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Lavian Yrittäjät ry ja Lavian Tiedotuslehti  
Hanhijoen seudun kyläyhdistys  
Haunia-Kallialan kyläyhdistys ry   
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry  
Alakiikoinen Ilkka  
AT Koti- ja siivouspalvelu  
Auto- ja konekorjaamo Tmi Petri Nordlund  
Auto- ja Konemyynti Lasse Huikka ky   
Autokorjaamo Timo Jaakkola  
Betonityöt J Kangas  
Eläkeliiton Lavian yhdistys ry  
Finnblock Europa Oy LTD  
Harrastajateatteriryhmä Naapurit   
Heinolan tila  
Hiusmuotoilu Heidi Korpunen  
HL-Urakointi  
Hydropojat  
Ilkka Alakiikoinen  
Insinööritoimisto Mantikko Oy  
Isokallion taimi ja vihannes  
Jallin tila  
Jarmo Uusitalo  
JK-Rakennuspalvelut  
Juha Vehkalahti  
Jukka Rautiainen  
Kalusteasennus Markku Huhdanmäki   
Kampin Saha ky  
Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy   
Kauneushoitola Tarunhohde  
Kiinteistöpalvelu J Uusitalo  
Koiviston Kaivin ja Kuljetus  
Kuljetus Saarivirta Oy  
Kuorsumaan Romu  
Kuuselan tila  
Kuusiranta Oy  
Kuusirannan saha  
Kiinteistönvälitys Provinssi Oy LKV   
Koneurakointi Kalliomäki Oy  
Laakson huolenpito  
Lakiviidakko Oy Erkki Viita  
Lavian alumiinihitsaus  
Lavian apteekki  
Lavian Hautauspalvelu Liljankukka Oy   
Lavian Hiusmuotoilu ja Hoitola Paussi   
Lavian Maatalousnaiset ry  
Lavian Martat ry  
Lavian Metsäpalvelu Sauli Levo  

Lavian Nuorisoseura ry  
Lavian Osuuspankki  
Lavian seurakunta  
Lavian Rakennuspalvelu M. Peltola ky   
Lavian taksit  
Lavian 4H yhdistys ry  
Lavia-Seura ry  
LionsClub Lavia  
Lounas-Kahvila Mintunlehti  
Lucrative Oy  
Maanrakennus H. & J. Jokinen ky   
Miekkaojan Murske ky  
MRS Tiimi Oy  
MS-Technic Oy  
Mökkitalkkari Yrjö Vuohelainen   
Pasi A. Kivistö Tmi  
Parturi-Kampaamo Aalto  
PR Laatusaneeraus  
Puusepänliike T. Peurala ky  
Q-Test Oy  
Radio ja tv Mannelin ky  
Rakennus- ja Asennus Kasala   
Rakennus- ja Hirsityö Kari Jaakkola   
Rakennus Leo Niinisalo Ky  
Rantasen Nahkajalostamo Ky   
Ravintola Cat  
Saaren retriittikoti / Silent Wings oy   
Satakunnan Taimitukku Oy  
Sirpa Itäluoma-Lindstedt  
SPR Lavian osasto  
Sähkötekniikka Niinisalo Oy  
Tilipalvelu Saarihuhta/Arja Saarihuhta   
Tilitoimisto Elli Mannelin 
Tilitoimisto Terttu Heino  
Tilitoimisto Susikosken Tase  
Tmi Janne Tuohiniemi  
Tmi Juha Niinikoski  
Tmi Pirkko Varheenmaa  
Tmi P K Koskinen  
Toivo ja Tarkoitus Tmi  
Toni Jokiranta  
Tourun tilateurastamo  
Tree Farm, Tuulikki ja Jarmo Sirola   
Ulla-Maija Jalovaara  
Wetreex hyvinvointipalvelut  
Välinevankallion kalliomurskeet 

Hyvää joulua ja onnellista  uutta vuotta lukijoillemme  toivottavat 
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Yli synkeän pimeä marraskuu ja yhä kiihtyvä koro-
napandemia ja siihen liittyvät rajoitukset eivät ole 
omiaan pitämään mielialaa koholla.

Joulukuun lopussa koittavaan talvipäivänseisaukseen 
ei ole enää pitkä aika ja sen jälkeen lisääntyvä valo 
antanee voimaa meille pohjoisen pallonpuoliskon 
ihmisille. Ilahduttavia uutisia olemme viime päivinä 
saaneet monella taholla tehdyistä koronarokote-
tutkimuksista, joten toivo pandemian vähittäisestä 
voittamisesta nostaa myös päätään.

Vaikka kaikenlainen seura- ja yhdistystoiminta on 
ollut kautta linjan hyvin vähissä ja erilaisia tapahtu-
mia ei juurikaan ole ollut, ei kekseliäisyys ja uuden 
luominen ole meitä kuitenkaan jättänyt.

Eläkeläiset ovat siirtyneet kuntosalilta reippailemaan 
ulkotiloihin, jossa on helppo noudattaa turvavälejä, 
kylämme on saanut uudet jouluvalot, joulumyyjäisiä 
järjestetään ja muutaman aktiivisen ihmisen työn 
tuloksena saimme nauttia Jouluisesta iltatorista usei-
ne myyjineen ja joulupukkeineen, jota tätä kirjoit-
taessani vielä saan odottaa jokusen päivän. Joulun 
alla voimme käydä useampaan kertaan laulamassa 
kauneimpia joululauluja tänä vuonna turvallisen 
väljästi kirkossa.

Joulun odotus tuo tähän aikaan omaa hohdettaan, 
siitäkin huolimatta, että joulua joudutaan viettä-
mään pienemmällä väellä ja toivon mukaan turvalli-
sesti tartuntoja välttäen. Juhla tuo vaihtelua arkiseen 
elämään ja antoisan juhlan saa positiivisella mielellä 
luotua myös poikkeuksellisissa oloissa.

Toivotan Hyvää ja Valoisaa Joulumieltä  
Martti Haavion runon myötä

Kodin joulu
 Joulu, joulu suloinen,

joulu aina uusi!
Tummat oksat säteillen

seisoo joulukuusi.
Äiti joulupuuroaan
keittää verratonta.

Kohta, kohta avataan
salaisuutta monta.

Pikku tonttu tipsuttaa
tupsulakki päässä.

Kuka tulee porstuaan,
pitkä parta jäässä?

Juhlamieltä täynnä on
koko pieni talo.

Paista aina sydämeen,
kodin jouluvalo!

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

Hyvät lukijat!

Tarjo Jansson

Kannen kuva: Pixabay
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LAVIAAN UUSI  
APTEEKKARI –  
HAASTATTELUSSA 
ULRIKA UUSITALO

Ulrika Uusitalo on kotoisin Kankaanpäästä ja asunut opiskeluai-
kaansa lukuun ottamatta kotipaikkakunnallaan. Hän valmistui 
farmaseutiksi Helsingissä vuonna 1994 ja aloitti farmaseutin 
työt 15.12.1995 Kankaanpään Apteekissa, jonka nimi myöhem-
min muuttui Kankaanpään Keskusapteekiksi. Työn ohella hän 
jatkoi opiskeluja proviisoriksi ja valmistui vuonna 2000, minkä 
jälkeen työsuhde jatkui samassa talossa proviisorina.

-Lavian apteekki on sopivan matkan päässä kotoani. Nyt kun 
lapset ovat jo kasvaneet, oli aika ottaa vastaan uusia haasteita, 
kertoo Ulrika Uusitalo.

-Apteekkilupa myönnettiin Porin 11. Apteekkiin. Lavian ap-
teekki toimii Porin 11. apteekkina siihen asti, kun uusi apteekki 
Satasairaalaan avataan. Tämän jälkeen Lavian apteekki muuttuu 
sivuapteekiksi. Satasairaalan yhteyteen perustettavasta apteekis-
ta ovat tilaneuvottelut käynnissä eli pikkuhiljaa asiaa työstetään 
eteenpäin. Apteekin perustaminen on kuitenkin aikaa vievä 
prosessi ja nyt alkuvaiheessa työskentelen pääasiassa Lavian 
apteekissa sekä Kiikoisten sivuapteekissa. Ensimmäiset viikot 
ovat varmasti opettelua talon tavoille.

-Edeltäjäni Anne Lehtonen on tehnyt hyvää työtä Lavian 
apteekin kehittämisessä ja astun nyt todella suuriin saappaisiin. 
Tiedän, että kyläläiset ovat olleet huolissaan palvelujen säily-
misestä, mutta mikään ei ole muuttumassa, sekä Lavian että 
Kiikoisten apteekkien toiminta jatkuu ennallaan. Haluamme 
palvella sekä nykyiset että uudet asiakkaat jatkossakin hyvin ja 
ehkä vielä entistäkin paremmin. Samat tutut kasvot palvelevat 
asiakkaita tiskin takana. Pyrimme myös pitämään varaston 
asiakkaiden tarpeita vastaavana, tilaamalla lähes kaikki tuotteet 
saadaan seuraavaksi arkipäiväksi. Anne Lehtonen on toiminut 

kiitettävästi tukenani, olen saanut häneltä paljon neuvoja ja 
vinkkejä yrittäjätaipaleeni alkuun.

-Harrastani liikuntaa ja kotitöitä, pidän myös matkustelusta 
ja olemmekin lastemme kanssa käyneet monissa kotimaan ja ul-
komaan kohteissa. Koronatilanne ja poikkeusolot ovat vähentä-
neet liikkumista paljon. Tämän tilanteen tuoma uusi harrastus 
on uinti aamuisin säällä kuin säällä paikallisessa järvessä ennen 
töihin lähtöä. Aktiivisten nyt 17- ja 19-vuotiaiden lasten harras-
tukset ovat usein menneet omien harrastusteni edelle ja olenkin 
toiminut niissä aktiivisesti mukana. Puolisoni, joka on yrittäjä, 
matkustelee paljon työnsä vuoksi, joten sen vuoksi oma roolini 
kotona ja lasten elämässä on ollut tärkeä.

Apteekkarit Ulrika Uusitalo ja Anne Lehtonen tarjoavat yhdessä 
tervetuliais- ja läksiäiskahvit koronatilanteen vuoksi apteekkia 
väljemmissä tiloissa Mintunlehdessä keskiviikkona 9.12.2020 
kello 14 alkaen.

Teksti Tarja Jansson
Kuvaaja KuvaCenter Marja Seppälä
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TERVETULOA  
apteekkarin- 
vaihdoskahville  
Lounas-Kahvila  
Mintunlehteen  
keskiviikkona  
9.12.2020 klo 14–16
Apteekkarit Anne Lehtonen 
ja Ulrika Uusitalo

LAVIAN & KIIKOISTEN APTEEKIT

ILMOITUSMYYNTI 2020 

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
Maaliskuu 4.3.2021, aineistopäivä perjantai 19.2.2021
Kesäkuu 3.6.2021, aineistopäivä perjantai 21.5.2021
Syyskuu 2.9.2021, aineistopäivä perjantai 20.8.2021
Joulukuu 2.12.2021, aineistopäivä perjantai 19.11.2021
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MUODONMUUTOS KOULUN PIHASSA
Lavian yhtenäiskoulun piha näyttää nyt melko erilaiselta kuin 
vielä keväällä. Kesän aikana pihassa on tehty salaojaremontti, 
jonka jälkeen pihaa on asfaltoitu ja nurmialueiden tilalle on 
asennettu tekonurmi, joka on siisti ja vihreä kesät talvet. Pihaa 
kaunistamaan on rakennettu istutuslaatikoita, joita käytetään 
jo paljon myös erilaisissa leikeissä. Niiden takana voi piileskellä 
esimerkiksi kirkonrotassa ja vielä parempia piiloja niistä muo-
dostuu, kun niihin istutetut kasvit kasvavat. Kasvit on valittu 
niin, että niistä olisi iloa ympäri vuoden. Erityisesti laatikoista 
löytyy kasveja, jotka ovat kaunistuksena myöhälle syksyyn. 
Kasvien hankinnassa on auttanut Satakunnan taimitukku, joka 
myös lahjoitti merkittävän osan kasveista. Istutuslaatikoiden 
toteuttamisessa oli mukana kiinteistönhoito, jonka ripeän 
toiminnan ansiosta laatikot voitiin saada paikalleen jo tänä 
syksynä sopivien istutussäiden aikaan.

Pihan suunnittelu ja toteutus on pitkä prosessi, jossa on ollut 
mukana myös koulun oppilaskunta. Oppilaskunta on neuvo-
tellut ja tehnyt aloitteita ja mm.  anonut rahoituksen osaan 
istutuslaatikoiden kasveista. Oppilaskunnan aloitteesta koulun 
ympäristöön istutettiin jo viime syksynä sipulikasveja, joiden 
kukinnasta saatiin nauttia viime keväänä. Koulun pihaan on 
saatu koulujen yhdistymisen jälkeen myös pieni punainen va-
rastomökki, jossa voidaan säilyttää oppilaille tärkeitä välitunti-
välineitä. Koulun pihaan on perustettu turvahiekka-alueet, joille 
on siirretty telineitä ja keinuja Keskuskoulun pihasta ja onpa pi-
haan saatu aivan uusi kiipeilyteline ja kaksi keinua POP-pankin 
rahoituksen avulla. Kiipeilyseinän rakentaminen vanhempain-
yhdistyksen hankkimille kiipeilyotteille vielä odottaa rahoitusta 
toteutuakseen. Sopiva paikka pihassa sitä jo odottaa.

Lavian yhtenäiskoulun oppilaiden ajatuksia koulun pihasta 
ja välituntileikeistä.

Koulun hieno piha!
Meidän koulun piha on upea! Siellä on minun mielestä tosi 
kivoja kiipeilytelineitä. Me tykätään leikkiä kavereiden kanssa 
siellä sokkoa. Se on kiva leikki, mutta kiipeilyteline on ehkä 
vähän pieni koko luokalle. Mutta kivaa on ollut. Välillä leikitään 
tekonurmella ja istutusjutun takana ja vieressä tallia. Ja se on 
tosi hauskaa! Aloitimme uuden kivan poliisit ja rosvot leikin. 
Tipuin yksi päivä keinusta kovista vauhdeista ja jalkani kärsi, 

mutta olisi käynyt huonosti, jos ei olisi ollut turvahiekkaa. Kou-
lussa on kiva hämähäkkikeinu, jossa me välillä keinutaan niin, 
että kyydissä olevalla kaverilla on silmät kiinni. Sitten annamme 
hiljaiset vauhdit ja pelottelemme keinussa olevaa. Kutsumme 
sitä juttua kummitusjunaksi. Se on tosi hauskaa. Koululla on 
myös koripallokenttä, jossa minä ja kaverit pelataan korista.
Siiri Pärnä

Koulun piha
Koulun pihalla on vihreä tekonurmi. Siellä on istutuksia, 
jotka ovat hienoja. Ja siellä kivat keinut ja kiipeilytelineet. On 
jalkapallokenttä ja sählykenttä. Ja hämähäkkikeinussa on kiva 
leikkiä ja keinua. Turvahiekka turvaa, jos esim tippuu keinusta 
tai kiipeilytelineestä.
Helmi 3lk

Suomelan koulun piha
Koulun pihalla on esimerkiksi tekonurmi, missä voi tehdä 
kärrynpyöriä ja kaikkia temppuja. Tekonurmi on vihreä ja se 
tuntuu ihan kivalta. Istutuslaatikot ovat leveitä ja niissä kasvaa 
mehikasveja ja pensaita. Istutuslaatikoita voi käyttää vaikka 
piiloina. Istutuslaatikoissa kasvaa hienoja kasveja. Jalkapalloa 
pelaavat esimerkiksi kolmasluokkalaiset. Kiipeilytelineitä on 
käytetty silloin, kun pelataan mummoa ja kiipeillään.
Keinuissa tykätään keinua ja pelata keinupalloa. Leikit mitä te-
konurmella voi leikkiä on esim. heppaleikki tai hippaa. Hiekalla 
ollaan leikitty poliisia ja rosvoa. Siinä jotkut ovat poliiseja ja 
jotkut rosvoja.
Kolmasluokkalainen

Meidän koulussa on jalkapallokenttä ja sählykaukalo ja keinu. 
Minä pelaan melkein aina jalkapalloa. Minä tykkään välitun-
neista.
Patrik Heinola

Koulun pihassa on paljon tekemistä. Itse pelaan jalkapalloa. 
Koulun pihassa on kiipeilytelineitä, keinuja ja sählykenttä, hyp-
pynaruja ja muuta kivaa.
Luka Reponen

Teksti Anne Hautala ja Anne Lahtivirta
Kuvat Anne Hautala

Kasvilaatikot ovat kivoja leikeissä ja  
kasvit tuovat viihtyisyyttä pihaan.

Koulun pihan uusien istutuslaatikoiden 
reunalla on kiva istuskella.
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TIEDÄTKÖ MIKÄ ON LAVIAFOORUMI?
Laviafoorumin toiminta on kuulemani mukaan jäänyt monelle 
seudullamme asuvalle vieraaksi eikä mahdollisuudesta osallis-
tua sen toimintaan ole riittävästi tietoa, joten lienee aiheellisesta 
kertoa asiasta.

Jokaisella Lavian asioista ja niiden edistämisestä kiinnostuneel-
la yksityisellä henkilöllä, yhdistyksellä ja muulla yhteisöllä on 
oikeus osallistua yhteisen foorumimme toimintaan.

Laviafoorumi perustettiin syksyllä 2017 jatkamaan kuntalii-
toksessa perustetun kolmivuotisen Lavia-toimikunnan työtä. 
Syksyyn 2019 asti toimintaa veti Suomen Punaisen Riston Pär-
jätään yhdessä- hanke, josta mukana oli projektikoordinaattori 
Mia Vettenranta. Hankkeen päätyttyä Laviafoorumi on jatkunut 
itsenäisenä foorumina ilman ulkopuolista apua.

Laviafoorumin tarkoituksena on toimia keskustelualustana ja 
tiedon välittäjänä,  varsinainen toiminta tapahtuu mukana ole-
vissa yhteisöissä. Laviafoorumi on uskonnollisesti ja poliittisesti 
sitoutumaton.

Laviafoorumin tavoitteena on luoda todellista yhteistyötä ja 
kanava eri toimijoiden välille. Lisäksi pyritään lisäämään Lavian 
näkyvyyttä kaupungin hallintoon ja laajemmallekin, jakamaan 
tietoa sekä yhdistysten välillä että tuoda toimintaa tiedoksi 
myös kuntalaisille. 

Laviafoorumilla ei ole organisaatiota eikä budjettia. Kokoon-
tumiset sovitaan aina edellisessä kokouksessa, jossa valitaan 
myös seuraavan kokouksen sihteeri muistiota laatimaan sekä 
laaditaan alustava esityslista. Jokaisen kokouksen alussa valitaan 
sille puheenjohtaja. Kokouksissa on ollut paikalla eri järjestöjen 
edustajia sekä yksittäisiä kuntalaisia vaihdellen 10–16 henkeen.

Laviafoorumin kokouksiin on kutsuttu mukaan kaupungin 
organisaation edustajia kuultaviksi. 

Foorumissa mukana olevat yhdistykset järjestivät kesinä 2018 
ja 2019 grilliehtoot, joissa mukana kuultavina olivat kaupungin 

valtuustoryhmien edustajat sekä 2019 myös perusturvan vir-
kamiesedustajia. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia ja yleisöllä 
oli mahdollisuus esittää kaupungin edustajille kysymyksiä. 
Molemmat grilliehtoot onnistuivat erittäin hyvin ja valtuutetut 
olivat halukkaita tulemaan myös tänä vuonna, mutta korona 
sotki suunnitelmat.

Keväällä 2019 Laviafoorumi teki yhdessä järjestöjen kanssa 
yhteensä neljä vetoomusta kaupungin eri instansseihin ja yhden 
Ely-keskukselle. Näistä vetoomuksista lienee ollut vaikutusta 
siihen, että kaupunki on järjestänyt pari kertaa lauantaikulje-
tuksia Laviasta keskustaan, lääkäripäiviä lisättiin ja Kullaantielle 
saatiin päällystys.

Nyt Laviafoorumi järjestää joulukuun 11. päivä tapaamisen 
perusturvan johtavien virkamiesten kanssa talousarvion aihe-
uttamista muutoksista hallinnonalan palveluihin. Pandemian 
vuoksi tilaisuus ei ole avoin, lavialaisia edustamassa mukana 
tapaamisessa on eri järjestöjen edustajia.

Koska Laviafoorumilla ei ole omaa rahoitusta, se tiedottaa 
asioistaan yksityisillä facebook-sivuillaan, sivuille hyväksytään 
jäseneksi Laviassa asuvat henkilöt sekä kesäasukkaat. Sivuilla on 
luettavissa kaikki foorumin muistiot ja muut tärkeät paperit. 

Laviafoorumin sähköpostiosoite on laviafoorumi@lavia.in ja 
sen postituslistalle voi halutessaan ilmoittautua.

Seuraava Laviafoorumin tapaaminen on 7.12. 2020 kello 18:00 
Lavian Paikallisosuuspankin uudistuneessa kokoustilassa. Pai-
kalle ovat tervetulleita kaikki Lavian asioista ja kehittämisestä 
kiinnostuneet.

Huom! Jos sinulla on aiemmin ollut postituslistallamme 
käytöstä poistunut Suomi24- sähköpostiosoite tai olet muusta 
syystä vaihtanut sähköpostiosoitettasi, niin ilmoitathan uuden 
osoitteesi meille!

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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LAVIAN YHTENÄISKOULUN  
KOLMASLUOKKALAISTEN  
JOULUKIRJOITELMIA:
TONTTUJEN PIPARITAUKO
Tontut pitivät piparitaukoa Korvatunturilla. Ne söi kymmenen 
piparia. Sitten ne menivät nukkumaan. Ne näkee jättipiparista 
unta. Ne syö sen. Se oli erikoista piparia. Se oli liman makuis-
ta. Niiden mielestä se oli pahaa. Ne kasvoivat isoiksi. Sitten ne 
meni töihin hakemaan puita.
Jimi Viitala

TONTTUJEN TOUHUT KORONA- AIKAAN
Tontut ovat kiireisiä, koska välillä he tekevät lahjoja ja välillä he 
tekevät puuroa ja välillä he käyvät kurkkimassa ikkunoista, että 
ovatko lapset kiltisti. Sitten yksi tontuista huomaa, että kannat-
taisi tehdä järjestys, että kuka tekee mitäkin, ettei ole semmo-
nen, että kaikki ovat samassa paikassa. Vaikka, että kolme tekee 
puuroa ja kolme tekee lahjoja ja kolme käy katsomassa, että 
onko lapset kiltisti. Joten kolme tonttua lähtivät kurkkimaan, 
että ovatko lapset kiltisti. Tonttujen täytyy pestä aina kädet, 
kun ovat tehneet ruuan ja täytyy pitää maskeja. Ne tontut, jotka 
ovat kurkkimassa, onko lapset kiltisti, hekin käyttävät maskeja. 
Vihdoin oli jouluaatto. Joulupukki heräsi vähän aikaa sitten. 
Joulupukki lähti viemään lahjoja. Tontut ovat joulupukin pajalla 
tekemässä ruokaa ja osa tontuista on joulupukin mukana. 
Joulupukki on kohta Heinolankulmalla. Tontut ovat tehneet 
puuron valmiiksi.
Patrik Heinola

TONTUN JOULUPOMMI
Olipa kerran joulumaa, jossa oli pelkkää lunta. Mutta oli siellä 
muutakin. Siis lumen alla. Tontut leikkivät ja tekivät töitä, koska 
joulu oli tulossa, mutta yksi oli tehnyt joulu pommin. Pommi 
koristelisi koko joulumaan. Jouluaatto tuli ja pommi räjäytet-
tiin. Kaikki Joulumaan puut peittyi koristeisiin. Porot valjastet-
tiin matkaan ja joulu voi alkaa.
Okko Rantanen

TONTTUJEN JOULUKUUSEN KAATO
Tontut olivat lähdössä hakemaan joulukuusta. Joku huusi:
-Iso joulukuusi! Se oli hieno. He kaatoivat kuusen. Yksi tontuis-
ta jäi puun alle. He auttoivat hänet alta pois. He hakivat trakto-
rin ja hinasivat kuusen lahjatehtaaseen. He menivät syömään 
pipareita. Sen jälkeen he koristelevat kuusta. He pistivät oksille 
kynttilöitä.
Niilo Harmaajärvi

TONTUN LAHJA JOULUPUKILTA!
Oli pimeä yö ja joulupukin pajan ikkunasta näkyi valoa, Mitä 
oikein oli tekeillä? Sisällä pajassa oli tonttu jonka nimi oli 
Pertti-tonttu. Pertti yritti arvata, mitä joulupukin saaman lahjan 
sisällä oikein piilee. Kaikki muut joulupukin pajassa olijat nuk-
kuivat paitsi Pertti-tonttu. Pertti ei kuitenkaan jaksanut arvata 
koko yötä, joten Pertti-tonttu nukahti maahan matolle.
Sitten aamulla joulupukki tuli työpajaan ja näki Pertti-tontun.
Joulupukki sanoi että, Pertti mitä sinä oikein teit yöllä, kun ei 

sinua näkynyt sängyssä nukkumassa. Sitten Pertti sanoi:
-Yritin arvata mitä sinun antamassa lahjassa oikein on.
-No…… avaa vain se paketti etuajassa. Muut tontut avaavat 
huomenna omat lahjansa. Mutta Pertti sanoi, ettei hän avaa 
mitään lahjaa ilman muita tai ennen muita.
Sitten tuli jouluaatto ja aamulla kaikki riensivät yhtäpäätä avaa-
maan lahjansa. Pertti-tonttu sai työkaluja ja pehmoisen uuden 
peiton ja tyynyn. Nyt kaikki olivat iloisia omassa pajassaan, 
HYVÄÄ JOULUA KAIKILLE!
Sanna Maja

TONTTUJEN SALAISUUS
Tontut heräsivät aamukuudelta. Tontuilla on salaisuus pukille.
Tontut miettivät, mitä antaisivat pukille. He miettivät koko 
päivän.

Aamulla yksi keksi. Annetaan pukille partakone. Meidän pitää
hankkia sellainen. Pyydetään Jaskaa tekemään sellainen.
Jaska suostui tekemään partakoneen. Seuraavana päivänä
oli jo joulu. Aamulla tontut antoivat partakoneen pukille.
Pukki ilahtui kovasti. Pukki meni heti ajamaan isoa partaansa.
Aleksi Saarivirta

PEKKA JA LUMINEN JOULU
Pekka oli jo vanha mies ja hänellä oli Valmetti. Oli joulu ja pal-
jon lunta. Pekan pitäisi aurata piha Valmetilla, että hän pääsisi 
kauppaan. 

Mutta oli ongelma. Valmetti ei lähtenyt käyntiin. Pekka yritti 
ja yritti kunnes muisti, että Valmetissa ei ollut bensaa. Pekka 
joutui hakemaan kanisterilla bensaa säiliöltä. Pekan oli vai-
kea kävellä, koska lunta oli paljon. Mutta sai lopulta tankattua 
Valmetin. Pekalla oli myös kolme lapsenlasta Pirjo, Viljo, Janne 
ja he olivat tulossa kylään illalla. Ja Pekan pitäisi laittaa kaikki 
kuntoon vaimonsa Raijan kanssa. Joten Pekan piti lähteä heti 
kauppaan, kun oli saanut pihan aurattua. Sitten kun Pekka saa-
pui kotiin, oli talo täynnä nälkäisiä lapsia.
Aleksi Ruisniemi

Helmi Lahdenperä
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Aleksi Saarivirta

Jimi ViitalaSaima Lehtiniemi

Aarno Ruisniemi Sanna Maja

Julia HaapasaariNiilo Harmaajärvi
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KEITTIÖLLÄ TEHDÄÄN TÄRKEÄÄ TYÖTÄ
Keittiön Tarja, Tarja Harmaajärvi, jäi eläkkeelle marraskuussa. 
Lavian yhtenäisioulun kolmasluokkalaiset haastattelivat Tarjaa 
hänen työstään.

Mitä ruokaa teet mieluiten koululaisille?
-Perunamuusia ja kalakuvioita sekä makaronilaatikkoa.

Mitä ruokaa laitat vapaa-ajalla?
-Jauhelihakastiketta ja keitettyjä perunoita.

Onko sinulla ruuissa salaista ainesosaa?
-Kotona käytän sipulijauhetta.

Onko ollut kiva olla koulussa töissä?
-Kyllä olen tykännyt. Viime aikoina on toki tullut paljon muu-
toksia työnkuvaani.

Kuinka kauan olet tehnyt ruokaa koululaisille?
-Aloitin Keskuskoululla 1993 eli joulukuussa tulisi 27 vuotta 
täyteen.

Millainen syömään tuleva oppilas on kiva?
-Hymyilevä ja rauhallinen.

Onko sinulla lempiastioita tai -keittiötyövälineitä?
-Olen aina pitänyt tiskaamisesta.

-Mikä on lempiruokasi?
Nykyisistä kouluruuista pidän tonnikalapastavuoasta. Alkuai-
koina tykkäsin broilerkeitosta.

Keittiöväen puuhat
Keittiö on tosi tärkeä koululla. Ilman keittiötä ei lapset saisi 
ruokaa pitkän koulupäivän aikana. Keittiöllä työskentelee kivat 
ihmiset. Keittiöllä on tosi hyviä ruokia. 
Helmi Lahdenperä 3. lk

Koululaiset näkevät keittiön väen useimmiten vaihtamassa 
ottimia ja tuomassa ruokia. Joskus he pysähtyvät juttelemaan 
koululaisille. He tekevät tärkeää työtä. Ilman heitä joutuisi kaik-
ki 153 oppilasta tuomaan omat eväät.
Aleksi Ruisniemi 3. lk

Koonnut Anne Hautala
Kuvat Anne Hautala

Tarja ja ruoka-annokset  
kolmasluokkalaisten piirtäminä

Tarja on ollut monta kertaa metsäretkellä jakamassa kouuruokaa. 
Metsässä ruoka maistuu erityisen hyvälle.
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Eläinlääkäri Pauliina Isokallio tutkii emakon 
tiineyttä ultraäänilaitteella. Isokallio on Porin 

kaupungineläinlääkärin viransijaisena ja toimii 
tällä hetkellä Ulvilan vastaanotolta käsin.

LAVIAN ALUEEN KUNNALLINEN  
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO SIIRTYY KOKONAAN  
PORIN KAUPUNGIN HOIDETTAVAKSI

Vuoden 2021 alusta alkaen Lavian alueen eläinlääkintähuolto 
siirtyy kokonaan Porin kaupungin eläinlääkintäyksikön tuotet-
tavaksi. Kuntaliitoksesta kuluvan vuoden loppuun saakka Porin 
kaupunki on ostanut kunnaneläinlääkärin praktikkotehtävät La-
vian alueelle Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluilta. 
Eläintautitehtävät sekä eläinsuojeluvalvonnan Porin kaupunki 
on tuottanut myös Lavian alueelle koko ajan itse.

Porin kaupungin eläinlääkintäyksikkö tuottaa eläinlääkintä-
huollon yhteistoiminta-alueelle, johon kuuluvat Porin lisäksi 
Harjavallan ja Ulvilan kaupungit sekä Nakkilan ja Eurajoen 
kunta. Yhteistoiminta-alueen käytössä on seitsemän prak-
tikkoeläinlääkärin virkaa ja yksi valvontaeläinlääkärin virka. 
Praktikkoeläinlääkärit ottavat pieneläinasiakkaita virka-aikana 
vastaan neljällä eri vastaanotolla, jotka sijaitsevat Porin keskus-
tassa, Ulvilassa, Harjavallassa ja Eurajoella. Suureläinkäyntejä 
praktikkoeläinlääkärit tekevät koko toiminta-alueelle. 

Pieneläinpäivystys toimii pääosin Porin keskustassa sijaitsevalla 
Maantiekadun vastaanotolla.

Praktikkoeläinlääkäreiden yhteystiedot sekä päivystysnumerot 
löytyvät helpoiten Porin kaupungin sivuilta osoitteesta  
pori.fi/asuminen-ja-ymparisto/elaimet/elainlaakintapalvelut
 
Praktikkoeläinlääkärin palveluita hankkiessaan kuntalainen ei 
ole velvoitettu käyttämään oman kuntansa kunnaneläinlääkäriä. 

Oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen eläinlääkäriä on sen si-
jaan käytettävä niissä virkatehtävissä, jotka lainsäädännössä on 
kunnaneläinlääkärille asetettu. Tällaisia tehtäviä ovat lakisäätei-
set eläintautivalvontatehtävät (esimerkiksi siipikarjan salmonel-
lavalvonta) sekä eläinsuojelutehtävät. Myös kuntien tuottamat 
eläinlääkäripäivystyspalvelut on useinmiten rajattu ainoastaan 
oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen asukkaiden käyttöön.

Elina Sipilä, Eläinlääkintäyksikön päällikkö, kaupungineläinlääkäri

PERHETAPAHTUMAPALSTA! Lavian tiedotuslehteen voi jatkossa lähettää 
lyhyitä tekstejä sekä mahdollisia kuvia tapahtuneista tai tulevista perhetapahtumista 
Toimituksella on oikeus lyhentää tekstejä tarpeen mukaan, koska lehden palstatila on 
rajallinen. Lähetä tiedot osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.
Kuva: macrovector, Freepik



12

PERUSTURVAN JÄRJESTÄMÄ PÄIVÄTOIMINTA 
KAIPAA UUSIA ASIAKKAITA
Perusturvan järjestämässä päivätoiminnassa on Laviassa tällä 
hetkellä mukana vain kaksi asiakasta. Tästä syystä päivätoimin-
ta siirrettiin nyt syksyllä Aleksin Hovista Kotiranta II:een ja 
päivätoiminta hoidetaan, siellä muun toiminnan ohessa. 

-Kun kokoonnuimme Aleksin Hovin kerhohuoneessa, meitä oli 
parhaimmillaan kymmenkunta, siitä väki on vähitellen vähen-
tynyt. Koska Kotirannassa muu toiminta vie päivätoiminnalta 
aikaa, tarvittaisiin mukaan uusia ikäihmisiä, jotta voitaisiin 
taas siirtyä omiin tiloihimme, kertoo toimintaa jo useita vuosia 
vetänyt lähihoitaja Eila Tervo.

Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona 
asumista ja vahvistaa asiakkaan omia voimavaroja ja kuntoutus-
ta sekä edistää sosiaalista kanssakäymistä. Omaishoitajien työn 
helpottaminen on myös yksi päivätoiminnan tavoitteista.

Pääsääntöisesti päivätoimintaan otetaan mukaan kotihoidon ja 
omaishoidon tuen asiakkaita. Päivätoiminnan tarpeen arvioi so-
siaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö yhdessä asiakkaan 
kanssa ja paikka myönnetään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan, 
sen jälkeen palvelutarve arvioidaan uudelleen. Laviassa päivä-
toimintaan on päässyt jokainen sinne hakenut. 

Päivätoimintaan voi hakeutua ottamalla yhteyttä kotipalveluun 
ja alueen terveydenhoitohenkilökuntaan, jotka auttavat tarvit-
taessa hakemuksen teossa. Päivätoiminta on asiakkaille maksul-
lista, 18 euron maksuun sisältyy aamupala, lounas ja päiväkahvi. 
Kuljetuksesta vastaa asiakas itse ja jokaiselle haetaankin kulje-
tuspalvelua, jolloin asiakkaalle jää omavastuu maksettavaksi. 

Päivätoimintaan kokoonnutaan keskiviikkoisin ja se kestää kello 
9:00-15:00. Päivän mittaan pelataan erilaisia pelejä, visaillaan, 
askarrellaan ja vietetään aikaa rupatellen. Päivän ohjelmaan 
kuuluu myös pieni hartaushetki. Mukana on ollut silloin tällöin 
eri aloja edustavia vierailijoita. 

Kun päivätoiminta kokoontui Aleksin hovissa, vierailtiin kuu-
kausittain siellä kuntosalissa, jolloin mukana oli myös fysiotera-
peutti. 

Päivätoiminnassa mitataan kerran kuussa verensokeri ja veren-
paine. Siellä voidaan tarpeen mukaan myös arvioida asiakkaan 
toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Päivätoiminnassa näin korona-aikaan toimitaan turvaohjeita 
noudattaen, joten tartuntavaaraa on minimoitu. Nyt erilaisten 
tapaamisrajoitusten aikana päivätoiminnassa on mahdollisuus 
virkistyä ja tavata muita turvallisessa ympäristössä. 

Teksti Tarja Jansson
Kuvat päivätoiminnan askarteluista Eila Tervo
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JOULUPOSTIA IKÄIHMISILLE -KAMPANJA 
KUTSUU LÄHETTÄMÄÄN JOULUKORTTEJA 
IKÄÄNTYNEILLE
Kaikkien aikojen iloisin joulukampanja alkaa nyt! Porin kau-
punki ja luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää 
Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 16.11.–11.12.2020. Kam-
panja järjestetään yhtä aikaa yli sadalla paikkakunnalla ja Poris-
sa asiaa organisoi perusturvan vanhuspalvelut ja Porin kaupun-
ginkirjasto. Kampanjassa kerätään joulukortteja kotihoidon ja 
asumispalvelujen ikääntyneille asiakkaille Porissa, Ulvilassa ja 
Merikarvialla.

– Lähettämällä joulukortin voi tuottaa yksinäiselle ikäihmiselle 
tunteen siitä, että häntä on ajateltu. Kortilla voi koskettaa ja 
tuottaa iloa lähimmäiselle, Siskot ja Simot ry:n toiminnanjohta-
ja Eero Väisänen sanoo.

– Viime vuonna vastaavassa Porin perusturvan vanhuspalvelui-
den ja kaupunginkirjaston yhteistyössä toteuttamassa joulukort-
titempauksessa saatiin kortit yli 700 ikäihmiselle jaettavaksi. 
Kortit ilahduttivat kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen 
asiakkaita, ja olisi tänäkin vuonna hienoa saada kortti monel-
le ikääntyneelle, vanhuspalveluiden päällikkö Tarja Hagback 
sanoo.

Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa! Kampan-
jaan voi osallistua:
1) tekemällä joulukortin ja
2) toimittamalla sen keräyspisteeseen 16.11.–11.12.2020
Tee joulukortti näin:
Kirjoita korttiin hyvän joulun toivotukset. Merkitse saajan 
kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle oma nimesi ja Siskot ja 
Simot. Pudota kortti sellaisenaan lähimpään keräyslaatikkoon. 
Ethän sulje korttia kirjekuoreen.

Keräyslaatikot ovat Porin kaupunginkirjastossa sekä Itätuulen, 
Noormarkun, Pihlavan, Puuvillan, Reposaaren ja Lavian kirjas-
tossa. Keräyslaatikko löytyy myös kirjastoauto Ursulasta sekä 
Viikkarin Valkaman kahvion aulasta. Keräyspisteet tarkempine 
osoitteineen löytyvät myös kampanjan nettisivuilta  
siskotjasimot.fi/joulupostia

Voit myös postittaa  useampiakorttejai kirjekuoressa.  Muista 
postimerkki. Postiosoite on: Joulupostia ikäihmisille, Viikkarin 
Valkama, Juhana Herttuankatu 17, 28100 Pori
Kampanjan verkkosivut: siskotjasimot.fi/joulupostia
Seuraa kampanjaa somessa: #kosketakortilla #joulupostia

Kampanjan yhteistyökumppaneita ovat Kuntaliitto, Kansalaiso-
pistojen liitto, Kansalaisareena ja Suomen 4H-liitto. Kampanjan 
suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lisätietoja antaa:
Tarja Hagback,  
vanhuspalveluiden päällikkö, puh. 044 701 6601
Elina Kivelä-Peltorinne,  
vapaaehtoistyönohjaaja, puh. 044 701 6640
Aija Amee, kirjastonhoitaja, puh. 044 701 0389

Siskot ja Simot ry, toiminnanjohtaja Eero Väisänen  
eero.vaisanen@siskotjasimot.fi / 0505453145
Siskot ja Simot ry, kampanjakoordinaattori Sari Turpeinen 
sari.turpeinen@siskotjasimot.fi / 0505445266
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YHDESSÄ LIIKKUMINEN  
ON MUKAVAA

LAVIA SAI UUDET
JOULUVALOT

Eläkeliiton Lavian yhdistyksen venyttely- ja kävelytuntiin osal-
listui maanantaina 23.11.2020 ohjaaja Martti Jokisen johdolla 
Maija-Liisa Karvinen, Arja-Liisa Risku, Aili Halme ja Päivi 
Koivisto. Koronapandemian vuoksi suosittua eläkeläisten kun-
tosalitoimintaa ei ole tänä syksynä järjestetty. Sen sijasta Martti 
Jokinen alkoi vetää 19.10.2020 kävelyä ja venyttelyä maanantai-
sin kello 10. Ryhmässä on ollut vaihdellen viidestä kymmeneen 
henkeä. Ulkotiloissa on helppo pitää tarpeellinen etäisyys mui-
hin liikkujiin ja yhdessä liikkuminen on mukavaa ja sosiaalista. 
Sateella ei yhteiskävelyä kuitenkaan harrasteta. 

Martti Jokisen mukaan yhteisiä ulkoilu- ja liikuntatuokiota 
on tarkoitus jatkaa niin kauan kuin väkeä riittää, mukaan ovat 
tervetulleita kaikki kiinnostuneet.

Kuva ja teksti Tarja Jansson

Laviaan asennettiin marraskuun lopulla uudet jou-
luvalot. Lavian Lionsien aloittamaan hankkeeseen 
lähtivät mukaan Lavia-Seura sekä Lavian Yrittäjät.
Asennukseen ottivat osaa Marko Leppänen nosturilla 
ja Mikko Laurén aggregaatilla.

Uusia samanlaisia valoja on yhteensä viisitoista ja  
niitä on Suomelan koululta torille asti.

Teksti Tarja Jansson

Pikisuperstar, Freepik
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LAVIALAINEN UUDEN  
VUODEN ENNUSTUS.
Ne kolme ensimmäistä sanaa tai lausetta, jotka löydöt 
sanasokkelosta kertoo sinulle jotain vuodesta 2021. 
Ennustuksen tulkinta jää sinun omalle vastuulle.

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

Eläkeliiton  Lavian yhdistys ry

Tapahtumia:
• Joulumyyjäiset 4.12.2020 klo 9.00  

Säästökeskuksen kokoustiloissa.
• Puurojuhla 10.12.2020 klo 12.00 Säästökeskuksen  

kokoustiloissa.  Pikkupaketti mukaan.

Toimintaa:
• Kuukausitapaaminen: Joka kuukauden toinen torstai klo 

13.00.  Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
• Kävely: Maanantaisin klo 10.00, lähtö urheilukentältä.
• Boccia: Maanantaisin klo 15.30-17.30 Keskuskoululla.
• ATK -kerho: Parillisten viikkojen tiistaisin klo 11.30 Van-

hustentalon kerhohuoneella.
• Monitoimikerho: Parittomien viikkojen tiistaisin  

klo 11.30 Vanhustentalon kerhohuoneella.
• Keilailun, kuntosalin ja senioritanssin aloittamisesta  

ilmoitetaan myöhemmin.

Laviafoorumi
Seuraava Laviafoorumin tapaaminen on 7.12. 2020 kello 18:00 
Lavian Paikallisosuuspankin uudistuneessa kokoustilassa.  
Paikalle ovat tervetulleita kaikki Lavian asioista ja  
kehittämisestä kiinnostuneet.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
Seurakuntatoimisto palvelee:
ma klo 9-17, ke klo 14-17, pe klo 9-14 p. 044-7310 201 ja  
sähköisesti lavia.srk@evl.fi 

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

• su 6.12. klo 10, Sanajumalanpalvelus, Tuija Kruus, Marina 
Hämäläinen, Miesten lauluryhmä, seppeleiden lasku,  
Lottaperinne tarjoilee kirkkokahvit.

• su 13.12. klo 10, Sanajumalanpalvelus, Tuija Kruus,  
Leena Toivonen

• su 20.12. klo 10, Sanajumalanpalvelus, Tuija Kruus,  
Marina Hämäläinen

• to 24.12. klo 16, Aattokirkko, Tuija Kruus, Marina  
Hämäläinen, kirkkokuoro, Seurakuntakodin terassilta  
jouluaaton hartaushetki

• pe 25.12. klo 8, Jouluaamun Sanajumalanpalvelus,  
Tuija Kruus, Marina Hämäläinen, kirkkokuoro

• la 26.12. klo 10, Sanajumalanpalvelus, Tellervo Kuusiranta, 
Leena Toivonen

• su 27.12. klo 18, Iltamessu, Anu Jokinen-Lundén,  
Leena Toivonen 

• to 3.12. klo 18, Miesten ilta, mahdollisuus keskusteluun ja 
saunomiseen, vieraana Lasse Hautala,

• klo 18, Virsi-ilta kirkossa, Marina Hämäläinen
• ma 7.12. klo 14, Naisten keskustelupiiri,  

Raamatun äärellä, srk-kodilla
• ke 9.12. klo 13, Päivähartaus kirkossa ja nettiradiossa, 

Marina Hämäläinen
• la 12.12. klo 11-13, Lähetystyön Joulumyyjäiset,  

Riuttala-Mustajoen kylätalolla (Kullaantie 302). Myynnissä 
Leivonnaisia, kahvia, käsitöitä, arpoja, riisipuuroa ja soppaa

• Arpajaisvoittoja ja leivonnaisia voi lahjoittaa ja tuoda 
seurakuntatoimistolle sen aukioloaikoina tai kylätalolle 
myyjäispäivänä klo 8 alkaen.

• ti 15.12. klo 16.30, Naisten hemmottelusauna, srk-kodilla 

• EU-elintarvikkeiden jako klo 10-12, seurakuntatoimiston 
alakerrassa, 7.12 ja 21.12 

• Kauneimmat joululaulut kirkossa:
• 6.12. klo 16, Kauneimmat joululaulut, Seppo Laakso,  

Marina Hämäläinen
• 16.12. klo 18, Kauneimmat joululaulut, Tuija Kruus,  

Marina Hämäläinen
• 20.12. klo 15, Kauneimmat joululaulut, Tuija Kruus,  

Marina Hämäläinen
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Nuorisopassissa mahtavia etuja – lähde maksutta uimaan, 
museoon tai leffaan 
Nyt viimeistään kaikkien porilaisten 7.–9.-luokkalaisten 
kannattaa ladata itselleen Nuorisopassi-sovellus. Sovelluksesta 
löytyy paljon etuja erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin. Esimer-
kiksi uimaan, museoihin, leffaan, kuntosalille tai skeittihalliin 
voi mennä passin avulla.

Nuorisopassi tarjoaa nuorille paljon kivaa puuhaa, jota voi 
tehdä myös korona-aikana, kunhan noudattaa etuja tarjoavien 
tahojen ohjeistuksia sekä yleisiä suosituksia.

Eri ikäryhmille on mietitty erilaisia etuja sen mukaan, millaisia 
toivomuksia oppilailta on saatu. Kaikilla ikäryhmillä on esimer-
kiksi maksuton sisäänpääsy Porin museoihin. Kasiluokkalaiset 
pääsevät maksutta skeittihalliin, seiskaluokkalaiset elokuviin ja 
ysiluokkalaiset esimerkiksi kuntosalille ja keilaamaan.

Nuorisopassi on tällä hetkellä käytössä noin 70 prosentilla 
siihen oikeutetuista oppilaista. Edut ovat vain hyödyksi oppilail-
le, joten tavoitteena on, että latausprosentti saadaan sataan. Jos 
oppilaalla ei ole älypuhelinta, voi hän saada käyttöönsä paperi-
sen passin. 

Nuorisopasseilla porilaiset 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaiset voivat 
osallistua maksutta erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin ja harras-
tuksiin. Lisäksi 5.- ja 6.-luokkalaiset pääsevät passeilla uimaan 
maksutta kerran viikossa. Edut ovat voimassa lukuvuoden 
kerrallaan toimipaikkojen aukioloajat huomioiden tai edun 
yhteydessä mainittuna rajattuna aikana.
Lisätietoja eduista ja passeista www.pori.fi/nuorisopassit., Mari 
Korhonen, suunnittelija, puh. 044 701 5961

Influessarokotteilla suuri kysyntä – uusia rokotusaikoja  
annetaan vain vakavalle influenssalle erityisen alttiille  
henkilöille

Kiinnostus influenssarokotteita kohtaan on ollut tänä vuon-
na suurta ja myös Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella 
rokotusaikoja on varattu aktiivisesti. Jotta influenssarokotteet 
varmasti riittävät, perusturva joutuu rajaamaan uusien influens-
sarokotusaikojen myöntämistä sellaisiin henkilöihin, jotka ovat 
erityisen alttiita sairastua vakavaan influenssaan.

− Influenssarokotukset kohdennetaan jatkossa THL:n suosi-
tuksen mukaisesti vakavalle influenssalle erityisen alttiisiin 
henkilöihin sekä heidän läheisiinsä. Marraskuun alussa aikoja 
on myönnetty suositusten mukaisesti hieman laajemmin eri 
riskiryhmiin kuuluville sekä heidän läheisilleen. Rokotteiden 
kysyntä on ollut tänä vuonna suurta koko Suomessa, joten ro-
kotteiden riittävyys on haasteellista, kertoo osastonhoitaja Elise 
Inberg.

Erityisen alttiita vakavalle influenssalle ovat voimakkaasti im-
muunipuutteiset ja vakavasti sairaat henkilöt, alle 6 kuukauden 
ikäiset vauvat, raskaana olevat naiset ja perussairaat ikäänty-
neet. Lähipiirillä puolestaan tarkoitetaan henkilöä, joka asuu 

tai on viikoittain kasvotusten tekemisissä samassa huoneessa 
vakavalle influenssalle alttiin kanssa.
 Ajanvarauksesta myönnetään uusia influenssarokotusaikoja 
tällä hetkellä vain edellä mainituille erityisille riskiryhmille. 
Rajaus ei koske niitä henkilöitä, jotka ovat jo varanneet itselleen 
influenssarokotusajan. Kaikkien ajan jo varanneiden influenssa-
rokotus pyritään antamaan asiakkaan kanssa sovittuna ajankoh-
tana.

Jos perusturva saa lisää influenssarokotteita käyttöönsä, avataan 
joulukuulle lisää rokotusaikoja.

Porin perusturvan alueella, eli Porissa, Ulvilassa ja Merikarvial-
la, influenssarokotteen on saanut reilusti yli 10 000 ihmistä.

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO
Kevään Sinä Osaat! -koulutusoppaan voi noutaa maanantaista 
21.12. alkaen Laviassa kirjastosta ja Salesta. Muualla Porissa 
opas on jaossa kirjastoissa ja kaupungin liikuntatiloissa. Opasta 
ei jaeta enää koteihin. Kurssitarjonta löytyy tuolloin myös opis-
ton nettisivuilta www.pori.fi/kansalaisopisto.

Ilmoittautuminen kevään kursseille alkaa torstaina 7.1. kello 
9.30 ja 11.30. Ilmoittautuminen käynnistyy samanaikaisesti sekä 
netissä osoitteessa www.pori.fi/kansalaisopisto että puhelimitse 
puh. 02 621 5963.

Syyskauden ilmoittautumiset eivät siirry kevätkauden kursseille, 
joten huolehdithan ilmoittautumisen kuntoon kaikille halua-
millesi kursseille. Tervetuloa mukaan kursseille!

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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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

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

       Kauniita, Laviassa ja Kiikoisissa kasvatettuja, kohtuuhintaisia 

 

JOULUKUUSIA 
Kiikoisissa, PORINTIE 5121 

 
Myynti 13. - 23.12. klo 12-19 

 
Pakataan verkkoon, helppo kuljettaa 

 
Huonekuuset 10-40 € 

 
Nouda kuusi itse PuuPuuhaMetsästä 

 
NOUTOSAFARI su 13.12. klo 10-16 

Nuotiolla makkaranpaistomahdollisuus, lämmintä mehua 
 

Omavalintainen kaato myös myynnin aukioloaikoina 
 

Kaatamasi kuusi 33€ 
 

Oletko jouluihminen? Joulukuusia saatavilla myös ennen myynnin alkua 
-soitathan ensin (nuotiopaikka käytettävissä) 

 

TUULIKKI JA JARMO SIROLA 
J. 0400 376861, 
T. 040 7732261 

www.treefarm.fi 
 
  

TREE FARM                                           TREE FARM 
 

  

 

Omaishoitoperheiden tukitoiminta 
Lavian osasto   

 

 

Kutsu on kaikille läheistään hoitaville tai hoidettavan 

menettäneille 
Tervetuloa mukaan virkistymään, saamaan tietoa, vertaistukea  

ja voimia omaishoitajan arkeen!  

Tule mukaan, sinä, joka huolehdit lähimmäisestäsi! 

 

Tapaamisissa Vanhustentalon kerhohuoneella kello 13–15 (os. Aleksintie 2 C)  

on kahvikupin äärellä seuraavaa ohjelmaa: 

 

to 10.12. Joulujuhla Aleksintie 2 D (ruokala, kerhohuonetta vastapäätä) 

to 14.1. Hoitotahto 

to 11.2. Ystävänpäivän tapaaminen 

 

Tule paikalle vain, jos olet oireeton, pidä turvaväli, huolehdi hygieniasta.  

Maskin käyttö on suositeltavaa.  

Näin huolehdimme itsestämme ja läheisistämme. 

 

Yhdistyksen kustantamat omaishoitajien hemmotteluhoidot Lavian 

Hiusmuotoilussa ja Hoitola Paussissa sekä Wetreex Hyvinvointipalveluissa.  

 Lisätietoja 044 531 4526. 

 

♥ Terveisin SPR Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset. 

♥ Lisätietoja toiminnastamme Sinikalta 044 5496 403 

Tiedotamme toiminnasta myös Alueviestin seuratoiminta –palstalla. 
 

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

Kalustosta voi vuokrata myös
eri kokoisia tarjoiluastioita.

Varaukset, miel. iltaisin
Anita Kamppi 0400 204555

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

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

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

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

puh. 02 5571 243

H I U S M U OTO I LU  

Heidi
02-557 1509
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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

TILITOIMISTO 
SUSIKOSKEN TASE 

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

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

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

Tampereentie 9

02-5571 777
040-7182 777
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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  

   

 

 

LAVIAN OSUUSPANKKI, Tampereentie 6, 38600 Lavia, p. 02 572 950
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LAVIAN OSUUSPANKKI, Tampereentie 6, 38600 Lavia, p. 02 572 950



 

Kuusiranta Oy:n palveluvalikoimaan kuuluu kaikki 

 maanrakennusalan työt pohjarakentamisesta viherrakentamiseen 

Tutustu kotisivuillani www.kuusirantaoy.fi kauttani saataviin palveluihin 

 

       

    

 

 

 

 

 

               

 

Kaivinkonepalvelut 5-25t 
kaivureilla                                   

• maanrakennustyöt 

• rakennusten pohjatyöt 

• rakennusten purut 

• vesi ja viemäröinti  

• salaoja ja sadevesi 
järjestelmät 

• viherrakentaminen 

• tien pohjat  

• ojitukset ym. 

• energiapuun korjuu pellon – 
ja metsätienreunoista 

 

Maa -ainesten toimitukset 
kotiovelle toimitettuna 

• kalliomurskeet  

• hiekat  

• mullat  

• kuorikatteet  

• koristekivet  

 

Traktoriurakointia  

• maansiirtoa  

• teiden talvikunnossapitoa  

• teiden lanaukset 

• puiden ajoa  

 

KUUSIRANTA OY 
KUUSIRANTA OY KUUSIRANNANTIE 48 38600 LAVIA 040 4113 030 

sami.kuusiranta@kuusirantaoy.fi 

WWW.KUUSIRANTAOY.FI 

 


