelmä, jossa autottomat ja auton omistavat  matkaanlähtijät 
voisivat kohdata.    
– Nyt kun voin vihdoin elää elämää ilman suunnitelmia ja 
aikatauluja, aion nauttia siitä  päivän kerrallaan, joten en ole 
lähtökohtaisesti tehnyt suuria suunnitelmia  tulevaisuudelle.
  
Kaupungin johtajan sijaistaminen ja uuden  
kaupunginjohtajan valinta  
Kaupunginjohtajan jäädessä viettämään ansaittuja lomiaan 
toimialajohtaja Lauri Kilkku  toimii kaupunginjohtajan viran-
sijaisena 23.6.2022 alkaen siihen asti, että  kaupunginjohtajan 
virkaan valittava henkilö ottaa viran vastaan.  

Kilkun tilalla Elinvoima- ja ympäristötoimialan viransijaisena 
on Elinvoima- ja  ympäristötoimialan Kasvupalvelut -yksikön 
päällikkö Jouko Hautamäki vastaavan ajan kuin Lauri Kilkku 
toimii kaupunginjohtajan viransijaisena.  

Kaupunginhallitus asetti toimikunnan valmistelemaan kaupun-
ginjohtajan rekrytointia, sen  puheenjohtajaksi valittiin kau-
punginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen ja sihteeriksi  
henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen. Kustakin kaupunginval-
tuustossa edustettuna olevasta  poliittisesta ryhmästä toimikun-
taan valittiin jäsenet seuraavasti: Arto Nurmi, Jyrki Levonen,  
Sampsa Kataja, Raisa Ranta, Laura Pullinen, Aila Haikkonen ja 
Simo Korpela  Toimikuntaan valittiin lisäksi asemansa perus-
teella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  Mari Kaunistola.  

Teksti Tarja Jansson 
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LAVIAN PESIVÄÄ LINTULAJISTOA
Talvella 2021 joulukuun numerossa oli tässä samaisessa leh-
dessä juttu kuvineen alueen  talvilinnustosta, josta nyt seuraa 
jatkoa alueen pesimälinnuston muodossa kevät ja  kesäaikaan. 
Vuosiluvutkin ovat samat kuin vastaavassa talvijutussa, samoin 
kuin alueen  rajaus kylän raittiin tai sen välittömään läheisyy-
teen. Yksityiskohtaiset tiedot perustuvat  tälläkin kerralla omiin 
havaintoihin ja löytöihin tai keskustelukerhojen antiin jostain 
Lavian  kylän alueelta.  
 
Pesimäaika ja pesivää lajistoa  
Kun alueen talvipesijät pikku-, iso- ja kirjosiipikäpylintu sekä 
kesykyyhky Suomelan koulun  kulmilta jätetään pois, niin 
voimme lähteä käymään läpi vähän alueen pesimälajistoa ihan  
aikajärjestyksessä huhtikuun alusta heinäkuun loppuun.  
Varhaisina keväinä saattaa korppi ehtiä pesinnän aloituksen 
samoihin aikoihin koulun  alueen kesykyyhkyn kanssa.  

Seuraavaksi aikaisempina taitavat pesinnän ehtiä aloittamaan 
alueen pöllölajit: huuhkaja,  lehtopöllö sekä helmipöllö (nämä 
lajit ovat varmistuneet alueelta), joista jokaisen lajin  aikaisim-
mat yksilöt aloittavat haudonnan jo maaliskuun viimeisinä 
päivinä Lavian  korkeuksilla. Itse onnistuin paikallistamaan 
alueelta lehtopöllön pesän. Vuosi oli 2015 ja  ajankohta huhti-
kuun puolivälin aikoihin. Pesä sijaitsi telkän pöntössä Karhijär-
ven rannalla  ja siinä oli neljä puhtaan valkoista munaa. Pesästä 
pääsi lopulta lähtemään kaksi poikasta  maailmalle, jonka 
jälkeen pesi samassa pöllöltä vapautuneessa pöntössä telkkä 
kesäkuun  puolen välin aikoihin. Telkän pesässä puolestaan oli 
8 samean vihreää munaa, joista 7:stä  kuoriutui poikaset juuri 
vähän ennen juhannusta.  

Muuta alueen pesivää lajistoa  
Huhtikuussa pesii myös yksi alueen todellisia tyyppilajeja varis, 
joka rakentaa pesänsä  johonkin alueen tuuheisiin kuusiin ja 
munii siihen 3–6 vihreää ruskealaikkuista munaa.  Joinakin 
vuosina variksella on toinen pesue sydänkesällä juhannuksen 
aikoihin. 
 
Huhtikuu on myös naakan pesän rakennusaikaa, mitä raken-
nustouhuja pääsee Laviassa  seuraamaan aivan aitiopaikalta 
koulun lähistöltä. Myös harakka rakentaa pesänsä näihin  sa-
moihin aikoihin huhtikuussa. Maininnan arvoisia lienevät myös 
aikaisimmat  mustarastaat, sekä vähän pidemmällä metsien kät-
köissä pesivä töyhtötiainen, joista  varsinkin tämä jälkimmäinen 
tunnetaan varsinaisena huhtikuun pesijänä.  

Toukokuulle tultaessa maininnan arvoinen on ainakin punarin-
ta, joka on osoittautunut ihan  valtalajiksi Lavian kylän lähi-
metsissä. Muita alueen valtalajeja on: peippo, tiaiset, rastaat,  ja 
myöhemmin kesäkuussa pesintänsä aloittavat uunilintu, tiltaltti 
sekä sirittäjä.  Kohtalaisen yleisiä ovat myös varpunen ja pikku-
varpunen sekä sydänkesän pesijä  kirjosieppo. Myös västäräkki 
samoin kuin tervapääskykin (kirskuja) ovat molemmat  koh-
talaisen yleisiä lajeja alueella. Yksi suosikkilajeistani kivitasku 
puuttuu alueelta joko  vallan tai sitten se on täällä kohtalaisen 
harvinainen.  

Lisää pesälöytöjä sekä pönttöbongauksen antia  
Tämän jutun yhteydessä voisin mainita kolme pesälöytöä ke-

sältä 2015. Ensimmäinen on  fasaanin pesä, joka löytyi Suome-
lan koulun vieressä olevalta joutomaalta heinikon  kätköistä. 
Pesässä oli 14 tumman ruskeaa munaa ja myöhemmin kesällä 
alueella nähtiin  fasaanipoikuekin, joten pesintä onnistui. 
Toinen maininnan arvoinen pesälöytö saman vuoden kesäkuul-
ta on Mintunlehteä  vastapäätä pieneltä omakotitalojen väliin 
jääneeltä metsäsoirolta löytynyt kulorastaan  pesä. Pesässä oli 
löytöhetkellä neljä noin viikon vanhaa poikasta.  

Viimeisin julkaisukynnyksen ylittävä pesälöytö alueelta samalta 
vuodelta lienee Mannelinin  kulmien takaa metsästä löytynyt 
sirittäjän pesä. Pesä löytyi heinäkuun loppupuolella  mustikan-
poimimisretkellä. Se sijaitsi vanhan jo kasvillisuutta kasvavan 
kannon päällä,  jossa oli myös neljä kohtalaisen isoa poikasta. 
Mustikoitakin saimme tällä samalla retkellä ihan kohtalaisen 
hyvin.  

Seuraavaksi tähän voitaisiin ottaa jokavuotisen Pönttöbon-
gauksen tulokset, jonka suoritin  viime vuonna 2021 täällä 
Laviassa urheilukentän lähiympäristössä, näin pääsee vuosikin  
vaihtumaan. Päivämäärä oli: 05.06.2021, tulokset näkyvät tätä 
seuraavassa  yhteenvedossa: 
 
Ensiksi alueella sijaitsevat pöntöt ja pönttötyypit: pikkulinnun 
pönttöjä 12 kpl,  kottaraisen/tervapääskyn pönttöjä 4 kpl, tel-
känpönttöjä 2 kpl. Näistä löytyi seuraavanlaista  pesivää lajistoa: 
talitiainen 4 pöntössä, joista kolmessa poikaset pesässä, yhdessä 
vielä  haudonta käynnissä, sinitiainen 2 pöntössä, joista yhdessä 
poikaset pesässä, yhdessä  munintavaihe menossa (ehkä kesän 
toinen pesue), kirjosieppo 4 pöntössä, joissa kaikissa  haudonta 
käynnissä, kottarainen 2 pöntössä, joista molemmista poikaset 
maastossa.  Lopuksi vielä telkkä 1 pöntössä, jossa vielä haudon-
ta käynnissä.  

Yleiskatsaus sydänkesään 2021 
Lopuksi tosiaan vielä pieni yleiskatsaus sydänkesään 2021. 
Vanha varpusen pesäpaikka  niin ikään vanhan liikekiinteistön 
räystään alla olevassa kolossa Kauneus-Salongin  puoleisessa 
päässä, oli tänä kuluvana vuonnakin käytössä. Kesäkuun alussa 
poikasten  sirkutus kuului hyvin rakennuksen pihamaalla.  
Juhannuksen aikoihin Lavian kylän ilmatilassa on liikettä ja 
elämää, kun alueella pesivät  tervapääskyt aloittavat ruokinta-
lentonsa poikasten kuoriutuessa pesissä. Poikasiaan  ruokkivat 
kirjosieppo-emot kuuluvat niin ikään suomalaiseen juhannus-
tunnelmaan.  
  Vielä heinäkuun puolen välin aikoihin viime vuonna oli taliti-
aisella isot poikaset pesässä  Aleksin hovin erään rakennuksen 
räystään alla olevassa kolossa, yksi myöhäinen  mustarastas 
hautoi viittä munaansa mättään kupeessa sijaitsevassa pesässään 
pienessä  metsässä kyseisen alueen vieressä.  
Tällaisia havaintoja sekä kokemuksia päätin koota tämän 
jutun yhteyteen ja lisäksi vielä on  nämä kuvatkin, jotka kaikki 
jollakin tavalla liittyvät Lavian pesivään lintulajistoon, ja tästä  
Pönttöbongauksesta saa muuten netistä tietoa.  

HYVÄÄ UUTTA KESÄÄ 2022 KAIKILLE TÄMÄN LEHDEN 
LUKIJOILLE. T: ISMO  VÄHÄSAVO  
Teksti ja kuvat Ismo Vähäsavo 
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ESITTELYSSÄ TUOREET LAVIALAISET  
Pieniä lavialaisia odotetaan syntyvän vuoden 2022 aikana tusi-
nan verran. Lavian  tiedotuslehti tavoitti heistä neljä.  
Näin heidän vanhempansa kertovat.  

Annika ja Matias Viitasaari:  
"Aurinkoinen ja rauhallinen Hertta asuu Kallialassa. Hertan 
perheeseen kuuluu  vanhemmat Annika ja Matias, 5-vuotias 
isosisko Amanda, kissat Åke ja Pertti sekä Hilma koira. Syömi-
sen ja nukkumisen lomassa Hertan mielipuuhia ovat isosiskon 
kanssa  leikkiminen ja höpöttely. Isosisko on myös innokas 
apuri vaipan vaihtamisessa sekä  kylvettämisessä."  

Pauliina ja Matti Ruisniemi:  
"Veera saapui kevään alussa kuin Nuuskamuikkunen. Hän tutkii 
tarkasti ympäristöään ja  kertoilee mielellään juttujaan kaikille, 
jotka jaksavat kuunnella. Kotona häntä hoitaa  vanhempien 
lisäksi 2-vuotias isosisko Sonja."  

Siiri Vainio ja Sami Kuusiranta:  
"Huhtikuussa syntynyt esikoistyttömme Leila on sylien suur-
kuluttaja. Hän viihtyy autossa ja  ulkona. Leilalla on meidän 
perheen suloisin hymy."  

Jenna Keski-Patola ja Patrick Välimäki:  
"Veljessarjan viides, ihana, tyytyväinen ja reipas pieni poika 
syntyi toukokuun alussa. Vanhempien lisäksi vauvaa innolla 
odottivat isoveljet Aaron, Valeri, Iivo ja Eino." 

Leila

Veera

Jennan ja Patrickin poika Hertta

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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BIOJÄTTEEN ERILLISKERÄYS ALKAA YLI NELJÄN 
ASUNNON KIINTEISTÖILLÄBIOJÄTE HYÖTYKÄYTTÖÖN 

MYÖS PIENTALOISSA JA 
OMAKOTIALUEELLA

JÄTENEUVONTA TIEDOTTAA

Jätelain muutosten myötä aloitetaan lajitellun bio- eli ruoka-
jätteen keräys taajama-alueilla 1.7.2022 alkaen. Keräys koskee 
asuinkiinteistöjä, joissa asuntoja on viisi tai enemmän. Käytän-
nössä keräys koskee Lavian keskustan rivitaloja.

Biojäteastian hankinta ja tyhjennysten sopiminen jätteenkul-
jetusyrityksen kanssa on taloyhtiön vastuulla. Asukas lajittelee 
kotona syntyvän biojätteen lajitteluohjeiden mukaisesti ja vie 
sen pihalla olevaan biojäteastiaan. Kuljetusyhtiö toimittaa 
biojätteen eteenpäin vastaanottajalle, joka hyödyntää biojätteen 
esim. biokaasun ja maanparannuslannoitteiden valmistuksessa.

Ennen keräyksen alkamista jokaiseen asuntoon, jota keräys kos-
kee, jaetaan ohjeet biojätteen lajittelusta. Biojätteen maailmaan 
voi tutustua esimerkiksi verkkosivustolla www.biojate.info

BIOJÄTE HYÖTYKÄYTTÖÖN MYÖS  
PIENTALOISSA JA OMAKOTIALUEELLA

Biojäteastian voi tilata jätteenkuljetusyritykseltä itselleen myös 
omakotitalouteen. Jos taloudesta syntyy kovin vähän biojätettä 

voi toimivin ja edullisin ratkaisu olla yhteinen biojäteastia naa-
pureiden kanssa. Naapuruston yhteinen jäteastia syö  
monen perheen biojätteet, ja jokaiselle lähetetään oma lasku 
osuudestaan.

KOMPOSTOINTI

Hyvä vaihtoehto erilliskeräykselle on biojätteen kompostointi 
kotikompostorissa. Keittiöjätteen kompostointiin tarvitaan 
asianmukainen kompostori, johon biojätettä pystytään kerää-
män ympäri vuoden. Lämpöeristetyt kompostorit toimivat 
myös talvella ja näin saadaan kerättyä ympärivuotisesti biojät-
teen arvokkaat ravinteet uuteen käyttöön.  
 
Kompostorista syntyneen mullan voi hyödyntää puutarhanhoi-
dossa tai viherrakentamisessa. Se toimii erinomaisena maan-
parannusaineena ja monivuotisten istutusten ravintona. Myös 
omasta pihasta syntynyt puutarhajäte kannattaa hyödyntää 
kompostoimalla se.

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

JÄTENEUVONTA MUKANA  
LAVIAN ILTATORILLA
Jäteneuvonta mukana Lavian Kirppistely-iltatorilla 20.7. klo 
17–20. Tule juttelemaan kanssamme lajittelun uusista tuulista ja 
osallistu arvontaan pisteellämme. Samalla voit kysyä kompos-
toinnista.  

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN 
VASTAANOTTO
Vaarallisia jätteitä otetaan vastaan jäteveden- 
puhdistamolla, osoitteessa Viittatie 10, joka  
kuukauden toisena maanantaina klo 14–17.

JÄTTEIDEN KERÄYS- 
TEMPAUKSET LAVIASSA
lauantaina 11. kesäkuuta klo 9–14
keskiviikkona 17. elokuuta klo 14–18 

Keräykset ovat nurmikentällä osoitteessa Porintie 4  
(toria vastapäätä).

Keräyksessä otetaan vastaan 
maksullisena 
• isoja, kodin sekajäteastiaan mahtumattomia sekajätteitä 
maksutta 
• sähkölaite- ja metalliromuja
• vanteellisia ja vanteettomia renkaita  
• moottoriajoneuvojen akkuja
• loisteputkia sekä energiansäästö- ja led-lamppuja 

Sekajätteen vastaanottohinta on 20 euroa/m3 tai 5 euroa  
jätesäkillinen. Lisätietoja keräyksistä:  
Porin kaupunki/jätehuoltoyksikkö, p. 
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UUDISTUKSIA LAVIAN APTEEKIN TOIMINNASSA
Kun Ulrika Uusitalosta tuli Lavian apteekkari vuoden 2020 
joulukuussa, apteekkilupa  myönnettiin Porin 11. Apteekkiin. 
Tällöin oli päätetty, että Satasairaalaan perustetaan  apteekki, 
jonka alaisuudessa Lavian apteekki toimii sivuapteekkina kuten 
Kiikoisten  sivuapteekkikin, sairaalaan tehdyn uuden toimitilan 
valmistuttua. Nyt Satasairaalaan on nyt  avattu 9.5. avattu uusi 
Tiilimäen apteekki.  

Tiilimäen apteekki toimii keskussairaalan E-rakennuksen 
katutasossa. Samassa  rakennuksessa toimii lasten- ja nais-
tensairaala. Apteekkiin on opasteita sekä sairaalan  sisä- että 
ulkopuolella. Oven 13 edessä on maksuttomia parkkipaikkoja  
apteekkiasiakkaille. Apteekki on avoinna arkipäivisin kello 
9–17.  

Apteekkari Ulrika Uusitalo työskentelee tästä lähtien pääasiassa 
Tiilimäellä. Laviassa hän  työskentelee satunnaisesti tarpeen 
mukaan. Tiilimäen apteekissa työskentelee apteekkarin  lisäksi 
kaksi farmaseuttia ja yksi tekninen apulainen. Lavian sivuap-
teekin toiminnasta  vastaa apteekinhoitajana farmaseutti Mirva 
Ohvo ja Kiikoisten sivuapteekin hoitajana  proviisori Mari Pit-
känen, näiden molempien sivuapteekkien apuna on myös yksi 
tekninen  apulainen.  

Apteekin toiminnan muutos niin, että pääapteekki on Porissa, 
takaa Lavian ja Kiikoisten  sivuapteekkien toiminnan. Kotiin-
kuljetus ja muut apteekin palvelut toimivat kuten ennenkin,  
kolmen toimipisteen yhteistoiminta takaa myös lääkkeiden 
paremman saatavuuden  ongelmatilanteissa.  

Toukokuun puolivälissä Matkahuollon palvelut siirtyivät 
Mintunlehdestä Lavian apteekkiin,  joten jatkossa Matkahuolto 
toimii siellä viitenä päivänä viikossa kello 9-17.  

Ulrika Uusitalon mukaan matkahuolto ei työllistä apteekin 
henkilökuntaa niin paljon kuin  siellä aiemmin toiminut posti. 
Pakettien lähettäjät hoitavat maksut ja lähetysselvitykset  netin 
kautta, joten matkahuoltopiste vain ottaa vastaan ja luovuttaa 
paketteja.  

Erilaiset palvelut ovat viime vuosina vaihtaneet useasti palvelu-
pisteitään, mutta onneksi  niille on aina löytynyt hyvä toiminta-
paikka. Apteekkimme palvelee meitä samassa tutussa  paikassa 
hyvin kuten ennenkin huolimatta nimen muutoksesta ja sen 
pysyminen täällä on  todella tärkeää.  

Teksti Tarja Jansson  

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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Perusturvan koronaneuvontapuhelimen aukioloaikoihin 
muutoksia Porin perusturvan koronaneuvonnan aukioloaikoja 
päivitetään. Maanantaista 23.5. alkaen  koronaneuvontapuhelin 
palvelee arkisin klo 8–16.  
Jos on syytä epäillä koronatartuntaa, puhelinyhteys otetaan 
Porissa, Ulvilassa ja  Merikarvialla arkisin Porin perusturvan 
koronaneuvontapuhelimeen tai tekemällä oirearvio  osoitteessa 
omaolo.fi. Muuna aikana korona-epäilytilanteessa tulee ottaa 
yhteyttä  Satasairaalan päivystysnumeroon. 
Porin yhteistoiminta-alueen koronaneuvontapuhelin: 02 623 
4333 (ma-pe klo 8–16).  Suun terveydenhuollon neuvontapuhe-
lin: 044 701 0044 vastaa suun terveyteen liittyviin  kysymyksiin. 
Puhelinneuvonta auttaa myös koronaan liittyvissä kysymyksis-
sä, jotka  koskevat suun terveyttä. (ma-pe klo 8–16).  
Satasairaalan päivystysnumero: 116 117.  
Koronanrokotusajanvaraus palvelee arkisin klo 8–16 puh. 
02 623 4360  Koronarokotustodistuksiin liittyvissä asioissa 
pyydämme soittamaan puh. 044 701 2765  (ma-pe klo 8–14). 
Todistuksen saa yhä nopeimmin tallentamalla sen Omakan-
nasta,  kanta.fi –osoitteesta. Jos Omakannan käyttäminen ei ole 
mahdollista, ole ensisijaisesti  yhteydessä Porin perusturvan 
koronatodistusten sähköpostiosoitteeseen:  
koronarokotustodistus@porinperusturva.fi. 
Lisätietoja antaa:  
Minna Sipola, osastonhoitaja, puh. 044 701 3726  
Anna-Maija Heikkilä, osastonhoitaja, puh. 044 701 0385 
 
Porin nuorisotalolla rokotetaan koronarokotuksia kesäkuun 
loppuun saakka 
Porin nuorisotalolla toimii 30.6. saakka normaalien ajanvaraus-
rokotusten ohessa ilman  ajanvarausta vastaanotto. Nuorisotalo 
on avoinna seuraavasti: ma klo 8-15:30, ti klo 11– 18, ke-to  
klo 8-15:30 ja pe klo 8-13:30. Torstaina 23.6.  
suljetaan poikkeuksellisesti klo  13:30.  
Ajan voi varata puhelimitse: 02 623 4360 arkisin klo: 8–16. Pai-
kalle voi myös saapua ilman  aikaa ja tällöin tulee valmistautua 
odottamaan hetki vuoroaan.  
Seuraavat muut perusturvan alueen rokotuspäivät ajanvarauk-
sella ovat:   · Pihlavan terveysasemalla to 19.5. klo 8–12 
  · Merikarvian terveysasemalla to 2.6. klo 9–12 
Ajantasainen tieto koronarokotuksista löytyy  
osoitteesta: https://www.pori.fi/korona/rokotukset 
Lisätietoja antaa:  
Anna-Maija Heikkilä, osastonhoitaja, puh. 044 701 0385  

Porissa selvitetään asukkaiden mielipiteitä kaupungin tekni-
sistä palveluista –  osallistu kyselyyn 
Porilaisille on avattu yhdyskuntateknisiä palveluita koskeva 
verkkokysely, jossa  mielipiteensä voi kertoa esimerkiksi katujen 
ja pyöräteiden kunnosta, katuvalaistuksesta  sekä puistojen ja 
leikkipaikkojen hoidosta. Kyselyssä on mukana myös vesihuol-
toa ja  pelastustoimen palveluita koskevia kysymyksiä.  
Kyselyn avulla selvitetään muun muassa oman asuinalueen 
tärkeimpiä viihtyvyystekijöitä,  yleisten paikkojen turvallisuutta 
sekä toimenpiteitä katuympäristön ja puistojen  viihtyisyyden 
parantamiseksi. 
Kyselyyn pääsee vastaamaan Porin kaupungin sivuilta. Vastaus-
aikaa on 11. kesäkuuta  asti. 

Lisätietoja antaa Sanna Välimäki, infrajohtamisen toimintayksi-
kön esimies, puh. 044 701  4180  

SATAKUNNAN MUSEO  
Elämää kotirintamalla toisen maailmansodan aikana kahdessa 
näyttelyssä Satakunnan Museon monivuotinen tutkimustyö 
huipentuu kahden toisen maailmansodan  tapahtumia Porissa 
ja Satakunnassa esittelevän näyttelyn avautumiseen Satakunnan  
Museossa ja Rosenlew-museossa. 
  
Satakunnan Museon Sota Porissa -näyttely kuvaa kotirintaman 
elämää  sotavuosina. Poikkeusolojen ja pulan ohella kaupunki-
laisten elämän täyttivät talkoo ja työvelvollisuudet. Talvisodan 
aikana Poria ja sen lähiseutuja pommitettiin, mutta  jatkosodas-
sa siltä vältyttiin, koska kaupungissa toimi Saksan ilmavoimien 
huoltokenttä. 
Sota Porissa -näyttelyssä kotirintaman elämästä nousee lisäksi 
esille useita teemoja,  muun muassa Porin väestön- ja ilmasuo-
jelun monipuolinen ja tehokas toiminta, Porin  lentokentän 
historia ja alueella viime vuosina tehdyt arkeologiset tutkimuk-
set sekä  lentokenttää jatkosodassa hallinneiden saksalaisten ja 
porilaisten väliset suhteet, talkoo- ja  velvoitetyö, pula-aika os-
tokortteineen, korvikeruokineen ja -materiaaleineen, siirtolaiset 
ja  uudisrakentaminen sekä nuorten elämä poikkeusoloissa.  
  
Rosenlew-museon Sodassa ja työssä -näyttelyssä käsitellään 
toisen  maailmansodan vaikutuksia Satakunnan alueen teolli-
suuteen ja työhön Vaikka sodissa tehtaat ja satamat ovat toden-
näköisiä pommituskohteita, Suomen  länsirannikko katsottiin 
suhteellisen turvalliseksi sijainniksi teollisuudelle. Siksi  Sata-
kuntaan siirrettiin joitakin maanpuolustukselle tärkeitä tuotan-
tolaitoksia, kuten  Outokummun metallitehdas ja kuparisulatto 
Poriin ja Harjavaltaan sekä Oy Sytytin  Helsingistä Raumalle.  
Sota Porissa ja Sodassa ja työssä -näyttelyillä on haluttu tuoda 
yleisön ulottuville  paitsi tutkimusten tuloksia, myös samais-
tuttavia  näkökulmia kotirintamaan. Museolle näyttelyt ovat 
uudenlainen kokeilu: perinteiseen  museonäyttelyyn on yhdis-
tetty kiinteästi draamallisia elementtejä, jotka yhdistävät kahden  
museokohteen näyttelyt toisiinsa kokonaisuudeksi. 
  
Sota Porissa –näyttely kertoo myös Porin lentokentän his-
toriasta olympialaisten  laskukentästä Saksan ilmavoimien 
tukikohdaksi. suunnitelmia Porin lentokentän  rakentamiseksi 
oli ensimmäisen kerran jo vuonna 1932, mutta 1938 hanke otti  
harppauksen eteenpäin, kun rakennusurakka nähtiin tapana 
torjua Porin kasvavaa  työttömyyttä. Lisävauhtia rakentamiselle 
toi vuodelle 1940 kaavaillut kesäolympialaiset,  sillä Jämijärvelle 
suunniteltujen purjelentokilpailuiden vierailijoille oli saatava 
laskukenttä  Poriin.  
Sota Porissa 8.4.2022-26.2.2023, Satakunnan Museo, Hallituska-
tu 11, Pori Sodassa ja työssä 8.4.2022-7.5.2023, Rosenlew-mu-
seo, Kuninkaanlahdenkatu 14, Pori  Sota Porissa –näyttelyn 
kuvia myös Finnassa  
https://satakunnanmuseo.finna.fi/List/1136473 

Porin seudun kansalaisopisto 
Syksyn Sinä Osaat! -koulutusopas on jaossa 11.8. alkaen kirjas-
toissa Porissa ja Ulvilassa,  Satakunnan Museossa, Porin taide-

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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museossa, Porin nuorisotalolla ja Porin keskustan  uimahallissa 
toimipisteiden aukioloajat huomioiden. Kurssitarjonta löytyy 
tuolloin myös  opiston nettisivuilta www.pori.fi/kansalaisopisto. 
Ilmoittautuminen kansalaisopiston kursseille  

• netin kautta osoitteessa www.pori.fi/kansalaisopisto 
tai puhelimitse puh. 02 621  5963  

• Ilmoittautuminen avautuu kahdessa erässä:   
ti 23.8. kello 9.30 Ihminen, yhteiskunta ja luonto;  
Kielet; Kuvataide; Käsityö  ti 23.8. kello 11.30 Liikunta 
ja hyvinvointi; Musiikki; Tieto- ja viestintätekniikka  

Tutustu myös runsaaseen etäopetustarjontaamme!  
Opiston asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 10–16 puhelimitse 
02 621 5963 tai  sähköpostitse kansalaisopisto@pori.fi. Asiakas-
palvelu on suljettu 27.6.–31.7. Tervetuloa jälleen kursseille!  

NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUE 
Seuraa myös:  
KirkkoPorissa.fi/noormarkun-seurakunta/toimintaa-laviassa, 
Porin  kirkkosanomat(netissä), FB Lavian alue Noormarkun 
seurakunnassa, IG  Lavian_alue_Noormarkun_srkssa  
Kaikki jumalanpalvelukset kuultavissa verkossa klo 10 ellei 
toisin mainita:    
Kirkossa:  
Messu su. ja pyhäpäivinä klo 10, ellei toisin mainita  
12.6. Virsitilaisuus, Kuusiranta  
19.6. Konfirmaatiomessu Järvinen, Hämäläinen  
26.6. klo 13 Penttinen, Lahti  
3.7. klo 13 Messu Järvinen, Hämäläinen, Kirkkokahvit Sylvi ja 
Sinikka   
10.7. klo 13 Messu Järvinen, Hämäläinen, Kirkkokahvit Mai-
ja-Liisa  
17.7. klo 13 Kesälavialaisten messu Järvinen, Hämäläinen, 
Marttojen kirkkokahvit   
24.7. klo 13 Messu Anttoora, Lahti, Kirkkokahvit Leena  
31.7. klo 13 Messu Järvinen, Lahti, Kirkkokahvit Anneli  
7.8. klo 13 Messu Järvinen Hämäläinen, Kirkkokahvit Sylvi ja 
Sinikka   
14.8. Messu Järvinen, Hämäläinen  
Seurakuntakodilla ja kirkonmäellä:  
Naisten keskustelupiiri Raamatun äärellä ma 4.7 ja 1.8. klo 14  
To 2.6. klo 9 Kaiken ikäisten virkistyspäivä Lavian srk-kodilla. 
Ilm Anne-Maaritille 044  7310 204  
Ma 20.6. klo 18 Alueneuvoston kokous seurakuntakodilla.  
Keskustelua kirkon 200-vuotisjuhlista.  
Ke 22.6. klo 18–20 Ennakkojuhannus Lavian seurakuntakodilla. 
Musiikkia, puheita, kahvia  ja kastettavaa. Lähetystyön hyväksi.  
Kesäraamattupiiri kokoontuu Lavian seurakuntakodilla heinä-
kuussa torstaisin kello 15– 16.30, käsittelemme Vanhan testa-
mentin apokryfikirjoja. Raamattupiirin keskellä teemme  10 
minuutin kävelylenkin. Käsiteltävät aiheet ovat:  
7.7. apokryfikirjojen historia  
14.7. Sirakin kirja  
21.7. Tobitin ja Juditin kirja  
28.7. apokryfikirjojen suomalainen historia  
Ke 27.7. klo 14–16 Lavialaiset ovat kutsuneet Noormarkun 
kaikki piirit kesävierailulle  Lavian kirkonmäelle. Tutustumme 
kirkkoomme, nautimme kesäiset kahvit  seurakuntakodilla ja 

kuulemme lähetysterveiset. Tervetuloa Lavian kaikkien piirien 
väki ja  Noormarkun kaikkien piirien väki kesävierailulle! Aloi-
tamme seurakuntakodin salista!   
Ke 27.7. Unikeonpäivän seurat Lavian kirkossa klo 19. Musiik-
kia ja puheita.  
22.8. klo 18 Lavian kirkossa Isänmaalliset juhlat jatkossa. 
Isänmaallisten juhlien  järjestäminen kun sotasukupolvet ovat 
poistumassa keskuudestamme ja  veteraanijärjestöjen työ on 
muuttumassa perinnetyöksi ja enemmän paikalliseksi.  Tervetu-
loa lavialaisten yhdistysten jäsenet, kansalaiset, seurakuntalaiset 
Porin kaupungin  ja Noormarkun seurakunnan edustajat, kou-
lujen edustajat, ja yritysten edustajat.  Tervetuloa kaikki asiasta 
kiinnostuneet. 
23.8. Lavian kävele naiselle ammatti -tapahtuma. Lähtö seura-
kuntakodin parkkipaikalta klo  18.  
Hartaudet: 
15.6. klo 14 Aleksin Hovi  
 Päiväkerho  
Päiväkerhot alkavat viikolla 34.  
Perhekerho: Koko perheen kesäkerho päiväkerhotilan pihalla pe 
10.6. ja 17.6. klo 10–12,  tarjolla kahvia ja mehua.  
Instagram: @kerhotossujen_tohinaa ja @taina_lastenohjaaja  
MUUTA:  
Pe 3.6. 10–11 Minna-pappi ja Anne-Maarit Lavian torilla 
KUA:n keräyslippaan kanssa  Tämmösten Tupa auki perjan-
taisin klo 9.30–12, Keskustantie 3. Heinäkuun tupa on kiinni. 
Kuorotoiminta: lisätietoja Marina Hämäläinen 044 7310 205,  
LAVIA-viikko 18–22.7. Lavian kirkko on avoinna ma-to 
18–21.7. klo 10–15 ja pe 22.7. klo  10–14. Ilmoittaudu kirkko-
päivystäjäksi Minna Järviselle minna.e.jarvinen@evl.fi, puh. 044  
7310203. Päivystäjien koulutukset Lavian kirkossa to 7.7. klo 
17–18 tai su 10.7. klo 14.30– 15.30.  
Hengelliset toivelaulut Lavian siunauskappelissa ma 18.7. klo 19  
Lavian kirkkomuistoja menneiltä ajoilta Lavian kirkossa ti 19.7. 
klo 14–15.30  Seurakunta mukana Lavian markkinoilla (Lavian 
tori) pe 22.7. Lähetystyön kojulla  myynnissä arpoja. Voit tuoda 
arpavoittoja torille klo 8.00 jälkeen. Myynnissä myös leipiä,  
kakkuja, pullia, sämpylöitä yms. lähetystyön hyväksi. Voit tuoda 
omat myyntiartikkelisia  aamulla lähetyksen kojulle. Myyntiä 
niin kauan kuin myytävää/arpoja riittää. Lisätietoja  antaa Min-
na Järvinen puh. 044 7310203. 

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.  

Hanhijoen seudun kyläyhdistys  
Kesän toimintaa:  Kesäehtoot Matinlammella ti 14.6., ti 12.7. 
ja ti 9.8. klo 18. Ohjelmassa kahvittelua,  makkaranpaistoa ja 
seurustelua. Tervetuloa!  
Teatteriretki Karvian kesäteatteriin ti 28.6. Kysy lisää Sarilta, 
puh. 040 537 4592.  11.9. klo 13 Metsäkirkko Matinlammella.
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040
765 2596

 

 

 LAVIAN MARKKINAT 
 22.7.2022 KLO 9-15 
 
 Paikkavaraukset ja tiedustelut Lissu Nyman 

 040-5336935, lissunposti1@gmail.com 

 

 Lavia-Suodenniemen Hevosystävät ry 
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Siivouspalveluja

Koti- ja mökkisiivoukset

Jalo Palvelu
 

045 3327251
Kiikoinen

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

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

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

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

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

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme keväällä

Kevään aikana tulossa
ITSEPALVELUMYYMÄLÄ

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!

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

 
Kutsu on kaikille läheistään hoitaville tai hoidettavan 

menettäneille 
 

Yhdistyksen kustantamat omaishoitajien hemmotteluhoidot  
Lavian Hiusmuotoilussa ja  

Hoitola Paussissa sekä  
Wetreex Hyvinvointipalveluissa.  

 

Omaishoitajatoimintaamme ovat tervetulleita  
KAIKKI omaisistaan / läheisistään huolta pitävät  

(myös ns. epäviralliset omaishoitajat)! 
 

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

 
ke 8.6.  klo 13 Makkaranpaistoa seurakuntatalon laavulla 
heinäkuussa Lavian kesäteatteriin oman aikataulun mukaan 
to 8.9. klo 13 Kotivara, Pirjo Tamminen 
to 13.10. klo 13 Itsestä huolehtiminen 

   

 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaeh-
toiset. 

 Lisätietoja Pirjolta 0400 732 821 tai Pirkolta 044 296 0990  

 
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 

 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Vauvahieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

Nuohoustoimi Vuorijärvi Ky 

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

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283
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JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

30 hengen juhla/kokoustilat Lavian 
Vanhustenkotiyhdistyksen ruokalassa Aleksintie 2 D 

 

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTONRENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 2642
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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

       

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) 
 

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


