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Muutimme Laviaan kolmekymmentäneljä vuotta 
sitten. Jo ennen varsinaista muuttoamme vietim-
me viikonloppuja nykyisessä kodissamme. Tällöin 
ihmettelimme, miksi heti Lavian rajan ylitettyämme 
vastaantulevissa autoissa olijat ja muut tiellä liikkujat 
tervehtivät meitä kättä nostamalla. Eiväthän tiellä 
kulkijat voineet meitä tuntea.

Tervehtiminen tuntui mukavalta ja kotoisalta ja 
tietysti vastasimme tervehdyksiin. Tuntui kuin koko 
Lavia olisi toivottanut meidät tervetulleiksi uuteen 
asuinpaikkaan. Luonamme vierailevat ystävämme 
hämmästelivät myös ystävällisiä kädennostoja. Eivät 
he emmekä me kaupunkilaisina olleet tällaiseen 
tottuneet.

Vähitellen ymmärsimme, että tapa oli täällä 
perinteinen, jokaista vastaantulijaa tervehdittiin, 
oli tämä tuttu tai ei. Eipä tarvinnut miettiä sitä, 
kuka vastaan tuli, aina tervehtiessä
sai vastauksen.

Tapa on vuosien mittaan vähentynyt. 
Tuttuja tietysti tervehditään ja joskus joku 
tuntematonkin heilauttaa autossa kättään 
ja siihen vastataan.

Nyt kun tapaamiset muden kanssa ovat pandemian 
takia jääneet vähäisiksi, olisi hienoa ottaa perintei-
nen tervehtimistapa taas käyttöön. Jokainen terveh-
dys ja iloinen hymy vaikka maskin takaa piristää ja 
luo yhteisöllisyyttä tänä eristäytymisen aikana.

Nautinnollista alkavaa kesää, tervehditään tavatessa!

LEHDEN YHTEYSTIEDOT:
Tarja Jansson puh. 044 2926 357
lavian.tiedotus@gmail.com
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Kannen kuva: Pauli Kamppi ja kana, 
kuvaaja Pauliina Ruisniemi

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

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

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

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Syyskuu 2.9.2021, aineistopäivä perjantai 20.8.2021
Joulukuu 2.12.2021, aineistopäivä perjantai 19.11.2021

HYVÄT LUKIJAT!

Tarja Jansson
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KAMPIN KANOILLA ON KISSANPÄIVÄT 
Jos osaa vähän etsiä, Kampinkulmalta löytyy suuri, punahar-
maa, uudenpuhtoinen  rakennus. Sen ympäristön sorastus on 
uusi ja ruohoton. Pytingin toisella sivulla on isoja  aidattuja 
tarhoja, toisella sivulla nosto-ovi ajoluiskineen sekä muhkea 
siilo. Tämä rakennus  on 9 000 luomukanan koti.  

Vanhempi polvi on kasvattanut Kampin tilalla sikoja, mutta 
toiminta kävi  kannattamattomaksi. Tilaa jatkavat Pauli ja Tiia 
Kamppi pohtivat tarkasti, mihin suuntaan  lähtevät toimintaa 
kehittämään. He halusivat ennen kaikkea asua maalla ja varmis-
taa  nelilapsisen perheensä toimeentulon. Luomukanojen pito 
alkoi tuntua omalta  jutulta. “Kiinnostus luomukananmunia 
kohtaan on yllättänyt meidät erittäin positiivisesti”,  luomukan-
alan isäntä Pauli Kamppi kertoo. “Vaikka luomu onkin kalliim-
paa, sillä on  vakiintunut ja kasvava käyttäjäkunta”, emäntä Tiia 
Kamppi jatkaa.  

Kanala on sisältä yhtä komea kuin ulkoakin. Pakkaamo on niin 
puhdas, että siellä voisi  suorittaa vaikka pienen leikkauksen. 
Seinän sisältä tulee liukuhihna, joka johtaa  pakkauspöydälle. 
Pöydän vieressä on täysi lavallinen munia ja toinen täyttymässä.  
Seinällä vilkkuu puolentusinaa laitetta, jotka mittaavat ja rapor-
toivat jatkuvasti, mitä  kanalassa tapahtuu. Pakkaamo vaikuttaa 
kuitenkin vähän avaralta. Pauli Kamppi kertoo  sen johtuvan 
siitä, että tilalla on varauduttu laajennukseen ja tilapakkaamon 
tarpeisiin.  

Kanalan puolella näyttää yhtä uudelta. Pitkän käytävän toisella 
sivulla on runsaasti  ikkunoita. Tilaa halkoo metallinen raken-
nelma, jossa on ritilätasoja, orsia ja munintapesiä.  Lattialla 
tepastelevat ja orrelta tiirailevat kanarouvat kurisevat kiinnostu-
neina, kun Pauli  Kamppi avaa oven kuvaa varten. Ne väistävät 
kohteliaasti isäntäänsä hieman loitommaksi.  Pauli kertoo, että 
kanat voivat helposti säikähtääkin: “Jos sinulla on vaikka jokin  
tietynvärinen paita, jossa on poikittainen raita, kanat voivat 
luulla sinua haukaksi.”  

Täällä kanoilla on hyvät oltavat. Ne saavat liikkua tilassa vapaas-
ti, kuopsutella ja nokkia  niille jaettua heinää. Tiia kertoo, että 
niillä on myös sählypalloja virikkeenä. Kunhan  Ruokaviraston 
määräämä siipikarjan ulkonapitokielto päättyy kesäkuun alussa, 
linnut  pääsevät myös pihalle.  

Yhtäkkiä kurinan seasta kuuluu selvä kiekaisu. Onko kanalassa 
vapaamatkustajia? “No  siellä piileskelee järjestyksenvalvoja-
na muutama kukko, jotka tulivat nuorikoiden mukana”,  Tiia 
hymyilee. 

Kanalassa on runsaasti teknologiaa, joka mittaa koko ajan, mitä 
tapahtuu. Esimerkiksi  rehun ja veden kulutus, ilmanvaihto-
propellien pyörimisnopeus ja lämpötila luetaan  pakkaamon 
seinässä vilkkuvista laitteista. Valikosta voi etsiä myös kanojen 
keskipainon.  Miten kone sen tietää? “Kanalan katosta roikkuvat 
sellaiset kiikkuvat pellilämyskät, joiden  päälle kanat pääsevät 
keinumaan ja sitten kone punnitsee ne”, Pauli Kamppi selventää.  

Laitteet tekevät kanalassa paljon itsekseen. Munat tulevat kan-
alasta liukuhihnaa pitkin  pakkaamoon. Rehun ja veden jake-
lukin toimii automaattisesti. Ihmisen tehtäväksi jää  tarkkailla, 
että kaikki menee niin kuin pitääkin. Aamulla ensimmäiseksi 
tarkastetaan  edellisen päivän rehun ja veden kulutukset, kierre-
tään kanalassa, kerätään lattiamunat ja  sen jälkeen pakataan aa-
mulla pesiin munitut munat. Myös erilaisia siivoustoimenpiteitä  
tehdään päivittäin. Lisäksi riittää paperitöitä, koska varsinkin 
luomun kanssa kirjanpitojen  täytyy olla tarkkoja.  

Luomukanala pitää Kampin pariskunnan kiireisenä. Isäntäväes-
tä näkee, että puhtaan  ruoan tuottaminen on heille ylpeyden 
aihe, vaikka satakuntalainen vaatimattomuus  estääkin sano-
masta sitä ääneen.  

KAMPIN TILAN KANALA  
• valmistunut marraskuussa 2018  
• 9 000 kanaa kolmessa eri osastossa  
• sisällä 6 kanaa/m² 
• luonnonvaloa ikkunoista  
• tilaa kuopsutella ja liikkua vapaasti  
• päivittäin kuivaheinää virikkeeksi  
• laidunaikana mahdollisuus ulkoiluun  
• ulkoilualuetta 4 m²/kana  
• munien pakkauksen ja jakelun hoitaa 
• pääsääntöisesti Kieku oy.  
• munia myydään myös suoraan tilalta  

Pauli ja Tiia Kamppi ovat hoitaneet luomukanalaa lähes kolme vuotta. Kuopus  Juuli auttaa, minkä ehtii. 

 Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi
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PÄIVÄKOTI HUVIKUMMUSSA 
TYÖPAIKKOJA TARJOLLA
Päiväkoti Huvikummun Siili, Ketut ja Pöllöt sekä eskarilaiset 
ovat toimineet jo puolitoista  vuotta Keskuskoululla. Lapsilla 
on heitä varten suunnitelluissa ja kunnostetussa rakennuksessa 
sekä pihassa kenties Porin parhaat toimitilat monipuoliseen 
toimintaan.  

-Tilat ovat toiminnallemme ihanteelliset, lisäksi ihan aidan 
takana oleva urheilukenttä  mahdollistaa myös sen käytön. 
Käytössämme on rakennuksen jumppasali, jossa lapsilla  on 
riittävästi liikuntatilaa myös sadepäivinä. Avarissa tiloissamme 
pystymme jakamaan lapsia myös toimimaan tarpeen mukaan 
pienemmissä ryhmissä. Tällä hetkellä olemme kunnostamassa 
lasten kanssa pihan leikkimökkiä ja laittamassa omia kasvi-

maitamme kesäkuntoon, kertoo päiväkodin johtaja Kristiina 
Alatensiö.  

-Henkilöstön saaminen päiväkotiimme on ollut hankalaa. Nyt 
haussa on useampi ammattitaitoinen vakinainen ja määräaikai-
nen työntekijä. Varhaiskasvattajista on  maanlaajuisesti pula, 
mutta toivoisin, että työpaikkaa etsivät huomioisivat Huvikum-
mun erinomaisuuden ja hakeutuisivat tänne luonnonkauniseen 
Laviaan, hän jatkaa. 

Teksti Tarja Jansson  
Kuva Vesa Marin 

Aurinkoiisena kevätpäivänä Huvikummun pihalla juostiin Kroko-hippaleikissä ja  
maansiirtohommia tehtiin hiekkalaatikolla.  

VANHUSPALVELUIDEN 
ATERIAPALVELU UUDISTUU
Porin perusturvalautakunta kilpailutti vanhuspalveluiden kotiin 
vietävät ateriat  lämpösäädeillyillä autoilla ja Cook & Chill 
-menetelmällä valmistettuna. Cook and Chill eli  suomeksi 
kypsennä ja jäähdytä -ruoanvalmistus tarkoittaa ruoan käsitte-
lyä kypsentämällä ja sitten  nopeasti jäähdyttämällä. Huhtikuun 
lopussa lautakunta päätti kahdesta tarjouksen jättäneestä valita  
palveluntuottajaksi Mehiläinen Ateriaali Oy:n. 

Cook & Chill -menetelmän etuina pidetään ateriapalvelun 
kannalta sitä, että tuotteen  säilyvyys pitenee, koska sitä voidaan 
säilyttää kypsentämisen jälkeen useita päiviä ilman,  että sen 
laatu tai koostumus kärsivät ja että elintarviketuotteen turvalli-
suus lisääntyy. Näin  nopea siirtyminen kypsennyslämpötilasta 
jäähdytyslämpötilaan estää bakteerien ja  patogeenien kasvun. 

-Ateriaali toimittaa asiakkaille jäähdyttettyinä kaksi kertaa 
viikossa. Ateriat lämmitetään  mikrossa kotona, sen tekee joko 
asiakas itse tai kotipalvelu käydessään sovittuna ateria aikana, 
kertoo kaupungin vanhuspalveluiden johtaja Pirjo Rehula. 
-Jos kotipalveluasiakkaalla ei ole vielä mikroa, sen saa lahjoituk-
sena. Porin Rouvasväen  yhdistys ry rahoittaa hankinnan. Yh-
distys on viime aikoina tehnyt joka vuosi lahjoituksia  vastaaviin 
tarkoituksiin, Pirjo Rehula jatkaa. 

Uudenlaisen ruokapalvelun aloitus oli tarkoitus alkaa jo 
kesäkuun alussa, mutta jotta  jakelun valmistelutyöt saadaan 
kunnolla tehtyä, aloitus siirrettiin elokuun alkuun. Laviassa  
ateriapalvelun piirissä on kolmisenkymmentä asiakasta. 

Teksti Tarja Jansson
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KETTU JA KORPPI  JA MUITA OPETTAVAISIA 
ELÄINTARINOITA AISOPOKSEN TAPAAN
Kettu: Voih! Sinun ulkonäkösi on luomakunnan loisteliain 
ihme! Jos vielä osaisit laulaakin  kauniisti niin olisit todella koko 
lintumaailman kadehdittu kiistaton kuningatar!  

-Ja niin korppi avasi suunsa vaakkuakseen ja raakkuakseen, 
mutta silloinpa  juustonpala putosi kuin putosikin sen nokasta 
suoraan alhaalla odottavan ketun  avonaiseen kitaan.  

Opetus: Ole tarkkana, kun sinua kehutaan ja jos kehut eivät ole 
totta niin varo sitä, joka  kehuu.  

Teatteri Tie kiertää Suomea kesällä 2021 juhannuksesta alkaen.  
Aisopoksen (620-564 eaa.) opettavaiset eläintarinat. Nämä tu-
hansia vuosia vanhat,  juonikkaat faabelitimantit ovat ikiaikaisin 
osa ihmiskunnan yhteistä kertomusperinnettä ja  niiden sisältä-
mät opetukset ansaitsevat tulla jaetuksi jokaiselle sukupolvelle 
jokaisena  aikana. Niinpä Teatteri Tie ottaa nyt kantaakseen 
tämän vastuun ja esittää tarinoita  teatterin kielellä 2020-luvun 
suomalaisille ympäri maan.  

Pienoisnäytelmien välissä jutustelemme yleisön kanssa tari-
noiden opetuksista ja  tarjoamme heillekin ja erityisesti tietysti 

lapsille mahdollisuuden matkia eläimiä ja  leikkiä kanssamme 
teatterileikkejä nähtyjen episodien innoittamina.  
Teksti Teatteri Tie 

TIETOJA 
Esityksen kesto väliaikoineen n. 1H  
Rooleissa: Tanja Huuskonen  
Näytelmiksi kirjoittaminen ja ohjaus: Hannu Raatikainen  
Ikäsuositus: Yli viisivuotiaille  
Paikka: Lavian virastotalon piha  
Aika: sunnuntaina 1.8. klo 14 ja maanantaina 2.8. klo 17  

LAVIAN ILTATORIT 
Vallitsevan tilanteen takia kesän ensimmäinen iltatori touko-
kuulta jouduttiin valitettavasti  perumaan, koska iltatoritoi-
mintamme ei ole jatkuvaluonteista, ympäri vuoden tapahtuvaa  
toritoimintaa ja täten aluehallintoviraston antama kokoontu-
misrajoitus koskee myös Lavian  iltatoreja. Kaikesta huolimatta 
seuraavien iltatorien suunnittelu ja toteuttaminen kuitenkin 
jatkuu  edelleen ja toivotaan, että rajoitustoimet sallivat meidän 
kokoontua parin viikon päästä  keskiviikkona 16.6. klo 17-20 
Lavian torille viettämään ensimmäistä kesäiltatoria. 

Kesäkuun iltatorin teemana ovat lapset ja nuoret, mutta kaike-
nikäiset ovat lämpimästi tervetulleita  torille. Torille on tulossa 
teemaan sopivaa tekemistä ja ostettavaa mm. onnenpyörä, las-
ten  vaatteita, palomies –toimintarasti, kirjaston satuhetki sekä 
jotain kivaa tivolista. Näiden lisäksi  torilta pääsee ostamaan 
myös kukkia, kalaa, leivonnaisia, lakuja, käsitöitä sekä tapaa-
maan nuoria  lavialaisia 4H-yrittäjiä. Torin viereinen nuoriso-
tila (entisellä virastotalolla) on myös auki ja  nuorisotilaan sekä 
sen toimintaan pääsee tutustumaan kaikki ikään katsomatta.  

Heinäkuun iltatorilla keskiviikkona 14.7. kirppistellään, 
joten nyt on vielä hyvää aikaa siivota kotoa  tai mökiltä itselle 
tarpeettomat, mutta käyttökelpoiset tavarat kasaan ja varata 
ilmainen  kirppispaikka iltatorille. Paikalle on tulossa kirppis-
myyjien lisäksi myös tuttuja torimyyjiä  tuotteidensa kanssa ja 
päästään nauttimaan tanssiesityksestä.  

Elokuussa vietetään sadonkorjuun aikaa ja sen lisäksi 25.8. 
keskiviikon iltatorilla esille pääsevät  paikalliset yritykset ja 

järjestöt. Elokuussa on siis mainio aika tulla markkinoimaan 
omaa yritystään, esittelemään järjestön toimintaa tai vaikka 
rekrytoimaan uusia jäseniä mukaan toimintaan!  

Tarkempaa tietoa heinä- ja elokuun iltatorien tarjonnasta 
löytyy lähempänä ajankohtaa iltatorin  mainoksista torilta, 
ilmoitustauluilta paikallisista yrityksistä ja Lavian Iltatorit –
Facebook  sivuilta. Torikahvila on avoinna iltatorien aikana ja 
lisäksi myynnistä löytyy mahdollisesti myös  ruoka-annoksia. 
Torimyyntipaikka on kaikille ilmainen, mutta paikka on varat-
tava etukäteen. 

Iltatorien tarkoituksena on tarjota paikka kohtaamisille, 
ohjelmalle ja ostoksille täällä Laviassa.  Tervetuloa nauttimaan 
iltatorien tunnelmasta! 

Noudatamme voimassaolevia koronaan liittyviä rajoituksia ja 
suosituksia, joten muutokset ja  peruutukset ovat mahdollisia. 
Lisätiedot ja paikkavaraukset: 

Emmi Rahkjärvi 040 7039155, emmi.rahkjarvi@gmail.com 
Peninna Laurén 040 5399729, peninna.lauren@gmail.com 
Eija-Hannele Tanskanen 040 4134748, tanska40@gmail.com 

Lavian iltatorit klo 17-20 

Teksti Peninna Laurén
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KESÄTEATTERIA KORONA-AIKAAN
Sataa lunta. Päälläni on kahdet sukkahousut, villakangashousut, 
kolme paitaa ja talvitakki,  villasukat, pipo, kaulahuivi ja han-
sikkaat. Hörpin teetä termarista ja yritän käännellä  käsikirjoi-
tuksen sivuja riisumatta sormikaitani. Lunta tulee ihan kunnolla 
ja vaikka itse istun  katoksen alla katsomossa, näyttelijöiden 
käsikirjoitukset ovat vaarassa. Kukaan ei silti  halua lopettaa. ”Ei 
tää niin paha ole!” ”Ei tää lumi ole märkää, tai ei ainakaan niin 
kauhean  märkää!” Tuula pudistelee lunta pois avantouinnin jäl-
jiltä märistä hiuksistaan. Ollaan  huhtikuun lopussa ja vihdoin 
taas oikeasti, livenä paikalla ja ulkona, koska sisällä ei saa  vielä 
kokoontua. Kaikki ovat niin onnellisia siitä, että jossain saa, 
ettei säällä ole väliä.  

Takana on nimittäin joukko treenejä Zoomissa. Korona-aika 
on ollut kaikille  poikkeuksellista, mutta teatterin harjoittelu vi-
deokonferenssissa on ihan oman luokkansa  outoutta. Varsinkin 
silloin, kun yksi näyttelijöistä ei pääse Zoomiin ja soitan hänel-
le, laitan  puhelimen kaiuttimen täysille ja osoitan sitä Zoom 
-keskustelua kohti. Ehkei kuulu kauhean  hyvin, mutta jokin 
kontakti saadaan kuitenkin. Sekin lohduttaa hiukan, mutta on 
ikävä  syksyn ja alkukevään nauruntäytteisiä kokoontumisia, 
jopa niitä helmikuun kertoja, joissa  kaikki eivät saaneet olla 
yhtä aikaa paikalla. En muista koskaan ohjanneeni ryhmää niin,  
että on kiellettävä ihmisiä tulemasta paikalle, vaikka harjoitel-
laan kohtausta, jossa he  esiintyvät.  

Mutta tätä kirjoittaessani ollaan jo toukokuun loppupuolella 
ja harjoitukset on vihdoin saatu  kunnolla alkuun. Vihdoin 
näyttää myös siltä, että yleisöäkin saa, sitten heinäkuun lopulla,  
tulla katsomoon. Ainakin jonkin verran.  

Työn alla on Risto Karlssonin Viimeiset mohikaanit – näytel-
mä, komedia elämäänsä  tyytymättömistä keski-ikäisistä, jotka 
uskaltautuvat tavoittelemaan nuoruuden unelmiaan  varsin 
radikaalilla tavalla. Alkon myyjä, juottolan pitäjä, ei-kovin-on-
nistunut tangolaulaja ja  vielä-vähemmän-onnistunut poliitik-
ko perustavat Poutapilven heimon ja uskovat  intiaanimaisen 
elämäntavan tuovan heille onnea ja vapautta oravanpyörästä. 
Konsultiksi  saadaan kanadansuomalainen Chevrolet-47, jolla 
virtaa suonissaan tippa ihan aitoa  alkuperäiskansan verta.  

Tyylilajina on välillä hulluuksiin asti menevä satiiri ja aika-
kautena 1980-luku, joten soppaan  sekoittuvat niin Aleksis 
Kiven uuden käsikirjoituksen ihmeen kaltainen löytyminen,  
lottovoitot, Vennamo ja ydinvoimalan vastustus. Poutapilven 
heimo haluaa rauhaa ja  vapautta, mutta joutuu jopa sotajalalle, 
vaikka aseet sen paremmin kuin vastustajatkaan  eivät ole ihan 
perinteiset.  

Ohjaajan pää on vielä täynnä kysymyksiä. Voisiko baariaurin-
kovarjoja käyttää  koreografiassa? Mistä saisi suuria taskumat-
teja? Entä vaalimökin? Vai voisiko se olla  pienoismalli? Onko 
intiaani-sanan käyttö loukkaava? Mikä on kulttuurillista omi-
mista?  Suomen intiaaniseuran puheenjohtaja Riku Hämäläisen 
mukaan intiaaninimitykseen ei  suomenkielessä liity loukkaavia 
mielleyhtymiä. Kukaan näytelmässä ei esitä ”oikeaa”  intiaania. 
Kittilän intiaanileiri tapahtui ihan todella, melkein samoihin 
aikoihin näytelmän  kirjoittamisen kanssa. Näytelmän pilkka ei 
myöskään missään vaiheessa kohdistu  alkuperäiskansoihin ja 
päähenkilöiden intiaanileikissä kyse on pikemminkin heidän  
intiaaneihin liittämiensä arvojen omaksumisesta kuin intiaanin 
esittämisestä. Vapaus, omanarvontunto, luonnon kunnioitus, 
omavaraisuus ja yhteisöllisyys houkuttelevat  Poutapilven hei-
mon omille teilleen yhteiskunnan normien puristuksesta.  

Näytelmä on täynnä railakkaita henkilöhahmoja ja menevää 
meininkiä. Harjoituksissa  nauru raikaa, oltiin sitten Pämppä-
hovissa, hevoskaupoilla tai tangomarkkinoilla. Ohjaan  en-
simmäistä kertaa Laviassa ja porukka on mahtava! Hullutkin 
ideat – tai ehkä varsinkin  juuri ne – otetaan riemulla vastaan ja 
kukaan ei arastele, päinvastoin, täysillä mennään.  

Nyt sumplitaan harkkalistaa, etsitään polkupyöriä, joista tuuna-
taan uljaita intiaaniratsuja ja  hälytellään tuttuja ja tutun tuttuja 
kaivamaan tarvittavia rekvisiittoja varastoidensa  kätköistä. 
Samalla toivotaan kovasti, kovasti ja kovasti, että koronatilan-
ne hellittäisi  entisestään ja että heinäkuussa saataisiin täyttää 
katsomoa ja kuulla yleisön naurua Huuhkajavuorella.  

Teksti Reetta Vehkalahti  
Kuva Pauliina Ruisniemi  

Kansanedustaja Kaarna (Ilona Lampilahti) luennoi juomisen riemuista Pämppähovin  
omistaja Romanoffille (Hanna-Mari Ruuska). 
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EKOPAJA MUUTTAA KESKUSKOULULLE 
Lavian kunta perusti vuonna 2012 Ekopajan, joka aloitti toi-
mintansa samaisen  vuoden toukokuussa ja johon työllistettiin 
pitkäaikaistyöttömiä lavialaisia. Pajalla  aloitettiin sähkö- ja 
elektroniikkaromun vastaanotto ja varastointi sekä laitteiden  
pienimuotoinen kunnostus.  

Lavian liityttyä vuonna 2015 Porin kaupunkiin, Ekopajan toi-
mintaa jatkettiin  entiseen tapaan.  

Työpajalla työskentelee 15-20 työntekijää, joiden ikähaaruk-
ka on 18-vuodesta  62-vuoteen. Toiminnan tarkoituksena on 
ehkäistä nuorten ulkopuolisuutta ja  aikuisten syrjäytymistä 
yhteiskunnasta. Työntekijät ovat sekä kuntouttavassa  työtoi-
minnassa, työkokeilussa että osa myös palkkatyössä.  

Ekopajan työntekijät purkavat osan vastaanottamastaan sähkö- 
ja  elektroniikkaromusta jatkojalostusta varten. Kuntalaiset 
voivat toimittaa kyseiset  romut pajalle sen aukioloaikoina.  
Elektroniikka- ja sähköromun käsittelyn ja varastoinnin lisäksi 
pajalaiset  avustavat puisto- ja viheralueiden kunnossapidossa 
sekä julkisten tilojen  saneerauksissa. He hoitavat myös päivit-
täisen ruokakuljetuksen Suomelan  koulun ruokalasta päiväko-
tiin, Aleksin Hoviin ja Kotirantaan.  

-Ekopajan toimintaa pyritään kehittämään niin, että se on 
entistä tärkeämpi osa  kyläyhteisöä ja Lavian infrastruktuuria. 
Tarkoitus on yhtenä osana  kehittämistyötä laajentaa vihera-
lueiden hoitotoimintaa myös yksityisten piha alueiden hoitoon 

asiakkaiden tarpeen mukaan, sanoo työpajapäällikkö Janne  
Suomala.  

-Keskuskoulun varastossa on tallella jäänhoitokone, jonka 
omistuksesta ei ole  tarkkaa tietoa. Tällä hetkellä se on kaupun-
gin hallinnassa. Se voitaisiin ottaa  käyttöön, jos vaikka joku 
yhdistys ryhtyisi koneen ylläpitäjäksi, Suomala  mainitsee ja 
toivoo kiinnostuneiden ottavan yhteyttä.  
Ekopajan muutto  

Koska Teollisuustiellä oleva vanha Rantasen nahkatehtaan 
kiinteistö (entinen  kenkätehdas) on myyty, joutuu Ekopaja 
muuttamaan sieltä pois elokuun  puolivälissä. Uudeksi tilaksi 
pajalle otetaan Keskuskoulun vanhat teknisen työn  tilat, jotka 
kaupungin tekninen toimiala kunnostaa tarkoituksenmukai-
siksi.  Entisten teknisten luokkien lisäksi Ekopajan käyttöön 
tulevat päiväkotitiloiksi  muutetuista entisistä kirjaston tiloista 
jäljelle jääneet tilat, joihin tulle mm.  Ekopajan myymälä.  
Uusissa tiloissa ei ole mahdollista jatkaa vaappujen ja uistinten 
valmistusta, jota  on tehty vain tilaustyönä.  

Ekopajan varastotiloiksi tulevat kontit ja niille sekä pajalle tule-
van kulkutien  rakentaminen vaativat alueella puidenkaatoa ja 
maantasausta.  Ekopaja joudutaan pitämään suljettuna muuton 
takia sekä heinä- että elokuun  ajan. 

Teksti ja kuva Tarja Jansson  

Ekopajalaiset työnsä ääressä vasemmalta Ismo Vähäsavo, 
työvalmentaja Olli  Kiviniemi ja Sanna Heikkilä. 
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ERITYISESTI LAVIAA KOSKEVIA PÄÄTÖKSIÄ 
KAUPUNGIN  TOIMIELIMISSÄ
TEKNINEN LAUTAKUNTA 

6.4.2021  
§ 109 Lavian Lääkärintalon myynti 
Tekninen lautakunta päättää, että tontti 609-91-57-2 ja sillä 
sijaitsevat rakennukset  sekä niihin kuuluvat kaukolämpöliit-
tymä, sähköliittymä sekä vesi- ja viemäriliittymä  myydään 
huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneelle Markku Rii-
taojalle  kahdeksankymmenentuhannensadan (80.100) euron 
kauppahinnalla.  

§ 110 Teollisuushalli, ent Rantasen nahkajalostamo, Lavia 
Tekninen lautakunta päättää, että määräala kiinteistöstä 413-
412-6-411 ja sillä sijaitseva  teollisuushalli sekä siihen kuuluva 
sähköliittymä ja vesi- ja viemäriliittymä myydään  korkeimman 
tarjouksen tehneelle Risto Silanderille kuudenkymmenkol-
mentuhannen  (63.000) euron kauppahinnalla. Päätösehdotus 
hyväksyttiin yksimielisesti. 

20.4.2021  
§ 123 Entisen uimalaitokosen pukutilojen purkaminen Huuh-
kajavuoren alapuolella  Vanhan uimalaitoksen pukutila Lavi-
järven rannalla. Rakennus puretaan, koska se on  tarpeeton, 
vanha sekä huonokuntoinen ja on jatkuvan ilkivallan kohteena. 
Lisäksi  rakennus on vaarallinen luvattomille rakennukseen 
pyrkijöille.  

§ 124 Entisen Kapsuntien urheilukentän rakennuksen purka-
minen Aluskylässä  Rakennus puretaan, koska se on tarpeeton, 
vanha sekä huonokuntoinen ja on jatkuvan  ilkivallan kohtee-
na. Lisäksi rakennus on vaarallinen luvattomille rakennukseen 
pyrkijöille.  

4.5.2021  
§ 138 Puistoleikkipaikkojen palveluverkon supistaminen 2021  
Asiassa on toteutettu kaupunkilaisille marraskuussa 2020 
asukaskysely, jossa on selvitetty  vastaajien asuinsuuntien suo-
sikkileikkipaikkoja ja leikkipaikkoja, joista voitaisiin luopua.  
Infran kunnossapito on tehnyt valmistelun kautta 19 leikkipai-
kan listan leikkipaikoista, jotka  poistetaan vuosien 2021 - 2022 
aikana.  

Listan ja siten päätöksen mukaan Lavian kaikki kolme leikki-
puistoa säilyvät.  

SIVISTYSLAUTAKUNTA  

11.5.2021  
§ 124 Toiminta-avustukset nuorisotyöhön 2021  
Lautakunta päätti myöntää toiminta-avustusta Lavian 4H-yh-
distykselle 4300 € sekä  vuokra- ja tilankäyttöavustusta Län-
si-Lavian Loiskeelle 200 €:lle.  

Koonnut ja muokannut Tarja Jansson  

PORIN KIRJASTOISSA HENKILÖKUNTAPULA 
Lavian kirjaston henkilökunta on kuluvan vuoden aikana su-
pistunut yhteen  kirjastovirkailijaan Harri Havangan siirryttyä 
muihin tehtäviin. Tällä hetkellä  lähikirjastossamme työskente-
lee kirjastovirkailija Elina Arousva vastaavan kirjastonhoitajan  
Marjut Kosken ollessa pitkällä vapaalla.  

-Keväällä 2020 päätetty kaikkia toimialoja koskeva rekrytoin-
tikielto sekä alle vuoden  mittaisten määräaikaisten sijaisten 
käytön rajoitukset ovat vaikeuttaneet  huomattavasti Porin 
kirjaston toimintaa kokonaisuudessaan, kertoo  kirjastopalvelu-
johtaja Siina Vieri.  

-Tämän vuoden kesän loppuun mennessä henkilökunta vähe-
nee noin kymmenellä  ennen kaikkea eläköitymisen myötä. Osa 
eläköityvistä on jo lomalla, mikä näkyy  työvoimassa. Kesälo-
masijaisia kirjastoon on kuitenkin saatu.  

– Tällä hetkellä Lavian lähikirjasto joutuu rekrytointikiellon 
vuoksi toimimaan  yhden työntekijän voimin. Sijaisen saaminen 
äkillisessä tarpeessa Lavian  kirjastoon on pitkien välimatko-
jen vuoksi hankalaa, tällaisessa tapauksessa  saatamme joutua 

sulkemaan kirjaston siitä huolimatta, että kirjastopalveluiden  
toimiminen myös Laviassa on tärkeää, hän jatkaa.  

Teksti ja kuva Tarja Jansson  

Tällä hetkellä Lavian lähikirjastossa ainoana työskente-
levä Elina Arousva on tullut jo  asiakkaille tutuksi. 
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TUOTTAVUUS- 
OHJELMALLA  
UUDISTETAAN PERUS-
TURVAN PALVELUITA 
Porin perusturvassa on käynnissä tuottavuusohjelma, jonka 
ytimessä on asiakkaiden  palveluiden parantaminen ja hyvin-
voiva henkilöstö.  

Ohjelman tarkoituksena on kehittää ja parantaa saatavuutta, 
laatua ja vaikuttavuutta,  palveluiden painotusta siirretään ras-
kaista palveluista ehkäisevään työhön ja kustannuksia  pyritään 
hillitsemään erityisesti ikääntyneiden palveluja kehittämällä 
ja digitaalisia  palveluita uudistamalla. STM:n sote-uudistus-
hankkeet ja Satasairaalan tuottavuusohjelma  ovat nyt kiinteästi 
mukana perusturvassa tehtävän työn rinnalla ja niiden synkro-
nointia  jatketaan tulevaisuudessa.  

-Tarkoitus on löytää, käynnistää ja vauhdittaa toimenpiteitä ja 
uudistuksia. Perusturvassa  on ollut selkeä tarve pitkäjänteiselle 
ja strategiselle toiminnan kehittämiselle sekä entistä  saumat-
tomammalle yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa. Tuotta-
vuusohjelma ei ole  säästösuunnitelma, vaan tarkoitus on hillitä 
kustannusten kasvua pitkällä aikavälillä, kertoo  ohjelman 
projektijohtaja Marjukka Palin.
 
Ohjelman painotus on palvelurakenteen keventäminen erityi-
sesti iäkkäiden  palvelualueella, mutta se sisältää paljon muu-
takin. Kotihoitoa on resursoitu uudelleen  siten, että hoidon lai-
tospainotteisuutta vähennetään ja kotihoitoa kyetään antamaan  
ympärivuorokautisesti. Tulevaisuudessa kehitetään kevyempiä 
palvelumuotoja, kuten  välimallin asumisratkaisuja erityisesti 
muistisairaille, joiden määrä on kasvussa.  

TUOTTAVUUSOHJELMA ETENI VIIME 
VUODEN AIKANA 

Tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa on rasittanut pitkään 
jatkunut koronatilanne.  Koronapandemiasta aiheutunut hoito-
velka tuo lisähaasteita tuottavuusohjelman eteenpäin  viemi-
selle. Tässä tilanteessa on tuottavuusohjelmaa kuitenkin pyritty 
viemään  suunnitelmallisesti eteenpäin vuoden 2020 aikana.  

Omaishoidon kehittäminen ja tukeminen ovat ratkaisevas-
sa asemassa, kun tavoitellaan  ikäihmisten kotona asumista. 
Omaishoitajan fyysistä ja henkistä jaksamista voitaisiin  jatkos-
sa tukea esimerkiksi lyhyillä kuntoutusjaksoilla.  
Omaishoidon tukia tarkistettiin ja lakisääteisten vapaiden 
käyttömahdollisuuksia  laajennettiin palvelusetelimallilla. Pe-
rusturvalautakunta päätti 29.4.2021 nostaa mm.  lyhytaikaisen 
hoidon palvelusetelin arvoa 90 eurosta 130 euroon.  

Vastuulääkäri-palveluita kehitettiin ja terveys- ja sairaalapalve-
lualueella  konsultaatiopalveluita ja paljon päivystyspalveluita 
tarvitsevien palvelukokonaisuuksia  uudistettiin yhteistyössä 
Satasairaalan kanssa.  

Lastensuojelussa on viety eteenpäin tietojärjestelmä- ja etäpal-
veluyhteistyötä  yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusien mene-
telmien myötä on mahdollistettu  ennaltaehkäisevien palvelui-
den kehittäminen ja sitä kautta on saatu hillittyä asiakkaiden  
määrää lastensuojelussa.  

HENKILÖSTÖ OSANA OHJELMAA 

Perusturvan suurin voimavara on henkilöstä, jonka osaami-
nen ja pysyvyys tulee  varmistaa. Esimiestyötä kehittämällä ja 
työhyvinvointiin panostamalla voidaan vähentää  sairauspois-
saoloja. Projektin toimenpiteitä on kohdennettu ensisijaisesti 
niille  palvelualoille, jotka käyvät läpi suuria muutoksia.  
-Meillä on paljon sairauslomia ja osa-aikaistyökyvyttömiä. Yri-
tämme saada heidät  työkykyisiksi ja samalla säästämme hyvin 
mittavia summia sairausajan palkoissa ja  maksuissa. Mikäli 
lähihoitaja jää varhaiseläkkeelle, niin se maksaa kaupungille 
lähes 300  000 euroa. Tulevaisuuden suurempana haasteena on 
myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen 
ja saatavuus. Tämän osalta kehitetään yhteistyömalleja alueen  
oppilaitosten kanssa, kertoo Palin.  

Perusturvassa käydään läpi tuottavuusohjelman edetessä kult-
tuurimuutosta esimerkiksi  palvelualueiden raja-aitoja purka-
malla, jolloin työvoima voi siirtyä ketterämmin toiminnan ja  
palvelurakennemuutoksen niin vaatiessa.  

SOTE- JA GEROKESKUS HIMMELI  

Palvelukeskus Himmelin toiminta muutetaan sote- ja gerokes-
kus Himmeliksi. Suunnitteilla  oleva kokonaisuus on uniikki, 
vastaavaa ei ole Suomessa missään. Konsepti avaa  mahdolli-
suuksia pilotointiin ja edellä käyvän tieteellisen tutkimuksen 
tekemiseen alueen  oppilaitosten kanssa. Hanke vaatii toteu-
tuakseen vielä valtuuston päätöksen sekä STM:n  poikkeuslu-
van. 

Suunnitelma pohjautuu kolmikerroksiseen ajatteluun. En-
simmäinen kerros, ”Kaikille avoin  Himmeli”, pitää sisällään 
yhteisöllisiä ja osallistavia palveluita, kuten muistihoitajan ja  
terveydenhoitajan vastaanotot, asukastupa, liikunta- ja kulttuu-
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ripalvelut, yhdistysten ja  seurakunnan toiminta sekä yritysten 
palvelut esimerkiksi kahvio- ja lounastoiminta,  jalkahoitola ja 
kampaamo.  

Toiseen kerrokseen perustetaan moniammatillinen sote-kes-
kus, jolloin voidaan luopua Itä Porin nykyisestä lähipalvelukes-
kuksesta, jonka alueeseen myös Lavia kuuluu.  

Kolmanteen kerrokseen avataan täysin uusi maakunnallinen 
geriatrisen osaamisen  keskus. Painopiste on sairauksien etene-
misen ja toimintakyvyn heikentymisen  ennaltaehkäisyssä.  
Arviointi- ja kotiinkuntoutusyksikön tehtävä on ratkaisevassa 
roolissa kotona pärjäämisen  tukemisessa. Tulevaisuudessa 
tavoitteena on arvioinnin tekeminen laitoksen sijasta  kotona. 
Toimintamalli tukee kotona asumisen tavoitetta.  

– Himmelin käyttötarkoituksen muuttaminen palvelutalosta 
monipuolisesti kuntalaisia  palvelevaksi palvelukeskittymäksi 
mahdollistaa rakennuksen käyttöasteen merkittävän  tehosta-
misen, laajan säilyttävän peruskorjauksen sekä osittain alku-
peräisten  toiminnallisten elementtien palauttamisen, sanoo 
Marjukka Palin. 
 
VÄLIMUOTOINEN ASUMISMALLI 

Lisäksi Porin perusturva on lähtenyt mukaan Aalto-yliopiston 
hankkeeseen, jonka  tavoitteena on mahdollistaa välimuotoi-

sen/monimuotoisen asumismallin käyttöönotto  erityisesti 
iäkkäiden muistisairaiden osalta. Hankkeen lähtökohtana on 
palveluja  tarvitsevien muistisairaiden asumisen integroitumi-
nen tavalliseen asuinyhteisöön,  asumisen eriytymisen välttä-
minen sekä ikääntyneiden ja muistisairaiden osallisuus.    
-Muistisairaiden monimuotoisen integroidun asumisen tavoit-
teita ovat esim. kodikas,  rauhallinen ja helposti hahmotettava 
asuinympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvälle  ja inhi-
milliselle elämälle hoivatarpeen kasvaessa. Tavallinen asunto ja 
asumisen tilalliset  ratkaisut tukevat osallisuutta ja integroitu-
mista ja tukevat muistisairaita heidän arjessa  pärjäämisessään 
sekä heidän yhteisöllisyyttään ympäröivässä asuinyhteisössä, 
toteaa Palin.  

LAVIA JA TUOTTAVUUSOHJELMA  
 -Tuottavuusohjelman päämääränä on huolehtia kuntalaisten 
julkisten sosiaali- ja  terveyspalvelujen saatavuudesta asuina-
lueen väestötiheydestä ja etäisyyksistä  riippumatta. Työvoiman 
saatavuus on keskeisimmistä haasteista myös Laviassa ja siihen  
tulee löytää ratkaisu. Oppilaitosyhteistyö, digitaalisuus ja 
uudenlaiset palveluratkaisut  helpottavat kuitenkin palvelutar-
peisiin vastaamista, jolla pyritään turvaamaan palvelutarjonta 
myös tulevaisuuden Laviassa fyysisten lähipalveluiden ohella, 
sanoo Palin. 

Teksti Tarja Jansson  
Kuva Marjukka Palin 

Porin Perusturvan toimialalle luotiin vuoden 2020 aikana tuottavuusohjelma, jonka laadinnasta  vastasi NGH Consulting 
Oy, joka käynnisti vastaavan projektin aiemmin myös Satakunnan  sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.  

Ohjausryhmä valvoo tuottavuusohjelman edistymistä, siinä on mukana kaupunginhallitus,  perusturvalautakunnan 
puheenjohtajisto, perusturvajohtaja sekä perusturvan palvelujohtajat,  henkilöstön edustaja kustakin pääsopijajärjestöstä, 
Ulvilan ja Merikarvian kunnanjohtajat sekä  Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja.  

Tuottavuusohjelmaa edistetään seuraavien viiden kokonaisuuden kautta:  

• Yhteistyö erikoissairaanhoidon, sivistystoimen ja 3. sektorin kanssa.  
• Palvelurakenteen keventäminen ja asiakasohjaus.  
• Tiedolla johtamisen mallin rakentaminen.  
• Digitaaliset hankkeet.  
• Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen.  

Tuottavuusohjelma noudattaa sosiaali- ja terveysministeriön linjauksia. 

Eläkeliiton Lavian yhdistys ry:n 
kevätkokous  Tahostenniemessä, 
Noormarkuntie 978  28.6.2021 
klo 12.00 alkaen  

Käsitellään sääntömääräiset asiat  
Hallitus  
Palkitaan myös luonnonkukkia bongailleet  
(kimppakuljetus torilta klo 11.30) 

Hanhijoen seudun kyläyhdistyksen 
vuosikokous ja hengailuilta tiistaina 
15.6.2021 klo 18 Matinlammella 
(käynti Kukkulantieltä 
Kravisillan kohdalta). 

Varustaudu sään mukaan. Tervetuloa!  
Hanhijoen seudun kyläyhdistys 
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AIVOPÄHKINÖITÄ MÖKILLE TAI KOTIIN

SEITSEMÄN KYSYMYSTÄ LAVIASTA.

1, Koska Lavian nimi esiintyy esiintyy  
ensimmäistä kertaa?   
a) 1200-luvun lopulla
b) 1300-luvun lopulla
c) 1500-luvun lopulla 

2. Minä vuonna Lavian Yhteiskoulu perustettiin?

a) 1915
b) 1917
c) 1921

3. Minne kaupunkiin on omalla autolla lyhin matka 
Laviasta?

a) Turkuun
b) Vaasaan
c) Jyväskylään

4. Mitkä kaksi ruokaa nimettiin 1980-luvulla Lavian 
pitäjäruoiksi?

a) siansyltty ja marjasorakka
b) maksalaatikko ja kanelikatut
c) klimppisoppa ja verimakkara

5. Kenet Lavia-Seura nimesi Yks tämmöseksi 
vuonna 2019?

a) Jaakko Jonkan (oikeuskansleri)
b) Marina Hämäläisen (kanttori)
c) Tiina Rampan (yrittäjä)

6. Laviaan kairattiin vuonna 1984  koereikä, joka 
loi pohjan ydinjätteen loppusijoitustutkimukselle 
Suomessa. Kuinka syvä on tämä reikä?
a) n. 800 m
b) n. 900 m
c) n. 1000 m

7. Kuka on suunnitellut Lavian vaakunan?  
a) Ahti Hammar
b) Gustaf von Numers
c) Olof Eriksson

Oikeat vastaukset löytyvät sivulta 21.

sudokut: Vecteezy.com
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ETÄTYÖSSÄ LAVIASSA
Etätyön tekeminen on jo vuoden verran ollut Markku Tuoma-
lan arkea. Nurmijärvellä  vakituisesti asuvana hän on vuorovii-
koin töissä kotonaan ja vuoroin Lavian Aluskylässä mökillään.
  
Markku ja hänen lavialaissyntyinen vaimonsa Hannele kun-
nostivat seitsemän vuotta sitten vanhan rakennuksen talviasut-
tavaksi mökiksi samaan pihapiiriin, jossa vaimon isä Reijo 
Välimäki asuu.  

Myös Hannele on koronaepidemian vuoksi etätöissä. Pariskun-
ta asuu vuoroviikoin toinen  mökillä ja toinen kotona. Viikon-
loput perhe viettää yhdessä. Perheen kolmesta lapsesta  vanhin 
on jo muuttanut omilleen, lapsesta keskimmäinen kirjoitti tänä 
keväänä ylioppilaaksi  ja nuorin on vielä peruskoululainen. 
Nuorimmaisen koulunkäynnin vuoksi Tuomaloista  toisen on 
oltava koulupäivät Nurmijärvellä.  

-Etätyötä tekemällä työpäivästä säästyy monta tuntia, kun 
ajomatkat kotoa pääkaupunkiseudulle jäävät pois. Lavias-
sa asuminen on vaihtelua, ympäristö muuttuu ja  luonto on 
lähellä. Kaupungissa ollessa ei aamuisin tule lähdettyä lenkille, 
mutta täällä sitä  tulee tehtyä. Lenkkeillessä saa nauttia kau-
niista luonnosta sekä vuodenaikojen vaihtelusta  ja näkee myös 
erilaisia metsän eläimiä, kertoo Markku.  

-Olen viettänyt Laviassa elämästäni niin pitkiä aikoja, että 
koen olevani enemmän lavialainen kuin nurmijärveläinen tai 
kankaanpääläinen, vaikka olenkin Kankaanpäästä kotoisin. 
Työskentelymme täällä ei vaadi muuta kuin sähköä ja hyvin 
toimivat verkkoyhteydet. Mitään erityisiä puutteita palveluissa 
ei täällä ole, jos jotakin ei saa  Laviasta, on Kankaanpää lähellä, 
Markku jatkaa. 
 
Teksti Tarja Jansson  
Kuva Markku Tuomala  

Näissä Aluskylän maisemissa on Hannele ja Markku Tuomalan hyvä tehdä etätöitä.

RAKKAUDELLA PORILAISILLE
Porin kaupunki jakoi taas keväällä hyvinvointirahaa.  
Teemat ja periaatteet olivat seuraavat:  

• Ulkoilu ja elämykset, yhteisöllisyys sekä digisosiaalisuus.  
• Vastuullisuus niin vallitsevan tilanteen, kestävän kehityksen 

kuin taloudellisuuden  näkökulmasta.  
• Hankkeiden toiminnan tulee olla kaikille porilaisille  

avointa ja maksutonta.  

Eläkeliiton Lavian yhdistys haki rahaa erilaisten pelivälineiden 
hankintaan, jotta Lavian  ikääntyvä väestö saisi kevyttä liikuntaa 
ja ulkoilua mukavassa seurassa. Niinpä nyt onkin  perustettu 
peliryhmiä eri puolille Laviaa: kirkonkylään, Niemenkylään, 
Riihoon, Kallialaan  ja kaksi ryhmää Riuttalaan. Tarkemmat 
tiedot paikoista ja ajoista tämän lehden  tapahtumakalenteris-
sa. Ja näihin voivat siis osallistua kaikki porilaiset. Tervetuloa 
mukaan!  

Teksti Kaarina Talola
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SYDÄNVIIKKOA VIETETTIIN YHDESSÄ ESI- JA 
ALKUOPETUKSEN  OPPILAIDEN KANSSA
Sydänliiton järjestämää Sydänviikkoa vietettiin tänä vuonna 
8.-25.4.2021 teemalla Iloa  ruuasta. Viikon tavoitteena oli lisätä 
lasten ja perheiden ruokailoa sekä innostaa yhdessä  syömiseen 
ja ruuanvalmistukseen.  

Sydänliitto haluaa olla näin vaikuttamassa lasten myönteisen 
ruokasuhteen kehittymiseen.  Liitto korostaa sitä, että ruoka-
kasvatus on syömisen lisäksi mm. puhetta, leikkiä,  askartelua, 
tarinoita ja erilaisia kokeiluita. Itse tekeminen ja osallistuminen 
auttavat lapsia  kiinnostumaan sekä innostumaan kasviksista ja 
uusista ruuista.  

Leena Varheenmaa kävi ennen viikon alkua lahjoittamassa Kan-
kaanpään Sydänyhdistys  ry:n puolesta Iloa ruuasta -teemalla 
materiaalipaketit Lavian eskarilaisille ja 1. ja 2. luokan  oppilail-
le sekä opettajille.

Sydänviikon materiaalipaketti sisälsi ruoka-aiheisia tehtäviä 
sisältävän ruokatabletin ja Iloa  ruuasta -tehtävävihkon sekä 
julisteen. Tehtävävihkosta löytyi joka päivälle erilaisia  hauskoja 
tehtäviä ja leikkejä sekä muutamia reseptejä. Tehtävämateriaa-
leja laadittaessa  oli otettu huomioon perusopetuksen opetus-
suunnitelmat ja ruokasuositukset.  

Teksti Tarja Jansson  
Kuvat Emmi Rahkjärvi  

Ekaluokkalaiset tekivät viidessä ryhmässä pirtelöä sydänliiton ohjeiden mukaisesti,  marjoina käytettiin koululais-
ten poimimia puolukoita ja mustikoita. Pirtelön teko oli  hauskaa ja moni lupasi tehdä sitä myös uudestaan kotona. 

Pirtelö oli erittäin maukasta ja kipot tyhjenivät ennätysvauhtia. Juuso Viitala sai käyttää tehosekoitinta, vierellään 
Kerttu  Harmaajärvi, Frida-Liina Reponen ja Lauri Jokiranta.  

Sydän-viikon materiaalia tutkivat ekaluokkalai-
set Kerttu Harmaajärvi, Frida-Liina Reponen  ja 

Veera Kamppi. 
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Ekaluokkalaiset tekivät viidessä ryhmässä pirtelöä sydänliiton ohjeiden mukaisesti,  marjoina käytettiin koululais-
ten poimimia puolukoita ja mustikoita. Pirtelön teko oli  hauskaa ja moni lupasi tehdä sitä myös uudestaan kotona. 

Pirtelö oli erittäin maukasta ja kipot tyhjenivät ennätysvauhtia. Juuso Viitala sai käyttää tehosekoitinta, vierellään 
Kerttu  Harmaajärvi, Frida-Liina Reponen ja Lauri Jokiranta.  

SEURAKUNTA MUISTAA LAVIASSA  
KASTETTUJA LAPSIA NUKEILLA 
Jo noin neljän vuoden ajan Lavian kirkon alttarin kupeessa on 
seilannut puinen vene. Sen  matkustajina on langasta virkattuja 
nukkeja, joilla on jokaisella kaulassaan nimilappu.  Nämä nuket 
ovat Laviassa kastettujen lasten kaimoja.  

Nuket ovat seurakunnan tapa huomioida kastetut lapset. Me-
nettelytapa menee niin, että  kasteen jälkeen seurakunta kutsuu 
lapsen perheineen kirkkoon, jossa nukke annetaan  vanhem-
malle tai vaikka isosisarukselle. Kun lapsen nimi luetaan, nukke 
viedään  veneeseen muiden joukkoon, minkä jälkeen lapsen 
puolesta rukoillaan. Nuket seilaavat  veneessä vuoden loppuun, 
ja seuraavan vuoden alkupuolella perheet kutsutaan taas  kirk-
koon, jossa nuket jaetaan lapsille koteihin. Tämä perinne jatkuu 
Laviassa myös  Noormarkun seurakuntaan liittymisen jälkeen.
  
Kaikki nuket ovat paikallista käsityötä, ja niiden takana on seit-
semänvuotiaasta saakka  kutonut käsityötaituri Sylvi Järvensivu. 
Hän oli aikanaan mukana päättämässä siitä, miten  kastettuja 
lapsia tuodaan esiin silloisessa Lavian seurakunnassa. Vaihtoeh-
toina olisi voinut  olla esimerkiksi kastepuu, johon jokaista lasta 
edustamaan ripustetaan vaikka lehti tai lintu.  Vene sai kuiten-

kin enemmän kannatusta. Itse veneen rakensivat Jorma ja Anita 
Kamppi, ja  nukkejen valmistamisen otti kontolleen Järvensivu.  
Järvensivu virkkasi ensimmäisen nuken ohjeen mukaan, mutta 
sen jälkeen ne ovat  syntyneet muistista. Ensin hän virkkaa 
kehon, jota täytetään vanulla monta kertaa matkan  varrella. 
Tähän menee puolisen tuntia. Sitten Järvensivu kutoo jokaiselle 
nukelle pienet  töppöset ja mekon ja virkkaa lakin. Viimeiseksi 
ne saavat myös hiukset ja kasvot.  Tuloksena syntyy pehmeä 
ja persoonallinen nukke, joka on täydellisen kokoinen pienen  
lapsen käsiin.  

Virkattuja nukkeja on syntynyt jo valtavasti. Tällä hetkellä 
seurakuntatoimistolla asuu  parikymmentä nukkea ja toiset 
parikymmentä majailee vielä Järvensivun nurkissa.  Muutaman 
vuoden reservi on siis olemassa, ja lisää nukkeja syntyy, kun 
tarvetta tulee. Järvensivu kertookin tekevänsä nukkeja niin 
kauan kuin vain voi.  

 Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi

Vuonna 2020 kastettu Jenny Viitala kävi vas-
taanottamassa kastenuken  Lavian kirkossa 

sunnuntaina 21.3. Seurueeseen kuului myös 
mamma Sari Pepponen ja äiti Jenna Pepponen.

Pandemian takia kaikki vuonna 2020 eivät voineet tulla kirkkoon, joten  veneeseen jäi vielä jokusia matkus-
tajia. Ne saa hakea seurakuntatoimistosta myöhemmin. Kuvasta on sumennettu lasten nimet. 

 Sylvi Järvensivu kertoo 
tulevansa ihan kipeäksi, 

jos ei saa koko ajan 
tehdä  jotain käsillään.  

Puikoilta on viime 
aikoina valmistunut esi-
merkiksi hartiahuiveja, 

sukkia ja lapasia.  
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PERINTEIKÄS RANTASEN NAHKAJALOSTAMO 
VAIHTOI OMISTAJIA
Pentti ja Veli-Pekka Rantanen ovat työskennelleet Rantasen 
Nahkajalostamossa 45  vuotta. Heidän isoisoisänsä Kaarle Ran-
tanen perusti nahkajalostamon Susikosken  rannalle vuonna 
1891. Näin yritys on ollut saman suvun hallussa 130 vuotta.  

Koska Rantasen Nahkajalostamolle ei löytynyt suvusta jatka-
jaa, hakivat eläkeikää  lähentelevät veljekset parin vuoden ajan 
yritykselle ostajaa. Orimattilalainen teurastaja  Henri Vainio oli 
jo pitkään ollut Rantasten asiakkaana, kun Pentti viime talvena 
käydyn  puhelinkeskustelun yhteydessä kysäisi, kiinnostaisiko 
Henriä heidän yrityksensä osto.  Henriä ajatus houkutti, mutta 
hän ei olut valmis ottamaan yritystä yksin harteilleen.  

Henri Vainio ja Pornaisissa asuva Johanna Hellström omistavat 
yhdessä alkuvuodessa  perustetun Vainion Taljatukku Oy:n. 
Koska parin yhteistyö oli jo lähtenyt käyntiin, Henri otti  yh-
teyttä Johannaan ja kysyi olisiko tämä valmis tarttumaan myös 
nahkajalostamon  vetämiseen yhdessä hänen kanssaan. Pienen 
harkinnan jälkeen Johanna päätti lähteä mukaan.  

Kaupat nahkajalostamon ostosta tehtiin helmikuun lopussa. 
Rantasen veljekset  työskentelevät yrityksessä vielä kuluvan 
tilikauden eli elokuun loppuun asti. Tänä aikana  he siirtävät 
tietonsa ja taitonsa uusille omistajille, joista Johanna on maalis-
kuun alusta asti  asunut viikot Laviassa ja viikonloput kotonaan 
Pornaisissa. Henri Vainio on pääosin  kotipaikkakunnallaan, 
mutta tulee tarpeen mukaan myös paikan päälle Laviaan.  

Rantasen Nahkajalostamo Suomen tärkein lampaannahko-
jen jalostaja  Nahkajalostamoja oli aikanaan Suomessa useita, 
vielä sodan aikaan silloin perustetussa  Suomen nahkureiden 
yhdistyksessä oli noin 200 jäsenyritystä, nyt vain 11. Rantasen  

nahkajalostamo on ainoa, joka suurella mittakaavalla jalostaa 
lampaannahkoja. Lisäksi  Laviassa käsitellään myös pienriistaa 
kuten mäyriä, majavia, minkkejä, supeja ja kettuja.  

Nahkajalostamo työllistää tällä hetkellä yrittäjien lisäksi kolme 
ja puoli työntekijää.  Lampaannahkojen viimeistelyssä jää 
jäljelle paljon lyhytkuituista lampaanvillaa, joka  lähetetään 
huopatehtaalle.  

HENRI VAINIO TEURASTAJA JO 
NELJÄNNESSÄ POLVESSA  

Orimattilalainen Vainion Teurastamo Oy:n omistus siirtyi 
viime vuonna kokonaisuudessaan  Henri Vainiolle. Yritys on 
perinteikäs perheyhtiö, joka toimii jo neljännessä sukupolvessa.  
Työntekijöitä teurastamolla on sesongin mukaan 6-10. Viimei-
sen reilun vuosikymmenen  aikana teurastamoa on kehitetty 
voimakkaasti ja tällä hetkellä Vainion Teurastamo on  Suomen 
suurin lampaanteurastaja, minkä lisäksi siellä teurastetaan myös 
nautaa.  

-Kun Pentti Rantanen kertoi Rantasen Nahkajalostamon olevan 
myynnissä sen hankinta  kiinnosti heti, koska sen toiminta 
nivoutuu selkeästi teurastamon toimintaan.  Teurastamiemme 
lampaiden nahat olemme jo pitkään lähettäneet Laviaan käsi-
teltäviksi.  Mielestäni on tärkeää, että lampaannahat saadaan 
jatkossakin käsiteltyä Suomessa eikä  niitä tarvitse lähettää ul-
komaille. Molempien alojen kehittäminen yhdessä on mielekäs-
tä ja  tärkeää, nuori toimitusjohtaja Henri Vainio sanoo.  

Toinen nahkajalostamon uusista omistajista Johanna Hellström jalostettujen 
taljavuorten  edessä toisen entisen omistajan Veli-Pekka Rantasen kanssa.  
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Toinen nahkajalostamon uusista omistajista Johanna Hellström jalostettujen 
taljavuorten  edessä toisen entisen omistajan Veli-Pekka Rantasen kanssa.  

JOHANNA HELLSTRÖM ON ALAN MONITAITURI  

Johana Hellström on pukuompelijan ammatin lisäksi valmistu-
nut neulepuolen  designtekstiilien suunnittelijaksi ja valmista-
jaksi. Hän on eritysesti perehtynyt villa- ja nahka-alaan ja siksi 
nahkajalastamo oli hänelle mielekäs työpaikka. Johanna on 
opettanut  Mäntsälän kansalaisopistossa muun muassa raakavil-
lan jalostamista.  

-Puolisollani on Pornaisissa yritys, jonka toimialaan kuuluu 
ajoneuvojen verhoilu, joten  sekin kytkeytyy selkeästi näihin 

muihin yrityksiin. Luonnonmukaisen toiminnan  kehittäminen 
tällä alalla on minulle tärkeää, kertoo Johanna.  

Voimme olla Laviassa iloisia siitä, että olemme saaneet tänne 
kaksi uutta  elämänmyönteistä ja innokasta yrittäjää jatkamaan 
perinteisen Rantasen Nahkajalostamon  toimintaa!  

Teksti Tarja Jansson  
kuvat Tarja Jansson, Henri Vainio
Mustavalkoinen kuva skannattu vuoden 1985 Lawiaa  
-julkaisusta, kuvaaja Anna-Maija Rantanen.

040
765 2596

Henri Vainio halusi yhdistää nahkajalostuksen 
muiden yritystensä toimintaan.  

Pentti, Veli-Pekka ja Veikko Rantanen 
kypsennysrumpujen äärellä 1980-luvulla.
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PORIN PERUSTURVA  
Porin perusturvan sosiaalihuolto liittyi sosiaalihuollon Kan-
ta-arkistoon 27.4.2021. Tämä  tarkoittaa sitä, että jatkossa 
kaikki asiakasasiakirjat tallennetaan sähköiseen Kelan  ylläpitä-
mään Kanta-arkistoon  

Muutoksesta huolimatta toimeentulotuen ja vammaispalvelun 
omapalvelusta voi hakea  samoja palveluita kuin ennenkin. 
Kuljetuspalvelua eli liikkumista tukevaa palvelua haetaan  
jatkossa vammaispalveluhakemuksella. Erillinen vammais-
palvelulain mukainen  kuljetuspalveluhakemus sekä hakemus 
sosiaalihuollon palveluun poistuvat  omapalvelusta.  
Lisätietoja antavat: Heli Syrjäntikka, projektipäällikkö, puh.  
044 701 0581, Mari Levonen,  sosiaali- ja perhepalveluiden 
johtaja, puh. 044 701 6102  

JÄTTEIDEN KERÄYSTEMPAUS  
keskiviikkona 18. elokuuta klo 13–18 Lavian torilla, Viittatie 1  
Keräyksessä otetaan vastaan maksullisena isoja, kodin sekajäte-
astiaan mahtumattomia  sekajätteitä ja maksutta sähkölaite- ja 
metalliromuja, vanteellisia ja vanteettomia renkaita  sekä moot-
toriajoneuvojen akkuja. Sekajätteen vastaanottohinta on 20 
euroa  peräkärryllinen (max. 2 m3) tai 5 euroa jätesäkillinen.  
Keräys järjestetään koronatilanteen salliessa, tarkista tarvittaes-
sa tilanne lähempänä  ajankohtaa jäteneuvonnan nettisivuilta 
tai puhelimitse.  p. 044 701 2500, jateneuvonta@pori.fi, 
www.pori.fi/jateneuvonta  

PORIN TAIDEMUSEON NÄYTTELYT  
Tahto ja näkemys – Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoel-
ma 50 vuotta (HALLI)  Juhlanäyttely keskittyy vuodesta 1971 
alkaen kokoelmaan hankittuihin teoksiin  toiminnastaan. Ko-
koelmassa ovat edustettuina monet suomalaisen modernismin 
kannalta  keskeiset taiteilijat.  

Noormarkun Käsityöt – Norrmark Slöjd (PROJEKTIHUONE)  
Maire Gullichsen ja Bertel Gardberg perustivat Noormarkun 
Käsityöt - taideteollisuusyrityksen vuonna 1961 tavoitteenaan 
edistää laadukkaiden  taideteollisuustuotteiden valmistusta 
Suomessa. Näyttely esittelee yrityksen tarinan  perustamisesta 
aina sen toiminnan lopettamiseen vuoteen 1976 asti. Näyttelyn  
yhteydessä julkaistaan yrityksen tuotantoa kartoittava kirja.
  
Performing the Fringe – Vaeltelua laitamilla (SIIPI JA MEDIA-
PISTE)  Taiteilijat: Lara Almarcegui, Kipras Dubauskas, Va-
lentina Karga, Flo Kasearu, Michèle  Matyn, Andrej Polukord, 
Asbjørn Skou, Urban Fauna Lab, Jon Benjamin Tallerås, Ore.e  
Refineries/ Kuraattorit: Jussi Koitela & Inga Lāce  
Näyttely perustuu tutkimuskävelyihin Porissa, Tukholmassa ja 
Vilnassa, kaupungin ja sitä  ympäröivän maaseudun välisillä 
reuna-alueilla.  

PEDAseinän näyttelyt (taidemuseon kahvila):  
01.6.2021– 26.9.2021 Tulostettu taidekokemus – Robotiikka 
Akatemia  yhteistyökumppanina

Luontotalo Arkki, vaihtuvien näyttelyiden tila 1.8.2021 asti  
Luontotalo Arkin perusnäyttely esittelee Satakunnan lajistoa, 
mutta varastoituihin  kokoelmiin on saatu lahjoituksina myös 
joitakin hyvin eksoottisiakin lajeja. Kokoelmista - näyttelyyn 
on valittu eri reittejä Arkin kokoelmiin saapuneita näyttäviä 
nisäkkäitä ja  erikoisia, värikkäitä ja eksoottisiakin lintuja.  

KIRJASTOISTA SAA LAINATA JATKOSSA 
MYÖS FATBIKEJA  
Kirjastosta lainattavien välineiden valikoima kasvaa jälleen! 
Porin kaupunki on  hankkinut fatbike-pyöriä, joita saa lainata 
24. toukokuuta alkaen kirjastokortilla Porin  pääkirjastosta 
sekä ainakin kesän ajan Ahlaisten ja Lavian kirjastoista, jossa 
niitä on  kaksi. Pyörä noudetaan Laviassa Ekopajalta, jonne se 
myös palautetaan.  

Fatbike on oivallinen väline kokeilla maastopyöräilyä ensim-
mäistäkin kertaa, sillä fatbiken  leveät renkaat helpottavat 
juurakkoisessakin maastossa ajamista.  

Pyöriä on kahden kokoisia. Pienempi runko sopii noin 150–
175 cm pituiselle käyttäjälle,  suurempi runko puolestaan noin 
170–190 cm pituiselle pyöräilijälle. Pyörän lisäksi saa  lainaan 
kypärän, lukon sekä valot.  

Pyörien laina-aika on seitsemän päivää. Lainaa ei voi uusia, 
eikä pyöriä varata. Pyöriä  lainataan vain aikuisille eli alaikäi-
nen tarvitsee huoltajan mukaan. Noutaessaan asiakas  saa 
opastuksen fatbiken käyttöön ja pyörä säädetään käyttäjän 
mittoihin sopivaksi.  

Fatbiket on hankittu kaupungille Liikuttava luonto -liikettä ja 
hyvinvointia luontoreiteiltä ja  kuntopoluilta -hankerahoituk-
sella. Hankkeessa on tarkoitus innostaa porilaisia liikkumaan.

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO  
Sinä Osaat! -koulutusopas on jaossa 13.8. alkaen Lavian kirjas-
tossa. Opasta ei enää  jaeta koteihin. Kurssitarjonta löytyy tuol-
loin 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: ma 23.8. kello 9.30 
Ihminen, yhteiskunta ja  luonto; Kielet; Kuvataide; Käsityö. Ma 
23.8. kello 11.30 Liikunta ja hyvinvointi; Musiikki;  Tieto- ja 
viestintätekniikka.  

Tutustu myös runsaaseen etä- ja monimuoto-opetustarjon-
taamme joko koulutusoppaassa  tai netissä! Tervetuloa turvalli-
sesti kursseille!  

Opiston asiakaspalvelu palvelee arkisin kello 10-16 puhelimitse 
02 621 5963 tai  sähköpostilla kansalaisopisto@pori.fi. Heinä-
kuussa asiakaspalvelu on suljettu.

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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LAVIAN ALUE NOORMARKUN 
SEURAKUNNASSA  
KESÄTAPAHTUMAT  
Noudatamme AVI:n ja Satasairaalan ohjeita koronaviruksen 
leviämisen estämiseksi.  Seuraa ilmoitteluamme mm. Satakun-
nan Kansa, Porilaine, Satakunnan viikko,  Kankaanpään Seutu, 
Uutisluotsi.  

TO 3.6.2021 klo 18 Iltanuotioseurat Lavian kirkon rannassa.  
SU 6.6. 2021 klo 10 Kappalaisen Minna Järvisen virkaan aset-
taminen Lavian kirkossa.  Lavian kirkkokuoro, joht. Marina 
Hämäläinen, kirkkokahvit. Lääninrovasti Heimo Hietanen,  
Noormarkun kirkkoherra Kari Penttinen ja kappalainen Minna 
Järvinen.  SU 13.6.2021 klo 10 Kutsu Jumalan valtakuntaan, 
messu. Penttinen, Hämäläinen.  SU 20.6.2021 klo 10 Konfir-
maatiomessu. Järvinen, Hämäläinen, Lehtovirta.  PE 25.6.2021 
klo 18 Juhannusaatto Lavian kirkon rannassa (sateella seura-
kuntakodissa).  Noormarkun seurakunnan juhannusjuhlat. 
Lipunnosto, musiikkia, kahvia ja kastettavaa,  puheita, kirkon 
esittelyä, makkaranpaistoa, hartaus yms. Penttinen, Järvinen, 
Hämäläinen.  LA 26.6.2021 klo 10 Juhannuspäivän messu. 
Järvinen, Pietilä.  
SU 27.6.2021 klo 14 Hartaushetki Lavian kirkon rannassa, 
sateella seurakuntakodissa.  Järvinen Pietilä.  
PE 2.7.2021 klo 10-12 Minna-pappi ja Marina-kanttori torilla.  
KE 7.7.2021 klo klo 18 Iltahartaus Lavian kirkossa. Järvinen, 
Hämäläinen.  TO 8.7.2021 klo 18 Sana- ja lauluilta Lavian 
kappelissa. Järvinen, Hämäläinen.  PE 9.7.2021 klo 10-12 torilla 
Minna-pappi ja Marina-kanttori.  
SU 4.7.2021 klo 18 Apostolien päivän messu. Kirkkokahvit. 
Järvinen, Hämäläinen.  Su 11.7.2021 klo 18 Rakkauden laki, 
messu. Kirkkokahvit. Järvinen  
SU 18.7.2021 klo 18 Kirkastussunnuntai, messu. Kirkkokahvit 
Järvinen, Lahti.  SU 25.7.2021 klo 18 Kesäasukkaiden kirkko-
pyhä. Kirkkokahvit. Järvinen, Äijö.  SU 1.8.2021 klo 10 Messu 
Lavian kirkossa. Kirkkokahvit. Järvinen, Lahti.  SU 8.8.2021 
klo 10 Etsikkoaikoja, messu ja kirkkokahvit. Penttinen, Suomi.  
SU 15.8.2021 klo 10 Itsensä tutkiminen, messu. Penttinen, 
Hämäläinen.  SU 22.8.2021 klo 10 Jeesus parantajamme, messu. 
Penttinen, Hämäläinen.  SU 29.8.2021 klo 10 Lähimmäisen, 
messu. Penttinen, Hämäläinen.  

Seurakuntatoimisto palvelee:  
ma klo 9-17, ke klo 14-17, pe klo 9-14  
Seurakuntatoimisto  044 7310 201  
Kappalainen   044 7310 203  
Diakoni    044 7310 204  
Seurakuntamestari  044 7310 209  
Kanttori 044 7310 205  
Lastenohjaaja 044 7310 206  

Seuraa myös  
• KirkkoPorissa.fi/noormarkun-seurakunta/toimintaa-laviassa  
• Porin Kirkkosanomat (netissä)  
• FB Lavian alue Noormarkun seurakunnassa  
• IG Lavian_alue_Noormarkun_srkssa 

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

ELÄKELIITON LAVIAN YHDISTYS RY 
• Mölkkyä ja muita pelejä pelataan seuraavasti:  

Urheilukentällä, Kuntotie, Lavia kk.,  
maanantaisin klo 16.00-18.00 

• Myllyharjun kentällä, Kapsuntie, Niemenkylä, tiistaisin klo 
18.00-20.00 Perämaan pihassa, Karhulantie 19, Riuttala, 
keskiviikkoisin klo 17.00-19.00 Riihon Paviljongin kentäl-
lä, Tuunajärventie, Riiho, keskiviikkoisin klo 18.00-20.00 
Tahostenniemen kentällä, Noormarkuntie 978, Kalliala, 
torstaisin klo 18.00-20.00 Välimäen pihassa, Tuohiniemen-
tie 71, Riuttala, sunnuntaisin klo 18.00-20.00 

• Talkoot Tahostenniemen tanssilavalla  
10.6. 2021 klo 15.00 alkaen  

• Torikahvilavuorot 11.6., 9.7. ja 20.8.  
• Luonnonkukkien päivä 20.6.2021: osallistumme yksin, 

kaksin tai pienissä ryhmissä - kukin  tahollaan. Ota kuva 
kukasta. Osallistujia palkitaan kevätkokouksessa.  

• Elorieha 7.8.2021 klo 12.00-17.00 mikäli koronatilanne 
suinkin sallii Tahostenniemen  tanssilavalla. 

• Kesäteatteriretki Kelarantaan 15.8. klo 16.00, ilm. Marjatta 
Tiisalalle  -Sankarihautojen hoitovuoro viikolla 35, 30.8. - 
5.9. ma, ke ja pe klo 17.00 

• Sokkomatka yhdessä Suodenniemen yhdistyksen kanssa 
ke 18.8.21. Ilmoittautumiset Marjatta Tiisalalle, puh. 040 
5711 923, emtiisala@gmail.com  

4H KESÄTERVEISET  
• Lannoitesäkkikeräys Kärkösentiellä on käynnissä 19.7 asti. 

Vie säkkisi keräyspisteeseen  ja muista merkitä säkkimäärä 
paikalla olevaan vihkoon.  

• Jäätelökioskin säännölliset aukioloajat alkavat kesäkuus-
sa: ma-to klo 12 – 18, pe klo 11 -  18 ja la-su klo 12 - 16. 
Ilmojen mukaan ollaan avoinna: Sateella kioski on suljettu 
ja kovan  helteen sattuessa aukioloa pitää hieman myöhäis-
tää, sillä keskipäivä on liian kuuma  työskennellä kioskissa. 
Päivitämme Facebookiin (Kiikoisten ja Lavian 4H-yhdis-
tykset)  muuttuvia aukioloaikoja, mikäli on tarve.  

• Kesän päiväleirit alakoululaisille pidetään Metsästysseuran 
majalla juhannusviikolla.  Ryhmäkoot päätetään kokoon-
tumisrajoitusten mukaan, ilmoittautuminen on käynnissä.  
-4H-yrittäjät tarjoavat palvelujaan Laviassa. Matonpesua, 
keppiheppoja, koruja,  musisointia, leivonnaisia sekä 
pihanhoitoa. Iltatorilla 16.6 tavataan – siellä tapaatte myös  
4H-yrittäjiä. Yrittäjien yhteystietoja saa Pokulta.  

• Saunailta yhdistyksen jäsenille järjestetään elokuun alussa. 
• Mehuasema palvelee jälleen syksyn tullen. Nyt myös 

pastörointimahdollisuus.  Kerhotoiminta jatkuu syksyl-
lä, viimeistään syyskuun alussa. Toiminnan alkamisesta  
ilmoitetaan koulujen alettua. Lisätietoa kaikesta toimin-
nastamme saat kotisivuiltamme  kiikoinenlavia.4h.fi sekä tj 
Pokulta p. 0500-497 453. 
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TARKISTA KORONARAJOITUKSET:  WWW.LAVIANNUORISOSEURA.COM

KATETTU KATSOMO

LIPUT: 
aikuiset 15 €  |  lapset 10 €

sis. väliaikakahvin

Lippuvaraukset ja tiedustelut: 
046 630 2387

HUUHKAJANVUOREN
KESÄTEATTERI

Tampereentie 304, Lavia

NÄYTÖKSET: 

pe 16.7. klo 18
su 18.7. klo 14 ja klo 18

ti 20.7. klo 18
to 22.7. klo 18

su 25.7. klo 14 ja 18
ti 27.7. klo 18
to 29.7. klo 18
pe 30.7. klo 23

Risto KarlssoninL AV I A N  N U O R I S O S E U R A  E S I T TÄ Ä KO M E D I A N

Reetta 
Vehkalahti

OHJAUS:
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MIKA RUISNIEMI 
kok ( sit. )
Eläminen ja yrittäminen pitää olla 
mahdollista myös kaupungin 
laitamilla. Päätöksenteossa saa 
käyttää maalaisjärkeä.

Äänestä 313

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 2642

Vastaukset sivun 12 tietovisaan:

1. b)  2. b)  3. a)  4. c)  5. b)  6. c)  7. a)
   

            
 
Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto                                                                                     
 

Kutsu Sinulle omaisen tai läheisen 
hoitaja tai hoidettavan hiljattain  

menettänyt 
Yhdistyksen kustantamat  

omaishoitajien hemmotteluhoidot  
jatkuvat edelleen  

Lavian Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa  
sekä Wetreex Hyvinvointipalveluissa.  

Omaishoitajatoimintaamme ovat tervetulleita  
KAIKKI omaisistaan / läheisistään huolta pitävät  

(myös ns. epäviralliset omaishoitajat)! 
 
Loppukesän 2021 tapaamisissa seuraavaa ohjelmaa: 
ti 31.8. Retki Anne Mattilan taidekahvilaan Karviaan 
   

 Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaa-
ehtoiset. 

 Lisätietoja Sinikalta tai 044 5496 403 Pirkolta 044 296 0990  

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 
 

 
SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 

ti 29.6.2021 KLO 18  
Vanhustenkotiyhdistyksen   
ruokalassa os. Aleksintie 2 D 

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. 
Tervetuloa! 

Hallitus 

SÄILYTÄ TÄMÄ 

HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 
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SYDÄN ON 
OIKEALLA. 

Turvallinen Pori

Vastuullista Päätöksentekoa
 

Rohkeasti & Oikeudenmukaisesti

Juha
JOUTSENLAHTI
Ylikomisario
Hallintotieteiden maisteri

M
ak

sa
ja

: J
u

h
a 

Jo
u

ts
en

la
h

ti

"Minä lähdin Laviasta (1983), 
mutta Lavia ei lähde minusta.

Äänesi kuuluu kauttani 
kaupungintalolle saakka."

279
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Wetreex
Hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Vauvahieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

puh. 045 7875 1354
Kosmetologi Taru Puska

Tampereentie 3
38600 Lavia

www.kauneushoitolatarunhohde.com

Jalkahoidot
Kasvohoidot
Käsihoidot
Sokerointi
Geelilakkaukset
Kulmien ja ripsien
kestovärjäys

MÖKKEJÄ VUOKRATAAN 

 RUKATUNTURISSA

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

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

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

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin 

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta
Osoite Korhosentie 9, Lavia

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin

Alkaen la 22.5.

MMyyyynnnniissssää

Kevään aikana tulossa
IITTSSEEPPAALLVVEELLUUMMYYYYMMÄÄLLÄÄ
Auto- ja konemyynti Lasse

Huikka Ky:n pihaan

Isokalliontaimijavihannes

Isokallion Taimi ja Vihannes

KKeessääkkuukkkkiiaa,,  AAmmppppeelleeiittaa,,  
HHyyööttyykkaassvviieenn  ttaaiimmiiaa,,  YYrrtttteejjää
UUuuttttaa  ppeerruunnaaaa,,  VViihhaannnneekkssiiaa
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TAKSIT LAVIASSA
 
 

Anitta Lähteenmäki   
040 548 3391 

Olli Selander 
0400 869 337

Jarmo Uusitalo  
050 325 3732 

Hannu Välimäki  
0400 234 692

Vesa Peltovirta  
040 848 8886

Satakunnan kelakuljetukset  
0800 120 001

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  

   

 

 

       

LUOMUMUNAT SUORAAN TILALTA 
puh.  050 5427 449/Pauli Kamppi 
 tai     050 3284 469/Tiia Kamppi 
 os.  Puistokatu 27, 38650 Lavia 
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KALUSTEASENNUKSET
keittiöt, komerot, WC:t, kylpyhuoneet ym.

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283
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PIENKONEIDEN HUOLLOT  
JA KORJAUKSET

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

 
tiedustelut:

Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksijarmouusitalo.fi

JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

 40 hengen juhla/kokoustilat Vanhustenkotiyhdistyksen  
ruokalassa Aleksintiellä  

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

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

eri kokoisia tarjoiluastioita.
Varaukset, miel. iltaisin

Anita Kamppi 0400 204555

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

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

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

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

puh. 02 5571 243

H IUSMU OTOIL U  

Heidi
02-557 1509
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TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

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


