
1

Jo vuodesta 2014 // Julkaisija Lavian Yrittäjät Ry // marraskuu 2022

Julkinen tiedote



2

POP TOIVOTTAA 
HYVÄÄ JOULUA!

Tampereentie 6, 38600 LAVIA | puh. 02 572 950  | poppankki.fi/lavia



3

Lavian Yrittäjät ry ja Lavian Tiedotuslehti  
Hanhijoen seudun kyläyhdistys  
Haunia-Kallialan kyläyhdistys ry  
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry  

A. Ivanoff Oy  
Alakiikonen Ilkka  
Alvari Mikko  
AT Koti- ja siivouspalvelu  
Auto- ja konekorjaamo Petri Nordlund  
Auto- ja Konemyynti Lasse Huikka ky  
Autokorjaamo Timo Jaakkola  
Betonityöt J Kangas  
Eläkeliiton Lavian yhdistys ry  
Finnblock Europa Oy Ltd  
Grocery trade finland  
Harrastajateatteriryhmä Naapurit  
Heinolan tila  
HL-Urakointi Henry Lilja  
Hydropojat Oy  
Ilkka Alakiikoinen  
Insinööritoimisto Mantikko Oy  
Isokallion taimi ja vihannes  
Jallin tila  
Jalo palvelu  
Jalovaara Ulla-Maija  
Jareake Oy  
JK-Rakennuspalvelut  
Jokiranta Toni  
Juhlapalvelu Säntilli  
Kalusteasennus Markku Huhdanmäki  
Kampin Saha ky  
Kampin tila  
Kankaanpään Jätehuolto Jussila Oy  
Kiinteistöpalvelu J Uusitalo  
Kiinteistövälitys Provinssi Oy Lkv  
Koiviston Kaivin ja Kuljetus  
Kuljetus Saarivirta Oy  
Kuorsumaan Romu  
Kuuselan tila  
Kuusiranta Oy  
Koneurakointi Kalliomäki Oy  
Laakson huolenpito  
Lakiviidakko Oy Erkki Viita  
Lavian 4H yhdistys ry  
Lavian alumiinihitsaus  
Lavian Hautauspalvelu Liljankukka Oy  
Lavian Hiusmuotoilu ja Hoitola Paussi  
Lavian Iltatorit  
Lavian Kansalliset Seniorit  
Lavian Keskusta  
Lavian Maatalousnaiset ry  
Lavian Martat ry  
Lavian Metsäpalvelu Sauli Levo  
Lavian Nuorisoseura ry  

Lavian Osuuspankki  
Lavian seurakunta  
Lavian-Suodenniemen Hevosystävät ry  
Lavian Rakennuspalvelu M. Peltola ky  
Lavia-Seura ry  
Lavian taksit: 
 Anitta Lähteenmäki  
 Jukka Lähteenmäki  
 Olli Selander   
 Vesa Peltovirta  
Länsi-Lavian Loiske ry  
Leppälammin lomamajat  
LionsClub Lavia  
Lucrative Oy  
Maanrakennus H. & J. Jokinen ky  
Miekkaojan Murske  
MRS Tiimi Oy  
MS-Technic Oy  
Mökkitalkkari Yrjö Vuohelainen  
Noormarkun seurakunta, Lavian alue  
Nuohoustoimi Vuorijärvi ky  
Pasi A. Kivistö Tmi  
Parturi-Kampaamo Aalto  
PR Laatusaneeraus  
Porin 11. Lavian apteekki  
Q-Test Oy  
Radio-TV Mannelin ky  
Rakennus- ja Asennus Kasala  
Rakennus- ja Hirsityö Kari Jaakkola  
Rakennus Leo Niinisalo Ky  
Rantasen Nahkajalostamo Oy  
Rautiainen Jukka  
Ravintola Cat  
Saaren retriittikoti / Silent Wings Oy  
Satakunnan Taimitukku Oy  
Sceletus koirahoito  
SPR Lavian osasto  
Suvi Lehtokannel Oy  
Suvin Siivouspalvelu  
Sähkötekniikka Niinisalo Oy  
Tilipalvelu Saarihuhta/Arja Saarihuhta  
Tilitoimisto Elli Mannelin 
Tilitoimisto Susikosken Tase  
Tmi Janne Tuohiniemi  
Tmi Juha Niinikoski  
Tmi Pirkko Varheenmaa  
Tmi P K Koskinen  
Tourun tilateurastamo  
Tree Farm, Tuulikki ja Jarmo Sirola  
Uimonen Merja  
Urakointi V-M Iltanen  
Uusitalo Jarmo  
Wetreex hyvinvointipalvelut  
Välinevankallion kalliomurskeet 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta lukijoillemme toivottavat



4

tänään tätä kirjoittaessani voi iloita valosta, koska aurinko 
paistaa miltei pilvettömältä  taivaalta. Marraskuun alku 
on ollut pilvinen ja pimeä. On ollut kuin koko päivä olisi 
ollut  iltapäivää, kunnes yhtäkkiä onkin pilkkopimeä ilta.
 
Marraskuun nimen pohjana on sana marras, joka tarkoit-
taa kuollutta. Luonto on vaipunut  horrokseen, puut pu-
dottaneet lehtensä, muuttolinnut lähteneet, vuoden sato 
on korjattu.  Me ihmiset olemme enemmäkseen sisällä 
valon puuttuessa.  

Nyt lehden ilmestymispäivänä vietetään Antin päivää, 
joka perinteen mukaan on aloittanut  valmistautumisen 
jouluun.  

Kustaa Vilkunan ”Vuotuisen ajantiedon” mukaan Sata-
kunnassa on sanottu, että ”selkeetä  Antin päivää seuraa 
tasainen talvi, mutta pilvistä epätasainen”. Säät ovat enti-
sajoista  muuttuneet, joten emme kenties voi enää luottaa 
näihin ennustuksiin. Mutta totena  voimme kuitenkin 
pitää sitä Vilkunan mainintaa, että Antista alkutalvi kal-
listuu yhä  lähemmäksi joulua. Vanhan sanonnan mukaan 
”Antti joulut aloittaa, Tuomas tupaan  taluttaa”.  

Meilläkin Laviassa Antinpäivä aloittanee varsinaisen val-
mistautumisen juhlakauteen, kun  sitä vietetään Jouluisel-
la iltatorilla. Toivon mukaan säät suosivat tapahtumaa ja 
väki  saapuu runsaana paikalle nauttimaan tunnelmalli-
sesta tapahtumasta!  

Hyvää ja lämminhenkistä joulunaikaa kaikille lukijoil-
lemme!  
 
 
 

HYVÄT LUKIJAT!

Tarja Jansson
LEHDEN TOIMITUS 

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

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

Painosmäärä: 1500

Kannen kuva: Keskuskoulun päädyn 
valotaideteos, Matti Ruisniemi 
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SARI PORTTILA ON NYT  
LAVIALAINEN KUVATAITEILIJA 
Kuvataiteilija Sari Porttila muutti viime kesänä perheensä 
kanssa Laviaan. Hänen  perheeseensä kuuluvat Kankaanpäässä 
työskentelevä puoliso Jarno, uutena vuotena  neljä vuotta täyttä-
vä Ukko ja maaliskuussa syntynyt Aune sekä Ruka-koira.  
Porttilat olivat etsimässä uutta kotia ennen kaikkea Pirkanmaal-
ta, kunnes lopulta heidän  etsintänsä päättyi Lavian Tampe-
reentielle. Siellä olevaan punaista arviolta noin 150- vuotiasta 
rakennusta katsomaan tullessaan pariskunta tunsi heti, että 
tässä on heidän uusi  kotinsa.  

Nastolasta alun perin kotoisin oleva Sari kertoo, että Lavia 
tuntui tutulta, koska täällä on samanlainen maalaiskylän henki 
kuin Nastolassakin.  Perhe on kotiutunut paikkakunnallemme 
hyvin, Ukko on hoidossa Huvikummussa ja uusia  tuttavia on 
löytynyt mm. seurakunnan perhekerhon kautta.  

Jonkin aikaa työtiloja etsittyään Sari löysi työtilan Suomelan 
koulun vierestä vanhan KOP pankin rakennuksesta. Kotoa on 
nyt lyhyt matka työhuoneelle, jossa hän työskentelee  pikkuinen 
Aune seuranaan muutaman tunnin päivässä.  

Tie kuvataiteilijaksi  
Sari on ollut kuvataiteesta kiinnostunut pienestä pitäen. Ku-
vataidelukion hän kävi Lahdessa ja sen jälkeen hän valmistui 
korumuotoilijaksi Kuopiossa. Tampereella asuessaan hän sai 
mahdollisuuden osallistua yhdysvaltalaisen öljyvärimaalari  
David Grayn viikon mittaiselle kurssille Belfastissa. Tällöin Sari 
koki, että kuvataiteilijan työ  on se mitä hän haluaa tehdä. 
Kurssin jälkeen hän haki Kankaanpään taidekouluun, jossa 
ollessaan hän koki välillä  olevansa perinteisessä maalaustyy-
lissään muista kokeilevaa ja vapaata työskentelyä  suosivista 
poikkeava ja epäili omia taitojaan. Mutta kun Taidekoulun  
lopputyönäyttelyssä/opinnäytetyönäyttelyssä hänen lopputyönsä 
löysi ostajan ja hän sai  myös apurahan, hän koki onnistuneensa 
ja ymmärsi omalla tyylillään olevan paikkansa  taidekentässä.  

Sari ja hänen työnsä  
Sari Porttilan työhuone ei ole koolla pilattu, mutta siitä huoli-
matta Sari pystyy siellä  työskentelemään liki seinänkorkuisten 
taideteostensa parissa. Sarin työskentelytapana on  suurimmak-
si osaksi perinteinen aikaa vievä öljymaalaus, lisäksi hän tekee 
jonkin verran  akvarelleja ja hiilipiirroksia. Sari Porttila kuvailee 

kotisivuillaan taidettaan sanoilla: ”Taidetta tunteiden kauneu-
desta,  ympäristön sielullisuudesta ja elämän ihmeestä”.  

Porttilan uusimmassa maalaussarjassa perinteinen suomalainen 
metsä- ja suomaisema  ovat vuorovaikutuksessa ihmiskohta-
loiden kanssa - nämä maisemat ovat ruokkineet  suomalaisten 
kauneudentajua ja mielikuvitusta vuosisatojen ja -tuhansien 
ajan. Tällaista  luontoa katsellessa voi kuvitella, miten entisaiko-
jen ihmiset kokivat maailman ja tuntea  olevansa osa mennei-
syyttä. Vanhat tarut ja mytologiat herättävät kokemuksen 
salaperäisestä menneisyydestä yhdistyneenä nykyisyyteen. Ih-
minen ja luonto kietoutuvat  toisiinsa tarunomaisella tavalla.  
Sari on osallistunut aiemmin muutamiin yhteisnäyttelyihin, 
tänä syksynä 2.9.-30.10 2022  hänellä oli oma näyttely nimellä 
”Taival” Vammalan Funkkistalossa. Siellä minäkin sain  ensi 
kosketuksen Sarin taiteeseen. Suurikokoiset liki seinänkorkuiset 
öljymaalaukset  ihmisineen ja mystisine maisemineen houkutti-
vat ja herättivät monenlaisia tunteita ja  mielleyhtymiä.  

-Oman taiteeni ohella teen myös tilaustöinä esimerkiksi muo-
tokuvia sekä lemmikkikuvia.  Muotokuvamaalaus on minulle 
mieluista ja öljymaalaus tekniikkana mahdollistaa elävän ja  
sielukkaan lopputuloksen, kertoo Sari.

-Olisin innokas kehittämään lavialaista kulttuuritoimintaa, 
vaikka erilaisilla kursseilla ja  tapahtumilla yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa.  

-Näissä asioissa minuun voi olla suoraan yhteydessä, vaikka 
poikkeamalla työhuoneellani,  soittamalla tai lähettämällä 
sähköpostia. Kaikenlainen yhteistoiminta kulttuurin tuomiseksi  
Laviaan houkuttaa, hän jatkaa.  

Sarin kotisivut löytyvät osoitteesta sariporttila.art ja  
sähköpostiosoite on  porttilasari@gmail.com. 

Teksti ja kuvat Tarja Jansson  

1. kuva: Sari Porttila tekee suurikokoisten päätöisensä lisäksi 
pienikokoisempia teoksia. Äidin kanssa kuvaan pääsi pikkui-
nen Aune.   

2. kuva: Tuonen joutsen on tehty haapakiekolle.  
3. kuva: Suurikokoinen teos Lannistumaton oli esillä  

Vammalan näyttelyssä (kuva Sari Porttila). 
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SUKUPOLVIEN VÄLINEN YHTEYS NÄKYVILLÄ 
HUVIKUMMUN IKKUNOISSA  
Pyhäinpäiväviikonloppuna vanhan keskuskoulun ikkunat 
täyttyivät taiteesta. Ohikulkijat saivat  ihailla eri värisillä valoilla 
loihdittuja varjokuvia, tekstilainauksia, esikoululaisten maa-
lauksia ja  päätyikkunassa pyörivää videota. Myös nurkassa 
sijaitseva nuorisotila oli valaistu.  

Teoksen osia oli työstetty käytännössä koko lokakuu, ja valmis 
työ nähtiin ensimmäisen kerran  torstaina 3.11., kun päiväko-
din pihassa vietettiin taideteoksen avajaisia. Valotaideteoksen 
takana on Ajan lahjat -hanke, jota toteuttaa LasTMu ry Porista. 
Teoksen on  suunnitellut kuvataiteilija Anna Turunen ja toteu-
tuksessa on ollut mukana Huvikummun  esikoululaiset isovan-
hempineen ja opettajineen, Milla Impola Satakunnan elävän 
kuvan  keskuksesta sekä lastentarhatalo Saiman väkeä.  

Lapset osana historiallista jatkumoa  
Jonna Karttunen Porin lastentarhamuseon ystävät ry:stä kertoo, 
että Ajan lahjat on jatkohanke.  Sen ensimmäinen osa on toteu-
tettu vuonna 2018, ja mukana oli tuolloin useampi porilainen  
päiväkoti. “Hankkeen oli alunperin tarkoitus olla laajempi, mut-
ta sitten tuli pandemia ja muita  haasteita,” Karttunen kertoo. 
Mukaan valikoitui Lavian päiväkoti Huvikumpu.  
“Olemme kokeneet Saimassa tärkeäksi sen, että lapset tuntisivat 
omia juuriaan ja että sukupolvien  välillä säilyisi yhteys. Ha-
luamme tukea sitä, että lapset kokevat olevansa osa historiallista  
jatkumoa”, Karttunen kertoo hankkeen taustoista. “Olemme 
pitäneet alusta asti myös taiteen keinot  osana hanketta.” 

Kuukauden työ  
Projekti alkoi lokakuun alussa, kun esikoululaiset isovanhem-
pineen vierailivat opettajansa Elina  Kivelän kanssa Porissa 
Lastentarhatalo Saimassa. Tämän jälkeen toimintaa jatkettiin  
Huvikummussa. Aluksi työstettiin aikajanat. “Lapset saivat tuo-

da kotoa materiaalia, kuten valokuvia ja tarroja. Heille  jaettiin 
myös muistelulomakkeet, joille he saivat pyytää vanhemmalta 
tai isovanhemmalta muistoja  lapsuuden leikkeihin ja leluihin 
liittyen. Näistä koottiin aikajanat”, hankkeessa työskentelevä 
Hanna  Henttinen kertoo.  

Varsinaiseen valotaideteokseen liittyviä asioita tehtiin kolme-
na aamupäivänä. Ikkunoissa oli  esimerkiksi lasten tekemiä 
kuvituksia erään eskarilaisen mummun kirjoittamasta sadusta. 
Kuvien  vieressä olleet lainaukset olivat lasten omia sadutuksia. 
“Isovanhemmilla ja vanhemmilla on ollut mahdollisuus tulla 
mukaan projektin joka vaiheessa. Ne ovat olleet tärkeitä päiviä 
kaikille”, kertoo esikoulun opettaja Elina Kivelä.  

Rakennuksen päätyikkunassa pyöri animaatioita, joiden te-
kemistä on ohjannut Milla Impola  Satakunnan elävän kuvan 
keskuksesta. Hän kertoo, että lavialaisten lasten kanssa työsken-
tely oli  mukavaa: “Animaatio on hommaa, joka vaatii keskitty-
mistä, ja tosi hyvin kaikki jaksoivat. Oli  hirveän kiva päivä, ja 
animaatioista tuli tosi hauskat.” Itse animaatiot kuvattiin yhden 
päivän aikana,  mutta elokuvissa esiintyviä hahmoja ja taustoita 
askarreltiin jo etukäteen.  

Valotaiteilija Anna Turunen kertoo tehneensä vastaavia teoksia 
yhteisöiden kanssa vuodesta 2012.  Pääasiassa niitä on toteu-
tettu kerrostaloissa. “Tässä näyttäytyvät nyt esikoululaiset ja 
toivottavasti  myös vuorovaikutus eri sukupolvien välillä näkyy”, 
hän kertoo kokonaisuudesta. “Lavian  eskarilaiset ovat heittäy-
tyneet hienosti”, hän kehuu paikallisia lapsia.  

Valotaideteos oli nähtävillä 3.–6.11. välisen ajan.  

Teksti ja kuvat: Pauliina Ruisniemi  

Varjokuvien ääressä hymyilevät Anna Turunen, Jonna Karttunen, Hanna Henttinen, Elina Kivelä ja Milla Impola.

Suuren valotaideteoksen suunnitteli Anna Turunen.



7

SYYSTERVEISET KAUPUNGINTALOLTA  
JÄRVI-PORIIN ASUKKAILLE  
Viime valtuustokaudella, ennen koronaa, Porin valtuustoryh-
mien puheenjohtajat kutsuttiin  syksyisin Laviafoorumin jär-
jestämään kylätilaisuuteen. Näitä tunnelmallisia, yhteislaulujen  
rytmittämiä grilliehtoita muisteltiinkin porukalla läpi vuoden. 
Onneksemme nyt lokakuussa  pystyimme jälleen palaamaan 
tähän kivaan perinteeseen. Keskustelu oli jälleen vilkasta ja  
tilaisuus jäi kaikille mieleen. Tämä senkin vuoksi, että paluu-
matkalla pikkubussimme  kohtasi peuran kanssa. Onneksi 
selvittiin säikähdyksillä, ilman suurempia haavereita.  

Laviafoorumin työ yhdistystoimijoiden kokoajana ansaitsee 
kiitosta. Lavialaisten  aktiivisuudesta ja yhteisöllisyydestä olisi 
hyvä ottaa mallia muuallakin Porissa. Laviassa  osataan luonte-
va vuoropuhelu myös meidän kuntapäättäjien kanssa.  

Grilliehtoon tuotoksena saimme selviä korjaus- ja parannus-
ehdotuksia, joita Lavian  seutuvilla tulisi saattaa kuntoon. 
Pyynnöt olivat kaiken kaikkiaan hyvin maltillisia, mutta  
parantavat osaltaan alueen viihtyvyyttä sekä yleisilmettä. 
Syksyn talousarviovalmistelussa  näitä otetiin jo konkreettises-
ti huomioon. Karhijärven kunnostusrahaa nostettiin ja myös  
viestit torin wc/vesipisteen tarpeesta on välitetty tekniselle 
toimialalle. Samoin muutama muukin toimenpiteitä vaativa 
kohde odottaa työmääräyksiä. 
Pian alkava uusi vuosi on suurten muutosten vuosi. Tammi-
kuussa SOTE- ja  pelastuspalvelut siirtyvät kaupungilta Sata-
kunnan hyvinvointialueen toiminnaksi ja tämä  siirtymä pitää 
saada sujumaan saumattomasti. On hyvä muistaa, että kuntiin 
jää edelleen  terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä työ 
sivistystoimen ja elinvoiman  edistämisen lisäksi. Näitä palve-
luita suunnitellaan edelleen kaupungintalolla,  lautakunnissa ja 
virkamiestyönä. Näissä toiminnoissa korostuukin vuoropuhelu 
asukkaiden  kanssa. 

Lisäksi ensi helmikuussa Porin pitkäaikainen kaupunginjohtaja 
Aino-Maija Luukkonen jää  eläkkeelle. Uusi kaupunginjohta-
jamme Lauri Inna aloittaa kautensa kevättalven aikana.  Kau-
pungin johtamisessakin käännetään siis uusi lehti.  

Viimeistään ensi syksynä, jos kutsun Laviaan saamme, lupaam-
me tuoda mukanamme  uuden kaupunginjohtajan grilliehtoo-
seen ja katsastamaan järvi-Porin kyläkuntaa.  

Teksti ja kuva Mari Kaunistola ja Arja Laulainen  

Kaupunginvaltuuston pj. Mari Kaunistola sekä kaupunginhallituksen pj. Arja Laulainen.

 Kauniita, Laviassa ja Kiikoisissa kasvatettuja, kohtuuhintaisia

JOULUKUUSIA 
Kiikoisissa, PORINTIE 5121

Myynti 13. - 23.12. klo 12-19 

Pakataan verkkoon, helppo kuljettaa 

Huonekuuset 10-42 € 

Nouda kuusi itse PuuPuuhaMetsästä 

NOUTOSAFARI su 18.12. klo 10-16
Nuotiolla makkaranpaistomahdollisuus, lämmintä mehua 

Omavalintainen kaato myös myynnin aukioloaikoina 

Kaatamasi kuusi 35€ 

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 
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LAVIAFOORUMIN GRILLIEHTOO VETI  
RIUTTALA-MUSTAJOEN  KYLÄTALON TÄYTEEN 
Laviafoorumi järjesti jo kolmatta kertaa Grilliehtoon, johon se 
kutsui mukaan Porin  kaupungin valtuustoryhmien edustajia 
sekä vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkun.  Grilliehtoon tarkoituk-
sena oli vuosien 2018 ja 2019 ehtoitten tapaan grillata päättäjiä  
Laviaa koskevista ja lavialaisia puhuttavista asioista.  

Riuttala-Mustajoen kylätalo tarjosi hyvät puitteet tapahtumalle, 
johon saapui  kuutisenkymmentä Lavian asioista kiinnostunutta 
kyläläistä. Alkukahvittelun aikana Tiina  Rampa viihdytti pai-
kalla olleita hanurin soitolla, jonka päätteeksi hän esitti Lavian 
oloihin  sanottamansa laulun ”Oi, niitä aikoja”, jonka kertosä-
keeseen paikalla olevilla oli  mahdollisuus osallistua.  

Ennen varsinaisten paneelikysymysten esittämistä pidin illan 
vetäjänä panelisteille lyhyen  tietokilpailun Laviaan liittyvistä 
asioista. Kukaan osallistuja ei osannut vastata oikein  kaikkiin ei 
niin kovin vakavamielisiin kysymyksiin. Voiton vei Aila Haik-
konen, joka vastasi  oikein kuudesta kysymyksestä neljään.  

Kysymyksiä panelisteille  
Lavialaiset olivat lähettäneet panelisteilta kysyttäviä asioita 
etukäteen Laviafoorumille,  moni kysymys laajeni keskustelun 
myötä, jotka käyn tässä lyhyesti läpi. 
 
Liikenneyhteydet Porin keskustaan  
Kysyjä oli toivonut liikenneyhteyttä lauantaisin, mutta lopulta 
keskusteltiin myös arkena tapahtuvasta viikoittaisesta asioin-
tiliikenteestä päiväsaikaan. Panelistit olivat yksimielisiä  siitä, 
että liikenneyhteydet ovat huonot ja asialle tarvitsisi tehdä 
jotain. Valtuuston  puheenjohtaja Mari Kaunistola (kok.) pohti, 
olisiko torstaisin Kullaalta lähtevää Ulvilan  palveluliikennettä 
mahdollisuutta ulottaa myös Laviaan. Lisäksi mietittiin myös 
jonkinlaisen  kutsuliikenteen järjestämistä. Panelistit toivoivat 
lavialaisten myös itse miettivän  minkälaiseen joukkoliikentee-
seen olisi tarvetta. 

Liikuntapaikat  
Lavian liikuntapaikat herättivät laajaa keskustelua, niiden hoito 
ei tyydytä lavialaisia. Sekä pururadan, luistelukaukalon ja uima-
rannan kunto vaatisi uusia investointeja ja parempaa ylläpitoa. 

Valtuutettu Milka Tommila (vas.) tiesi kertoa, että kaupungin 
liikuntapaikoista  ollaan tekemässä selvitys, jolloin Laviankin 
liikuntapaikkojen kunto selvitetään.  

Lavian tori  
Lavian torilla on liian vähän valaistusta pimeään aikaan sekä 
aamuisin että iltatoreilla. Torille on luvattu lisävalaistusta ja sitä 
odotellaan.  

Virastotalon purku ja vanhan kunnantalon (Huvikummun) 
käyttö yhteisenä tilana  Nimimerkki ”Mielensäpahoittajat” 
kyseli miksi Lavian virastotalo pitää purkaa ja eikö siitä  ole 
mahdollista säilyttää edes osaa, koska kokoontumispaikoille on 
täällä tarvetta. Vs.  kaupunginjohtaja Lauri Kilkku kertoi, että 
koska virastotalolle ei ole löytynyt todellista  käyttötarvetta, niin 
purkuhanke etenee. Hän toi myös esille, että koska vanhalle  
kunnantalolle ei ole löytynyt ostajaa, olisi kenties mahdollista 
saada se jollain mallilla  kuntalaisten käyttöön. Tätä pitäisi 
hänen mielestään yhdistysten pohtia. 

WC/vesipiste torille  
Lavialainen valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen Aila Haikko-
nen toi esille myös tarpeen,  rakentaa torin yhteyteen WC/vesi-
piste torin palveluiden parantamiseksi virastotalon purkamisen 
jälkeen.  

Kaksituntinen paneelikeskustelu oli vilkasta ja sujui positii-
visessa hengessä. Panelistit  olivat halukkaita jatkamaan näitä 
tapaamisia myös jatkossa. Lisäksi he toivoivat listausta  ehtoossa 
esille tulleista epäkohdista ja niiden korjaamisesta.  

Illan päätteeksi siirryttiin ulos nauttimaan syksyisestä illasta ja 
kylätalolaisten grillaamasta  makkarasta. Kahvituksen ja mak-
karanpaiston kuluista vastasi Karhuseutu Leader, joka  esitteli 
pihamaalla omaa toimintaansa. Tilat ja työvoiman tarjoiluun 
tarjosi Riuttala Mustajoen kyläyhdistys.  

Laviafoorumi kiittää sekä kaikkia järjestelyihin osallistuneita 
että Tiina Rampaa  onnistuneesta Grilliehtoosta!  

Teksti Tarja Jansson  & kuvat Seppo Laakso 

Kaupungin edustajat asettautumassa paneelipöytää. Vasemmalta Imo Läntinen 
(ps.), Aila  Haikkonen (kesk.), Laura Pullinen (vihr.), Arto Nurmi (ps.), Jyrki 
Levonen (sd), Juha  Kantola (kesk.), Milka Tommila (vas.), Juha Joutsenlahti 

(kok.), Simo Korpela (krist.), Lauri  Kilkku (vs. kaupunhinjohtaja) , Mari Kaunis-
tola (kok., valtuuston pj.), Bia Kaski (kok.).  Kuvasta puuttuu Jari Hakala (vas.).  Yleisöä Grilliehtoossa. 
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GRILLIEHTOON ASIAT  
LAVIAFOORUMIN TAPAAMISESSA
Laviafoorumi kokoontui 2.11. tapaamiseen, jossa käytiin läpi 
grilliehtoossa esillä olleita  asioita ja niiden eteenpäin viemistä.  
Ehtoossa esiin tulleita asioita listattiin siellä esitettyjen toiveiden 
mukaisesti ja on nyt  lähetetty sekä kaupungin viranhaltijoille 
että kaupunginhallituksen ja valtuuston  puheenjohtajille. Tämä 
lista on nähtävillä Laviafoorumin Facebook-sivuilla.  

Grilliehtoon jälkeen sain luottamushenkilöiltä useita yhtey-
denottoja käsitellyistä asioista ja  niiden edistämisestä.  Yksi 
yhteydenoton aihe oli palveluliikenteen järjestäminen Porin 
keskustaan yhdessä  Ulvilan kaupungin järjestämä palvelulii-
kenteen kanssa, tämän mahdollisuuden toi jo  ehtoossa esille 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Kaunistola.  

Ulvilan palveluliikenne kulkee torstaisin Kullaalta Ulvilan 
Hansa-keskukseen ja takaisin,  Keskusteluissani sekä elinvoi-
ma- ja ympäristötoimialan vs.toimialajohtaja Jouko  Hautamäen 
ja joukkoliikennepäällikkö Merika Lannen kanssa ilmeni että 
palveluliikenteen  järjestäminen Ulvilan kanssa ei hyödyttäisi 
lavialaisten asioimista Porin keskustassa.  Palveluauto lähteen 
Kullaalta Hansakeskukseen kello 9 ja palaa jo kello 12 takaisin, 
jolloin  Porin palveluiden käyttäminen olisi ajan puutteen vuok-
si hankalaa. Lisäksi yhdysliikenteen  järjestäminen Laviasta olisi 
nykyisten sopimuskausien ja kilpailuttamisen takia kaupungin  
puolelta vaikeaa. Laviafoorumi päätti kuitenkin jatkaa palvelu-
liikenteen järjestämisen  pohtimista ja eteenpäin viemistä. 

Minua pyydettiin myös selvittämään käyttäjien toivomuksia 
Lavian torille mahdollisesti  rakennettavan WC/vesipisteen 
varustelutasosta. Asiasta keskusteltiin foorumin  tapaamisessa 

ja kyselin toiveita myös torikauppiailta ja iltatorien järjestäjiltä. 
Seuraavat  toiveet on lähetty eteenpäin sekä viranhaltijoille että 
luottamushenkilöille: Kaksi wc:tä,  toinen inva-wc. Sisätila tori-
kauppiaiden käyttöön, siellä vesipiste, mahdollisuus kahvin- ja  
veden keittoon, jääkaappi. Vesi- ja sähköpiste ulos. Säilytystila 
esim. lumikolalle ja  katuharjalle, hiekoitushiekkalaatikko. Tilat 
lukittavat, käytössä vain tori- ja tapahtuma aikoina, käyttäjillä 
mahdollisuus tilojen avaamiseen.

VS. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku toi ehtoossa esille, että koska 
virastotalo puretaan eikä  vanhaa kunnantaloa ole myyty, voi-
sivat järjestöt pohtia vanhan kunnantalon saamista  erilaisten 
toimijoiden käyttöön. 

Foorumin tapaamisessa keskusteltiin myös, että koulukyyteihin 
ei ole muilla käyttöoikeutta,  mikä aiheuttaa ylimääräistä hen-
kilöautoilua. Esimerkiksi koulukaverin luokse ei voi  kirkonky-
lällä asuva koululainen mennä koulukyydillä, eikä sivukyliltä 
voi eläkeläinen nousta  aamulla kouluautoon ja tulla takaisin 
alkuiltapäivän kyydissä.

Kaikkien näiden Grilliehtoossa esille tulleiden asioiden käsitte-
lyä jatketaan Laviafoorumissa. Laviafoorumin seuraava tapaa-
minen on keskiviikkona 18.1.2023 klo 18, Lavian Osuuspan-
killa, Tampereentie 6. Tervetuloa mukaan edistämään yhteisiä 
asioitamme!  

Laviafoorumin mustiot löytyvät sen Facebook-sivuilta, Sähkö-
posti  laviafoorumi22@gmail.com.  

Teksti Tarja Jansson 

HUPIA  
HARMAUTEEN! 
Kokoonnutaan porukalla ”teatteri-iltoihin” katsomaan tal-
lenteita 2000-luvun alussa  hauskuttaneista Kivijärvenmaan 
Kuivuriteatterin esityksistä Riuttala-Mustajoen kylätalolle  
(Kullaantie 302 Lavia). Näytökset alkavat mainittuina päivinä 
klo 18, vapaa  pääsy. Väliajalla on kahvipuffetti, jota toivom-
me runsaasti käytettävän järjestelykulujen  peittämiseksi.  
(Puuhaihmisinä Tiina Hanhijoen ja 
Ari R-M kyläyhdistyksestä)  

Laita samantien kalenteriin, ei ilmoitella muualla!  
ma 12.12.2022 Vaimo kulta ja armas anoppi (vuosi ??)  
ma 19.12. 2022 Kivijärvenmaan Valentino (2000)  
ti 3.1.2023 Akkaralli (2003)  
ma 9.1.2023 Rikkautta rakkautta riittämiin (2008) 



10

OI NIITÄ AIKOJA LAVIALAISITTAIN
Sävel: Oi niitä aikoja  
Sanat: T Rampa / perustuu Facebookin 
Lavia-ryhmän 26.9.2022 avattuun  keskusteluun / 
esitetty Laviafoorumin grilliehtoossa 6.10.2022  

Kun Porisuhdeneuvojalta kysyin  
miten loisin suhteen Laviaan?  
Hän vastas: sinne matka ompi lyhyin,  
kun itse lähdet paikkaa katsomaan. 
 
Löysin yhden paikallisen bussin  
mi illan tullen sinne kuljettaa  
tapaavani toivon jonkun Jussin  
hän minut ehkä yöksi majoittaa. 
 
Näin tultiin Laviaan, kai täällä olla saan 
mä huomiseen – en tiedä minne meen. 
Ei haitanne kai tuo, jos pääsen yöks sun luo,  
niin Porin Linjat aamull´ kotiin tuo. 

Ensin huomaan rauhan ja maaseudun,  
revontulet, tähdet yöllä nään  
Järvimaisemissa rentoudun  
ei sienikorinikaan tyhjäks jää.  

Voin Selkäsaaren, Velhonnokan löytää,  
uimarannat monien järvien.  
Saan Sirkan baariss´ läskisoosin pöytään,  
ja vaatepuodin ohi kulje en!  

Nyt tultiin Laviaan, kai täällä olla saan 
ees huomiseen - tai tulen uudelleen!  
Ei haitanne kai tää, jos vaikka tänne jään 
mä asumaan, mun sielunmaisemaan!  

Sivistyksen, hengen hoitoon täällä  
on päiväkoti, koulu, kirjasto.  
Kirkko seisoo tuolla mäen päällä,  
sen kerhot, kuorot, ”Pirjon virasto”  
Kuntosalin Suomelasta löydän,  
kudontaa voin piiriss´ harrastaa.  
Nuoret ympärillä bilispöydän  
kai porukalla maailmaa parantaa. 

Terkkarista ajan saat sä varmaan  siell´ 
hampaat myöskin kuntoon laitetaan.  
Kun tukan väri tarpeeksi on harmaa,  
voit päästä Iltatuuleen asumaan.  

Nyt tultiin Laviaan… 

Palveluita Popin, Salen käytän  
joskus myös on tarve apteekin.  
Mukkalalle stoppimerkin näytän  
vie kauppa-autoon askel lyhinkin.  

Kuusikko myy meille lihan tuoreen,  
myös kaksitahtibensan sieltä saan.  
Tukka nätiks, pakkelia kuoreen  
sit hierojalle aikaa varaamaan!  

Nyt tultiin Laviaan…  

Kun kesä saa, niin vilkastuu myös tori,  
markkinoilla ain on elämää.  
Huuhkajalle saapuu koko Pori,  
on konserttia, kesänäytelmää.  
  
Linja-autot, kahvipurkit tuolla  
uumenissa museoiden on  
Ei potkita me jalkapalloo suolla,  
vaan LeMans talven valttikortti on.  

Nyt tultiin Laviaan…  

Kuva Seppo Laakso 
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VPK:N TUKIOSASTOLLA ON MONENLAISTA 
TOIMINTAA  
Lavian VPK:n tukiosasto järjesti tiistaina 8.11. nuoriso-osastolle 
peli-illan. Erilaisten lauta-,  kortti ja muiden pelien sekä hyvän 
seuran houkuttamana paikalle oli tullut reilut  kaksikymmentä 
nuorta. Iltaa olivat vetämässä Tukiosaston koollekutsuja Kati 
Koivisto,  Vilma Peltovirta ja Peninna Laurén.  

Tukiosasto on tärkeä osa Lavian VPK:n toimintaa. Sen toiminta 
alkoi vuonna 2016  jatkamaan lakkautettua Lavian Palokun-
tanaiset ry:tä. Tukisosasto poikkeaa edeltäjästään  siten, että 
toimintaan mukaan kelpaavat niin 16-vuotta täyttäneet naiset 
kuin miehetkin. 

Tukiosaston on tarkoitus nimensä mukaisesti tukea muuta 
VPK:n toimintaa, se järjestää  pari kertaa vuodessa nuorison 
peli-iltoja, toimii tarpeellisena tukena nuorten  viikkoharjoituk-
sissa, kahvittaa ja muonittaa VPK:n hälytystehtävissä, sekä leiri- 
ja  kurssitapahtumissa. Hälytystehtävissä toimitaan myös usein 
yhteistyössä oman alueen  muiden palokuntien kanssa.  

Tukiosasto toimii kiinteänä osana Lavian VPK:ta ja sen organi-
saation alaisuudessa. Se  kokoontuu kerran kuukaudessa omiin 
tapaamisiinsa, joissa harjoitellaan mm.  palokuntataitoja kuten 
alkusammutustaitoja, ensiaputaitoja ja miehistöautolla ajamista,  
kerran on myös pidetty hälytysmuonitusharjoitus. Kuukausi-
tapaamisissa kokoonnutaan  välillä kevyemmissä merkeissä 
jäsenten toiveitten ja ideoiden mukaan, joskus on pidetty  tuo-
te-esittelyjä ja joskus virkistäydytty keilailemassa.  

Tukiosasto on tämän vuoden kesästä lähtien ollut aktiivisesti 
mukana hoitamassa Laviassa  järjestettyä ruoka-aputoimintaa.  
Tällä hetkellä tukiosastossa on mukana noin 10 aktiivista toi-
mijaa. Jokainen mukana oleva  on toiminnassa mukana omien 
taitojensa ja mieltymystensä mukaan, kaikenlaisille taidoille  on 

tarvetta. Tukiosasto järjestää jäsenilleen monipuolista koulutus-
ta liittyen muonitukseen, ensiapuun  ja henkiseen tukeen.  

Osaston johtaja Kati Koivisto asuu tätä nykyä Kiikoisissa, mutta 
on ollut Lavian VPK:n  toiminnassa nuoriso-osastoon liittymi-
sestään lähtien.  

-VPK-paikkakunta määräytyy syntymäpaikan mukaan ei 
kotipaikan, kuten kummisetäni Veli-Matti Laurén on minulle 
sanonut, Kati kertoo hymyillen. 

-Tukiosasto tarvitsee riveihinsä eri-ikäisiä toimijoita. Päivä-
työssä käyvien lisäksi tarvitaan  niitä, jotka ovat käytettävissä 
myös päiväsaikaan, kun esimerkiksi hälytystehtävissä tarvitaan 
tukiosastoa kahvittamaan ja muonittamaan. Varsinkin pitkis-
sä hälytystehtävissä  on hyvä voida vuorotella muonituksessa, 
joten väkeä joukoissamme ei ole koskaan liikaa,  Kati sanoo  

Vilma Peltovirta oli mukana valvomassa nuorten peli-iltaa, jos-
sa oli mukana myös hänen  lapsiaan. Vilma on tullut tukiosas-
ton toimintaan mukaan vanhimman lapsensa liityttyä  Nuo-
riso-osastoon, kuten moni muukin vanhempi. Tällä hetkellä 
Peltovirran lapsista on  nuoriso-osastossa mukana kolme.  

-VPK:n tukiosasto tarjoaa ilmaista, monipuolista ja yhteisöäm-
me hyödyttävää toimintaa.  Toimintaamme pääsee tutustumaan 
Jouluisella iltatorilla 30.11., jossa tarjoamme kävijöille  glögiä ja 
nuoriso-osaston kanssa leivottuja joulupipareita sekä pidämme 
torikahvilaa.  Tervetuloa tutustumaan toimintaamme ja liitty-
mään tukiosastoon, sanoo Peninna Laurén. 

Teksti ja kuvat Tarja Jansson 

Vilma Peltovirta, Kati Koivisto ja Peninna Laurén toimivat aktiivisesti tukiosastossa.

VPK:n tukiosaston järjestämässä peli-illassa oli vilskettä.  



12

MIKKO MALLIKAS
Mikko Mallikas vieraili Lavian kirjastossa torstaina 1.11. 
viettämässä 6- vuotissyntymäpäiväänsä. Vierailijoita paikalla 
oli reilusti yli viisikymmentä, kun teatteri Kojan Paraisilta 
esitti alle kouluikäisille suunnatun näytelmänsä. Esitys oli 
osallistava ja hauska,  katsojat saivat porukalla pyydystää 
myös saippuakuplia.  

Ruotsalaisen lastenkirjailija Gunilla Bergströmin luoma 
Mikko Mallikas -hahmo täyttää tänä  vuonna 50-vuotta, 
kirjailija kuvitti itse liki kaksikymmentä ihan tavallisesta 
pikkupojasta Mikko Mallikkaasta kertovaa teostaan. Kirjat 
ovat olleet suosittuja pitkään ympäri maailman, niitä on  
käännetty yli 35 kielelle.  

Teksti Tarja Jansson  & kuva Marjut Koski 

SYYSLOMALLA PUUHATTIIN MONENMOISTA  
Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja Tanja Paasi ei lepäillyt syyslomalla. 
Keskiviikko, torstai ja  perjantai olivat hänelle täydet työpäivät.  

Tiistaina oli sauvakävelyporukan kanssa kaudenpäättäjäisgril-
lailut Velhonnokan laavulla.  “Meillä oli sellaiset kuntokahvit 
siellä”, Paasi kertoo. Samalla juhlittiin yhden aktiivisen  sauvakä-
velijän synttäreitä. Paikalla oli viitisentoista henkeä. Keskimää-
rin lenkeillä on ollut  kymmenisen reippailijaa per kerta.  

Keskiviikkona illalla pelattiin kaupunkisotaa 1.–6.-luokkalaisten 
kanssa. Se järjestettiin  illalla, jotta mahdollisimman moni pääsi 
paikalle, vaikka huoltaja olisikin ollut töissä. Illalla nuorisotiloil-
la oli leffailta kuutosluokkalaisille ja vanhemmille. 
 
Torstaina Paasi laittoi nuorisotiloille pystyyn puhelimesta tutun 
Among Us -pelin ihan  livenä. Pelivetoja oli yhteensä kolme. 
Kaikissa ryhmissä oli kymmenen ilmoittautunutta.  “Se on niin 
hauskaa. Siinä pitää vähän eläytyä ja käyttää mielikuvitusta”, 
Paasi kehuu.  

Saman päivän iltana yhtenäiskoulun sali täyttyi erilaisista 
radoista, pallopeleistä,  liikuntavälineistä ja riemusta kiljuvista 
lapsista. Paikalle tuli kuutisenkymmentä lasta  vanhempineen. 
Paasi on tyytyväinen tapahtumaan. “Ihan huikeesti onnistui! 

Sain kolme  ihanaa nuorta auttelemaan radan rakentamisessa ja 
purkamisessa. He ilmoittautuivat ihan  itse, ja ilman muuta heti 
otin heidät mukaan”, Paasi kehuu. Osa tavaroista oli tuotu Poris-
ta,  osa koululta ja osa päiväkoti Huvikummusta. “Niin hienoa, 
että perheet olivat lähteneet  liikkeelle”, Paasi kertoo.  
Perjantaina pelattiin sählyä. “Siellä oli viitisentoista henkeä 
3.–6.-luokkalaisia. Saimme  aikaiseksi hyvät pelit.”  
Saman päivän iltana oli tuttuun tapaan nuorisotila auki. “Se 
otettiin ihan rennosti.  Perusoleilua, biljardia, pingistä ja kahvia 
vain. Olen huomannut, että lomaviikon  perjantaina porukka 
tykkää ottaa suhteellisen chillisti”, Paasi kertoo.  

Uusi nuorisotila miellyttää niin nuoriso- ja liikunnanohjaa-
ja kuin niitä nuoriakin. Illan mittaan  saattaa käydä 35–40 
nuorta viettämässä aikaa. “Tila on kaikille uusi, joten nuorten 
ei  tarvitse pohtia, kuka sinne voi mennä ja kuka ei. Kaikki ovat 
tervetulleita”, Paasi pohtii. Tila  on keskeisellä paikalla vanhan 
keskuskoulun tiloissa ja mahdollistaa yhteistyön monen  muun 
toimijan, kuten Ekopajan ja päiväkodin, kanssa. “Ei voisi enem-
pää tilalta toivoa”,  Paasi summaa.  

Teksti: Pauliina Ruisniemi & kuva: Tanja Paasi 
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4H-TERVEISET  

HALLOWEEN HULINAA KOULULLA 

Syksy on ollut vilkkaan kerhotoiminnan aikaa. Lapset ovat 
kohdanneet kokkikerhoissa, käsityökerhossa ja keppiheppaker-
hossa. Syyskuussa Lavian yhtenäiskoulun 5.–6. -luokan oppilaat 
viettivät metsäpäivää Jämillä. Ohjelmassa oli luontoon ja met-
sänhoitoon liittyviä rastitehtäviä sekä ruokailu nuotiolla.

Tämän vuosittaisen retken oppilaille mahdollistaa Suomen 
Metsäsäätiö yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. Loppuvuo-
desta vietetään kerhojen pikkujouluja ja tehdään suunnitelmia 
tulevalle vuodelle.

4H-kesätyöpaikat tulevat hakuun jälleen alkuvuodesta. Hake-
minen tapahtuu kotisivujemme kiikoinenlavia.4h.fi kautta.
4H-yrittäjyys on tullut myös monelle lavialaiselle nuorelle 
tutuksi. Siitäkin löytyy lisätietoa kotisivuiltamme ja kurssi on 
tulossa keväällä.

Seuraathan kuulumisiamme myös Facebookissa: Kiikoisten ja 
Lavian 4H-yhdistykset sekä Instagramissa: 4hkiikoinenjalavia

Hyvää Joulunaikaa kaikille Lavialaisille toivottaa 4H-väki

Suomelan koululla discoiltiin halloweenin merkeissä 4.11, 
kun Lavian vanhempainyhdistys  järjesti perinteisen hallo-
ween -discon ensimmäistä kertaa koronan jälkeen. Tapahtuma 
on  aina ollut suosittu etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. 
Tälläkin kerralla paikalla oli  paljon väkeä, erilaisiin asuihin 
pukeutuneina.  

Liikuntasali toimi discolattiana ja koulun 7. luokka soitti 
musiikkia. Yläkäytävällä oli tunnettu  kauhukäytävä, jonka 7. 

luokkalaiset olivat myös loihtineet. Vanhempainyhdistys piti  
paikalla buffettia, johon koululaisetkin olivat leiponeet tarjotta-
vaa. Tällä kertaa ohjelmassa  oli myös tulishow, kun tulitaiteilija 
ryhmä Midgards Feuerbund hämmästytti esityksellään  ulkona. 
He esiintyivät ensimmäistä kertaa Suomessa.  

Teksti ja kuva Eemeli Ruisniemi

Tulitaiteilija ryhmä Midgards Feuerbund esiintyi 
Halloween -tapahtumassa Suomelan  koululla.  
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TEATTERIA, PUUROA JA VESSAREMPPAA
Lavian nuorisoseurassa tapahtuu kaikenlaista myös tässä talven 
pimeinä kuukausina.  Joulukuun 9. päivä klo 18 olisi seurakun-
takodilla puurokattila kuumana kiitoksena kaikille  mukana 
toiminnassa oleville. Tulkaahan maistelemaan ja muistelemaan! 
Voi siellä  tortunkin saada. 
 

Huuhkajanvuoren kunnostushankekin elää ja etenee. Toivot-
tavasti keväällä pääsemme  tekemään remonttia tanssilavalla. 
Sinne kaipaillaan myöhemmin talkoolaisia maalisutien ja  
vasaroiden varsiin. Luvassa on mukavaa puuhaa, yhdessäoloa, 
kahvia ja purtavaa.  

Teatterin saralla on tulossa parikin asiaa. Talviteatterinäytös on 
vahvan suunnittelun  asteella. Jos kaikki menee hyvin, laitamme 

pienen pop up -teatterin pystyyn helmi maaliskuulla johonkin 
vähän yllättävään paikkaan. Ilmoittelemme siitä Facebookissa ja  
ilmoitustauluilla lähempänä. 

Kesäteatteria ohjaamaan on palkattu ensi kaudelle Jari Hiltunen. 
Hän vetää Porin seudun  kansalaisopiston kurssia, johon mah-
tuu hienosti vielä kevätkaudelle mukaan. Myöhemmin  keväällä 
alkaa sitten kesäteatteritreenit. Tarkoituksena olisi esittää ensi 
kesänä jotain  hauskaa koko perheelle.  

Laittakaahan nuorisoseuran Facebook-sivu seurantaan ja tulkaa 
mukaan!  

Teksti Pauliina Ruisniemi & kuva Leena Peltomäki 

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

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

- hieronta
- laserhoito

- lymfahieronta
- kraniosakraalikäsittely

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

koirahoito

SCELETUS
koirahoito.fi
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JOULUKORTTIKERÄYS
Viedään yhdessä joulutervehdys Lavian kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaille!
Kirjoita yksi tai useampi kortti ja toimita keräyspaikkaan Lavian terveysaseman
postilaatikkoon (ulkona pääsisäänkäynnin vieressä vasemmalla puolella) tai
terveysaseman auki ollessa Infon tiskillä olevaan laatikkoon 13.12. mennessä niin
joulutervehdykset ehtivät saajilleen Aleksin hoviin, Iltatuuleen ja kotihoidon 
asiakkaille ennen joulua.

Toimi näin:
1.Kirjoita joulukortti, jonka olet tehnyt itse tai käytä valmista korttia.
2.Kirjoita korttiin joulutervehdys ja saajan kohdalle ”Sinulle” ja lähettäjän kohdalle ”Joulutonttu”.
3.Toimita kortti keräyspaikkaan Lavian terveysasemalle 13.12. mennessä.

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

Paino- ja jakelukustannusten nousun takia ilmoitushinnat päivitetty.  
Joulunumeron joulutoivokseen laitetaan kaikkien vuoden aikana ilmoittaneiden sekä Lavian Yrittäjien  jäsenyritysten 
nimet. Laskutus tehdään kerran vuodessa, syyskuun numeron ilmestymisen jälkeen. Mikäli  lasku halutaan aikaisemmin, 
tästä tieto laskutukseen.  

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

Lehti jaetaan kaikille talouksille ja yrityksille Lavian postinumeroalueilla. Sitä on jaossa myös kirkonkylän  liikkeissä ja 
kirjastossa mm. postilaatikottomille kesälavialaisille. 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 sihteeri.lavia@yrittajat.fi.  
Kaikki aineisto osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.  
Laskutuksesta vastaa Maaret Väliheikki puh. 044 531 4526, sihteeri.lavia@yrittajat.fi.  

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 
Maaliskuu 1.3.2023, aineistopäivä perjantai 17.2.2023 klo 12  
Kesäkuu 31.5.2023, aineistopäivä perjantai 19.5. 2023 klo 12  
Syyskuu 30.8.2023, aineistopäivä perjantai 18.8. 2023 klo 12  
Joulukuu 29.11.2023, aineistopäivä perjantai 17.11. 2023 klo 12 
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SUOMELAN KOULUN JOULUISIA  
PIIRUSTUKSIA JA TARINOITA
SUOMELAN KOULUN TOKALUOKKALAISTEN  
JOULUKIRJOITELMIA  

Ei lahjaa ollenkaan  
Oli joulu. Tontut ja pukki nukkuivat liian pitkään ja he heräsivät 
23. päivänä. He eivät  kerkeä tekemään yhdessä päivässä kaikkia 
lahjoja. Nyt lapset pettyvät, kun huomenna  kuusen alla ei ole 
ollenkaan lahjoja. Nyt he alkoivat ripeästi tekemään äkkiä lahjo-
ja. He  saivat tehtyä 1012 lahjaa. Sitten he saivat kaikki muutkin 
lahjat tehtyä. Oli aamu. Kuusien  alta löytyi lahjoja. Perheet 
avasivat lahjoja yhdessä. Joulu oli pelastettu.   
Wilhelmiina Laaksonen   

Joulupukin joulu 
Joulupukki paketoi lahjoja kotona. Tontut jakoi lahjoja.  
Joulupukki ei enää jaksanut yhtäkään lahjaa paketoida.  
Joten joulupukki meni nukkumaan, mutta tontut jatkoi ja jatkoi. 
Mutta yksi tonttu kuuli, kun  joulupukki kuorsasi.  
Kaikki tontut menivät katsomaan. Joulupukki heräsi ja joulu-
pukki jatkoi paketoimista. 
Sofia Uusitalo  

Joulupukin yllätys 
Tonttu teki lahjoja ja yllätti joulupukin tekemällä joulupukin 
lempiruokaa ja teki jälkipalaa ja  keitti kahvia joulupukille. 
Sitten he lähtivät retkelle metsään. He paistoivat makkaraa ja  
nakkia ja joivat mehua. Sitten he kalastivat ja sai lohta ja haukia 
kaksi. Sitten he lähtivät  pajalle tekemään lahjoja. Tontut tekivät 
lahjoja. Joulupukki luki lasten lahjatoiveita.  
Sitten  he menivät nukkumaan.  
Aaro Lukkarinen 
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LAVIAN YHTENÄISKOULUN ILTAPÄIVÄ- 
KERHOLAISTEN JOULUINEN YHTEISTEOS.
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TAPAHTUMAPALSTA
TAPAHTUMAPALSTALLE yhdistykset ja järjestöt voivat 
lähettää tietoa tulevista  tapahtumistaan. Koska tiedotuslehti 
rahoitetaan ilmoituksilla, jokaisen mukaan tulevan  järjestön 
osallistumismaksu on 50 euroa/ vuosi, mutta jos haluatte tiedot-
taa  tapahtumapalstalla satunnaisesti, on hinta 15 euroa/lehti. 
Toimituksella on oikeus lyhentää  ilmoituksia tarpeen mukaan, 
koska lehden palstatila on rajallinen.  
Eläkeliiton Lavian yhdistys ry  
• Puurojuhla seurakuntakodilla perjantaina 9.12.2022 klo 

12.00 korvaa joulukuun  jäsentapaamisen. Joulupukki 
vierailee, ota mukaan pikku paketti!  

• Myyjäiset perjantaina 16.12. torilla toriaikaan.  
Kuumaa glögiä, leivonnaisia, neuleita yms.  

• Kuntosali maanantaisin ja torstaisin klo 9–10  
Yhtenäiskoululla, lukuun ottamatta joulunpyhiä.  

• Sauvakävely tiistaisin, lähtö klo 10 torilta.
• Monitoimikerho jatkuu tammikuussa parittomien viikkojen 

tiistaisin klo 12.00  Vanhustentalojen kerhohuoneella. Joka 
kuukauden ensimmäinen pariton tiistai on tietovisa  ja/tai 
bingo, muilla parittomilla viikoilla vaihtelevaa ohjelmaa. 

• Digikerho parillisten viikkojen tiistaisin klo 11.30 alkaen 
Vanhustentalojen kerhohuoneella,  keskitytään ongelmien 
ratkaisuun. Joulukuussa tauko, seuraavan kerran 24.1.2023.  

• Bocciaa tiistaisin klo 16–18.30 Keskuskoulun liikuntasalissa.  
• Kokkikerho keskiviikkoisin klo 16–18 Vanhustentalojen 

kerhohuoneella. 
• Jäsentilaisuus keväällä 2023 joka kuukauden toinen torstai 

klo 13.00 aina POP pankin  kokoustilassa. 
• Keilausta ja uintia Kankaanpään kuntoutuskeskuksessa 

joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas torstai klo 16–17. 
Ilmoittaudu Martti Jokiselle ratojen varaamista varten! En-
nen  joulua viimeinen keilauspäivä on 1.12., jonka jälkeen 
joulutauko.  

Lavian kansalliset seniorit ry  
Kevätkauden 2023 ohjelmalliset kuukausitapaamiset kahvi-
tarjoiluineen POP pankin  kokoustilassa joka kuukauden 3. 
tiistaina klo 13.00.  
• 17.01. aloitamme uuden toimintavuoden.  
• 21.02. kuukausitapaaminen laskiaistiistain puitteissa.  
• 21.03. tapaamisen yhteydessä pidämme kevätkokouksen.  
• 18.04. kuukausitapaaminen  
• 16.05. kevätkauden viimeinen kuukausitapaaminen  
• Maanantai- ja torstaiaamuisin klo 9–10 huollamme kun-

toamme Lavian yhtenäiskoulun  kuntosalilla.  
Tarkemmat ja ajan tasalla olevat tiedot ohjelmista löytyvät 
yhdistyksen kotisivuilta  www.lavia.senioriyhdistys.fi ja face-
book-sivuilta www.facebook.com/lavia.senioriyhdistys. 

KAUPUNKI TIEDOTTAA
Lavian kirjasto palvelee  
Omatoimisesti kirjastoon pääsee asioimaan arkisin kello 8–20 
sekä lauantaina ja  sunnuntaina kello 8–16. Henkilökunta on 
paikalla maanantaisin kello 14–19, ti, ke ja pe  kello 11–16 sekä 
torstaisin kello 10–15.  
os. Tampereentie 19, Lavia  
lavia.kirjasto@pori.fi 
Puh. 044 701 8909  
pori.fi/kirjasto ja satakirjastot.finna.fi  
Terveysasema  
Porin Lavian terveysasema ja suun terveydenhuolto Lavian 
hammashoitolassa ajalla  on suljettuna 23.12. – 31.12.2022  

NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUE
                                  
Seurakuntatoimisto avoinna Noormarkussa ti-ke klo 9–14, 
Laviassa ma klo 9–15 ja to klo 9– 14, pe klo 9–12,  
puh 044 7309 700.  
Kirkko: Lavian kirkko, Tampereentie 28, Lavia,  
Facebook: Lavian alue Noormarkun  seurakunnassa,  
Messu joka sunnuntai kirkossa:  
4.12. klo 13 Järvinen, Hämäläinen, 6.12. klo 10 Järvinen, Hä-
mäläinen  11.12. Klo 10 Penttinen, Kirkkokuoro, 24.12 klo 16 
Kirkossa Järvinen, Äijö, Kuoro,  25.12. klo 8 Järvinen, Pietilä 
26.12. Klo 10 Järvinen, Äijö, Kuoro  18.12. Klo 15 Joulukonsertti 
kirkossa, Ville Salonen, Sami Nieminen, Reetta Haavisto,  
Kappelilla:  
Messu 24.12. Klo 15 Järvinen, Pietilä.  
Seurakuntakodilla: 
Naisten keskustelupiiri Raamatun äärellä ma 5.12.  
klo 14 Kuusiranta  
Miesten Saunailta 15.12. Klo 18 Rautiainen, Laakso  
Naisten sauna, ti klo 16 Lahtivirta  
Joulumyyjäiset ja Kakkuhuutokauppa, Lahjoituksia voi tuoda 
myyjäisaamuna seurakuntakodille  
Kauneimmat Joululaulut:  
5.12. klo 18 Riuttala-Mustajoki kylätalolla, Hämäläinen  
7.12. klo 13.15 Aleksin Hovi Hämäläinen, Lahtivirta  
8.12. klo 18 kappelilla Hämäläinen  
15.12. klo 18 kirkossa Järvinen, Hämäläinen  
Muualla:  
21.12. klo 13.15 hartaus Aleksin Hovi, Hämäläinen, Lahtivirta  
Perhekerho, ti klo 9.30–11. Perhekerho on lapsen ja aikuisen 
yhteinen kerho. Aika kuluu  leikkien, laulaen, kädentaitoja har-
joitellen sekä toisiin tutustuen. Kerhossa tarjolla kahvi,  mehu 
ja tee, omat eväät saa halutessaan ottaa mukaan. Ei ennakkoil-
moittautumista.  Maksuton. Instagram:  
@kerhotossujen_tohinaa ja @taina_lastenohjaaja    
Musiikki ja kirkkokuoro 
Kuoron harjoitukset ke klo 18, lisätietoja kirkkokuorosta antaa 
kanttori Marina Hämäläinen 
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Kansainväliset tallit 
ottavat mittaa toisistaan

PUHDISTAMON RANNASSA
LAUANTAINA 11.2.2023 KELLO 9-21

www.leikkurilemans.com

Valokuva: Toni Ruotsalainen Photography
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040
765 2596

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

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

 Keskustaksi 
0800 924 42 

Taksi Helsinki 
0800 414 612 

Anitta Lähteenmäki 
040 548 3391 

toivetaksinumero 
1685PR 

toivetaksinumero 
8985 

Jukka Lähteenmäki 
0400 189 128 

toivetaksinumero 
1268PR 

 

Olli Selander 
0400 869 337 

toivetaksinumero 
1681LA 

 

Vesa Peltovirta 
040 848 8886 

toivetaksinumero 
1683PR  

toivetaksinumero 
8972 
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Siivouspalveluja

Koti- ja mökkisiivoukset

Jalo Palvelu
 

045 3327251
Kiikoinen

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

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

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!

JUHLAPALVELU  SSäännttiillllii                                  OLOTILANEUVOS KKeerraallllaassii 

- Kun maulla on väliä                                                                           -     Kohti kokonaisvaltaista hyvää 

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

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

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,

aloitamme keväällä

Kevään aikana tulossa
ITSEPALVELUMYYMÄLÄ

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122
KKoorrhhoosseennttiiee  99,,  LLaavviiaa

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!

MMyyyynnnniissssää    mmmm..  kkuukkkkiiaa,,  ttaaiimmiiaa,,  
yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa
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Perjantai aamupäivisin

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin,
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ITSEPALVELUMYYMÄLÄ

Isokallion Taimi Ja Vihannes Isokalliontaimijavihannes

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122
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yyrrtttteejjää,,  vviihhaannnneekkssiiaa  jjaa  uuuuttttaa  ppeerruunnaaaa
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Tervetuloa mukaan virkistäytymään, saamaan tietoa, 
vertaistukea ja voimia omaishoitajan arkeen!  

Tule mukaan, vaikka et kuuluisikaan kunnallisen 
omaishoidontuen piiriin. 

Tapaamiset ovat  
Vanhustentalon kerhohuoneella Aleksintiellä 

kello 13–15. Kahvitarjoilu! 

 …………………………………………………………………………………… 
to 9.2.2023 Ystävänpäiväteema 
to 9.3.2022 Arjen turvallisuus 
to 13.4.2023 Pelataan bingoa 
to 11.5.2023 Ajankohtaista omaishoidosta 
to 8.6.2023 Kesäretki Riuttalan kylätalon kodalle 
makkaranpaistoa, pihapelejä ja termarikahvit 

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

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

Kuva: Eeva Anundi SPR 

LAVIAN OSASTO 

 TERVETULOA MUKAAN KAIKKI 
LÄHEISTÄÄN HOITAVAT TAI
LÄHEISENSÄ MENETTÄNEET

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 

SÄÄNTÖMÄÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
ma 12.12.2022 KLO 15 

Vanhustenkotiyhdistyksen  
ruokalassa os. Aleksintie 2 D

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa!

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

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

KUINKA 
VOIMME 
AUTTAA? Huolto • Varaosat • Myynti

Uutta!  
Autojen varaosat

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

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

KUINKA 
VOIMME 
AUTTAA? Huolto • Varaosat • Myynti

Uutta!  
Autojen varaosat

Wetreex
Hyvinvointipalvelut Klassinen hieronta

Vauvahieronta
Purentalihasten käsittely

Kalevalainen jäsenkorjaus 

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

Nuohoustoimi Vuorijärvi Ky 

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

Kalusteasennus
Markku Huhdanmäki

0400-536283
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JK-Rakennuspalvelut
Uudisrakentaminen

Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna

Jani Koski
050 9119 083

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

Ruokaa ja leivonnaisia vuosien kokemuksella 

Tmi Pirkko Varheenmaa 
044 296 0990  

pirkko.varheenmaa@gmail.com 

30 hengen juhla/kokoustilat Lavian 
Vanhustenkotiyhdistyksen ruokalassa Aleksintie 2 D 

 

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTONRENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 264225
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POLTTOPUUTA, koivua 
Kesän satokauden tullessa 
vadelmaa, pensasmustikkaa.
kysy myös mansikkaa.  
www.kuuselan.fi
VP Kuusela, puh 040 5358285

HYVÄÄ JOULUA JA   
ONNELLISTA UUTTA  

VUOTTA 2023! 
Lavia-Seura ry 

Lawiaa-julkaisu, kotiseutuhenkinen  joululahja myynnissä 
mm. Lavian  Osuuspankissa, Lavian Apteekissa,  
Parturi-Kampaamo Aallolla, www.laviaseura.fi 

Huom! Seuran syyskokous to 15.12.2022   
klo 19 Tämmösten tuvalla
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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.�
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PARTURI-KAMPAAMO 
AALTO

puh. 02 5571 243

       

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

 

Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  
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TOURUN TILATEURASTAMO 
LIHAA SATAKUNNASTA 

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

TTIILLIITTOOIIMMIISSTTOO  
SSUUSSIIKKOOSSKKEENN  TTAASSEE  

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

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

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


