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Lavian Yrittäjät ry ja Lavian Tiedotuslehti  
Hanhijoen seudun kyläyhdistys  
Haunia-Kallialan kyläyhdistys ry  
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry  
Alakiikoinen Ilkka  
Alvari Mikko  
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  
Grocery trade finland  
Harrastajateatteriryhmä Naapurit  
Heinolan tila  
Hiusmuotoilu Heidi Korpunen  
HL-Urakointi  
Hydropojat  
Ilkka Alakiikoinen  
Insinööritoimisto Mantikko Oy  
Isokallion taimi ja vihannes  
Jallin tila  
Jareake Oy  
JK-Rakennuspalvelut  
Joutsenlahti Juha  
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 ja Kuusirannan saha  
Koneurakointi Kalliomäki Oy  
Laakson huolenpito  
Lakiviidakko Oy Erkki Viita  
Lavian 4H yhdistys  
Lavian alumiinihitsaus  
Porin 11. Lavian apteekki  
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 Rakennuspalvelu M. Peltola ky  
Lavian taksit  
Lavian 4H yhdistys ry  
Lavia-Seura ry  
Leppälammin lomamajat  
LionsClub Lavia  
Lucrative Oy  
Maanrakennus H. & J. Jokinen ky  
Miekkaojan Murske ky  
MRS Tiimi Oy  
MS-Technic Oy  
Mökkitalkkari Yrjö Vuohelainen  
Noormarkun seurakunta, Lavian alue  
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  
Rautiainen Jukka  
Ravintola Cat  
Reponen Petri  
Ruisniemi Mika  
Saaren retriittikoti / Silent Wings Oy  
Satakunnan Taimitukku Oy  
SPR Lavian osasto  
Suvi Lehtokannel Oy / Lounas-Kahvila Mintunlehti  
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  
Toni Jokiranta  
Tourun tilateurastamo  
Tree Farm, Tuulikki ja Jarmo Sirola  
Ulla-Maija Jalovaara  
Urakointi V-M Iltanen  
Uusitalo Jarmo  
Vehkalahti Juha  
Wetreex hyvinvointipalvelut  
Välinevankallion kalliomurskeet 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta lukijoillemme toivottavat
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Näiden parin viime vuoden liikkumis- ja muiden rajoi-
tusten vuoksi olen usein miettinyt  sanojen kotiseutu ja 
kotoisin oleminen merkitystä minulle ja muille.  

Elämäni aikana olen asunut useammalla paikkakunnalla. 
Perheemme muutti isämme  työuran edetessä ensin Po-
rista Huittisiin ja sieltä vielä Naantaliin. Minulle viisilap-
sisen  perheen keskimmäiselle muutot osuivat sopiviin 
vaiheisiin, muuttaessamme Huittisiin olin  silloisen kou-
lujärjestelmän mukaan juuri vaihtamassa kansakoulusta 
oppikouluun,  Naantaliin muuttaessamme aloitin lukion.  
Paikkakuntia usein vaihtaessamme koin, etten ole mis-
tään kotoisin. Onneksi perheeni oli  läheinen ja lämmin, 
joten kotona olin kuitenkin aina enkä kokenut muutta-
mista pahana  asiana. Lukion jälkeen lähdin opiskele-
maan Tampereelle, jossa itsenäistyin ja asuin sitten  lähes 
seitsemäntoista vuotta.  

Nyt kun olemme perheeni kanssa asuneet Laviassa jo 34 
vuotta ja vieläpä kaiken aikaa  samassa talossa omassa 
pihapiirissä, koen olevani täältä kotoisin ja Poriin liittyes-
sämme  koin palaavani alkusijoilleni.  

Koti minulla on ollut monella paikkakunnalla ja vielä 
useammassa asunnossa. Kotiseutuja  minulla on yhtä 
useita kuin asumiani paikkakuntia. Mutta tänne Laviaan 

olen kotiutunut  enkä osaa ajatella muuttavani täältä pois.  
Olen tämän lehtityöni takia ja muissakin yhteyksissä tu-
tustunut useaan lähiaikoina Laviaan  muualta muuttanee-
seen. Paikkakunta ei ehkä palveluillaan houkuttele, mutta 
Lavian  rauhallisuus, ihmisläheisyys ja luonnon kauneus 
tuntuvat houkuttelevan eri ikäisiä  muuttajia.  

Täällä on vielä runsaasti tilaa sekä uusille asukkaille että 
paluumuuttajille, jotka tuovat  seudullemme elinvoimaa 
ja uutta toimintaa. Toivottavasti otamme muuttajat hyvin 
vastaan  niin, että he viihtyvät täällä ja tuntevat vähitellen 
olevansa täältä kotoisin kuten minäkin. 
 
Toivotan kaikille uusille sekä vanhoille lavialaisille  
mukavaa ja kotoista joulunaikaa!  

HYVÄT LUKIJAT!

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

Kannen kuva Ismo Vähäsavo  
Talvinen suomaisema  

Marraskuinen kotimaisema Nokkamaassa
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LOTTIEN SATAVUOTISTA HISTORIAA  
KUNNIOITETTIIN LAVIASSA
Sunnuntaina 24.10. vietettiin Lavian kirkossa juhlamessua, jossa 
muisteltiin lottien tekemää työtä.  Messussa luettiin kaikkien 
Lavian Lotta Svärd -yhdistyksen 14 perustajajäsenten nimet ja 
jokaisen  muistoksi sytytettiin kynttilä. Liturgina toimi Minna 
Järvinen, saarnan piti Tellervo Kuusiranta ja  musiikista vastasi 
Marina Hämäläinen kirkkokuoronsa kanssa.  

Messun lopuksi Porin Lottaperinne ry:n Lavian alaosaston 
edustajat Pirkko Varheenmaa ja Maija Liisa Karvinen laskivat 
seppeleen sankarihaudalle.  

Sankarihaudalta kirkkoväki siirtyi seurakuntakodille nautti-
maan Lavian alaosaston tarjoamasta  keittolounaasta ja kakku-
kahveista. Tässä tilaisuudessa Pirkko Varheenmaa ja Maija-Liisa 
Karvinen  lausuivat tervehdyssanat ja juhlapuheen piti Lottape-
rinne Pori ry:n puheenjohtaja Helvi Walli.  

Lottaperinneliitot tärkeällä asialla  
Lotta Svärd -järjestö perustettiin maaliskuussa 1921. Lavian 
Lotta Svärdin ensimmäiset  lottalupaukset annettiin 12.3.1928.  
Järjestö lakkautettiin marraskuussa 1944 Moskovan välirauhan 
ehtojen mukaisesti.  

Vaikka järjestö lakkautettiin, toiminta jatkui. Perustettiin Suo-
men Naisten Huoltosäätiö, jonka  tehtävänä oli avustaa sodassa 
kärsineitä naisia ja lapsia, ja Työmaahuolto Oy, joka työllisti 
lottia  esimerkiksi jälleenrakennustyömaiden muonitustehtä-
viin. 1990-luvulla tuotiin lottien teot uudestaan  esille Elisabeth 
Rehnin ollessa puolustusministerinä. Tammikuussa 1991 perus-
tettiin Suomen  lottaperinne -yhdistys. Heti seuraavana vuonna 
vastaava yhdistys perustettiin Poriin.  

“Yhdistyksen perustamisesta ilmoitettiin pienellä ilmoituksella 
Satakunnan kansassa. Paikalle  silloiseen Merita-pankkiin tuli 
yli 100 henkeä. Pullansiivut laitettiin neljään osaa, jotta jokaisel-
le  riitti”, muistelee paikalla ollut Helvi Walli. Hän on toiminut 
Lottaperinne Pori ry:n puheenjohtajana  kymmenen vuotta. 
Nykyään lottaperinneyhdistysten tehtäviin kuuluu lottien 
kuntoutus ja avunsaanti sekä tukea heidän  arkensa turvalli-
suutta. Tärkeä tehtävä on myös lottien perinnön säilyttäminen, 
tallentaminen ja  välittäminen jälkipolville. Esimerkiksi Porin 
vesitornista voi löytää ilmavalvontaa tehneille Lotille  omistetun 
muistolaatan.  

Pikkulotta tiskasi, neuloi ja lauloi  
Laviassa juhlaan osallistunut Kyllikki Karimäki liittyi siskonsa 
kanssa Karkun pikkulottiin 9-vuotiaana. Lähes päivittäin he 
työskentelivät Karkun rautatieasemalla, johon tuli junalla siir-
tolaisia.  Pikkulotat opastivat heitä eteenpäin ja auttoivat, minkä 
osasivat. Paikalla oli myös ruokala, jossa  tytöille riitti perunate-
atteria ja tiskattavaa.  

Illanistujaisten tapaisia kokoontumisia oli noin kerran kuussa. 
Niissä nuoret tytöt muun muassa  neuloivat sormikkaita ja 
huiveja rintamalle.  

“Isänmaalliset virret menivät silloin päähän ja tulevat ulko-
muistista vieläkin. Harmi vain, että niiden  sanoja on vuosien 
varrella muuteltu", Karimäki muistelee. 

Teksti ja kuvat: Pauliina Ruisniemi  

Maija-Liisa Karvinen ja Pirkko Varheenmaa laskivat seppeleen  edesmenneiden lottien muistoksi Lavian 
sankarihaudalla. Lippuairueina toimivat Eemeli ja Amanda Ruisniemi. 

Lippuja kantoivat kapteeni Matti Ruisniemi ja yliluutnantti Mika Ruisniemi.  
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"Lotat onnistuivat pitämään pukunsa puhtaina hyvin haastavissa 
oloissa",  kertoo Lottaperinne Pori ry:n puheenjohtaja Helvi Walli.

Lavian kirkossa sytytettiin kynttilät oman kylän Lotta-yhdistyksen  
perustajajäsenille. Lukupulpetissa ovat Porin Lottaperinne ry:n 
Lavian alaosaston edustajat Pirkko  Varheenmaa ja Maija-Liisa 

Karvinen ja etualalla istuu Porin Lottaperinne ry:n puheenjohtaja 
Helvi  Walli. 

Suomen lippua kantaa kapteeni Matti Ruisniemi, 
lippuairueina toimivat  Eemeli ja Amanda Ruis-

niemi ja takana Lottasäätiön lippua kantaa 
yliluutnantti Mika Ruisniemi.  

TETISSÄ ILTATUULESSA
Olen ysiluokkalainen tyttö Tampereelta. Koulussa jokaisella 
ysiluokkalaisella on tet-viikko  eli työelämään tutustumiseen 
tarkoitettu viikko. Itse olin ensimmäisen viikkoni Lavian  Ilta-
tuulessa ja asuin isovanhempieni luona Hauniassa. Iltatuuli on 
hoivakoti, jossa  hoidetaan vanhuksia, jotka eivät enää pysty 
huolehtimaan itsestään kotona.  

Olen kiinnostunut hoitoalasta, joten tämä tet-paikka oli hyvä 
paikka tutustua hoitoalan  työhön.  

Pääsin tekemään monipuolisesti eri tehtäviä. Syötin ihmisiä, 
jotka eivät siihen itse  kyenneet, vaihdoin lakanoita ja järjestelin 
pyykkejä. Olin mukana katsomassa, ja  auttamassa erilaisissa 
hoitotilanteissa.  

Tetissä ei ollut tylsää eikä myöskään liian raskasta! Opin ym-
märtämään, miten arki sujuu  hoivakodissa, työntekijät olivat 
suurena apuna siinä. Henkilökunta oli mukavaa ja  ymmärtä-
väistä. Itselleni kokemus oli positiivinen ja suosittelen paikkaa 
muillekin.  

Teksti Emma Prévost 



6

UUDISTUNUT LAVIAN SALE TARJOSI  
ASIAKKAILLE GLÖGIÄ JA PULLAA
Satakunnan osuuskauppa uudistaa koko Sale-konseptin, ja La-
vian Sale sai kunnian olla alueensa  ensimmäinen remontoitava 
kohde. Syksyn aikana tehty remontti on nyt valmis, ja uudistu-
neen  myymälän avajaisia juhlittiin 4.11. - 7.11.2021 erikoistar-
jouksilla, tarjoiluilla ja arvonnalla.  

Perjantaina 5.11. asiakkaille oli tarjolla kuumaa glögiä tai kahvia 
ja voisilmäpullia. Aamupäivällä  asioimassa olivat naapuruk-
set Maija Tiisala ja Maarit Winter. “En ole vielä ehtinyt täysin 
perehtyä  uudistuksiin, mutta aloitan nyt. Valikoima näyttää 
monipuolistuneen, ja tuotteet ovat nyt paremmin  esillä”, Tiisala 
kehaisee. Winter on samaa mieltä ja lisää vielä: “Täällä on nyt 
samaa ideaa kuin  Kankaanpäässä ja muualla. Myymälä on 
jotenkin avarampi.” Molemmat rouvat ovat täysin yhtä  mieltä 
siitä, että postipalveluiden siirtyminen Saleen on “superjees” ja 
pikakassa helpottaa  asiointia.  

Myyjä Raija Aaltonen on myös todella tyytyväinen muutoksiin, 
eikä osaa nimetä mitään yksittäistä  lempiasiaa. “Tietysti hevi 
on lähellä omaa sydäntä, mutta parasta tässä on kokonaisuus.” 

Aaltonen  vahvistaa Tiisalan havainnon siitä, että valikoima 
tosiaan on monipuolistunut ja monipuolistuu  entisestään. 
Asiakastoiveita pyritään ja pystytään kuuntelemaan aikaisempaa 
tarkemmin.  ‘  

Myymäläpäällikkö Tiina Kajan kertoo, että tilaa on tullut toden 
totta lisää. Esimerkiksi uudet  kylmälaitteet eivät ole niin syvät 
kuin vanhat, joten käytävät ovat leventyneet.  

Postin siirtyminen Saleen on ollut suuri muutos. Posti on järjes-
tänyt henkilökunnalle perehdytystä  niin lähiopetuksena kuin 
verkkokurssinakin. Apua on saatu myös Satakunnan osuuskau-
pan muista  toimipisteistä. “Lavian postin omat käytännöt muo-
dostuvat pikkuhiljaa arjen toiminnan kautta”,  Kajan kertoo.  
Salessa päästään nyt arkeen kiinni. Ennen joulua tosin uudiste-
taan vielä kassajärjestelmä. “Se ei  toivottavasti kuitenkaan näy 
asiakkaille”, Kajan toteaa.  

Teksti ja kuvat Pauliina Ruisniemi  

Myyjä Raija Aaltonen on erittäin tyytyväinen uuteen työympäristöönsä.

 Naapurukset Maija Tiisala ja Maarit Winter sattuivat samaan  
aikaan kauppaan ja  nautiskelivat avajaiskahvit.
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SUVI LEHTOKANNEL JA TERO LEHTI  
ELÄVÄT TYÖNTÄYTEISTÄ ELÄMÄÄ
Syksyllä 2019 noormarkkulaiset Suvi Lehtokannel ja Tero Lehti 
löysivät ja ostivat Laviasta Myöntäjäntieltä uuden asuinpaikan ja 
kenneltoiminnalleen sopivan rauhallisen toimintaympäristön.  

Kennel-Swiipuksessa Suvi vastaa saksanpaimenkoirien ja Tero 
sileäkarvaisten mäyräkoirien ja suomenajokoirien kasvattami-
sesta. Kymmenkunnan koiran kennelistä huolehtiminen on vain 
osa pariskunnan monipuolisesta työsarasta.

Eränkävijä Tero
Useat television Eränkävijöiden katsojat saattavat tunnistaa Tero 
Lehden Manu Soinimäen metsästäjäkumppanina.
- Olen ollut mukana ohjelmassa jo viisi vuotta, ohjelmassa mu-
kana oleminen on hauskaa ja mielenkiintoista, metsästysretkillä 
käymme ympäri Suomen, kertoo Tero.

Arkisin Tero käy päivätöissä Rantasen nahkajalostamolla, jonka 
jälkeen työt jatkuvat omalla Nahkamuokkaamo Eräturkiksella 
entisellä Huhtasalon lihasavustamolla. Nimensä mukaisesti 
yrityksessä muokataan pienriistan nahkoja, kuten esimerkiksi 
supin, ketun ja euroopanmajavan nahkoja. Tammi-maaliskuu 
on nahkamuokkaamossa ruuhka-aikaa, mutta nytkin se työllis-
tää Teroa päivittäin, apuna tässä toiminnassa on yksi työntekijä 
ja Suviakin siellä tarvitaan kiireisimpinä aikoina.

Mintunlehti sai Suvista uuden yrittäjän
Suvi Lehtokannel on työskennellyt Lounas-Kahvila Mintunleh-
dessä viime vuoden heinäkuusta lähtien. Edellisen omistajan 
Eija Heinolan siirryttyä muihin tehtäviin Suvi osti yrityksen ja 
aloitti yrittäjänä lokakuun alussa.

Suvi on aiemmin toiminut K-kauppiaana ja yrittäjänä R-kioskis-
sa, joten kokemusta yrityksen hoitamisesta hänelle on kertynyt. 
Ravintola-alan kokemusta hän on hankkinut työskennellessään 
Pomarkun Hakalinnassa ja opiskellessaan ravintolakokiksi Kan-
kaanpäässä. Hän keskeytti opinnot korona-ajan alkaessa, koska 
opetus ei enää vastannut odotuksia.

Suvin aloitettua yrittäjänä haasteita oli heti konerikkojen ja 
työvoiman saatavuuden kanssa. Mutta nyt kun alkuvaikeuksista 

on selvitty homma on lähtenyt hyvin käyntiin. Ruokailijoita 
Mintunlehdessä käy päivittäin hyvin vaihdellen noin 15-50 asi-
akasta. Tämä kävijämäärien vaihtelu hieman hankaloittaa ruoan 
valmistusta. Mutta kokemuksen kautta on osoittanut, että keit-
topäivinä kävijöitä on vähemmän kuin muina päivinä. Koska 
suurin osa ruokailijoista on työmiehiä, he kaipaavat kunnollista 
ja tukevaa arkiruokaa.

Kaikki ruoat valmistetaan Mintunlehdessä alusta asti itse, 
ainoastaan perunat tulevat kuorittuina. Aikaa suuren peruna-
määrän käsittelyyn kahden hengen keittiössä ei riitä.  Suvin 
kanssa Mintunlehdessä työskentelee Katja Iltanen. Myynnissä 
on päivittäin myös itse leivottua pullaa ja munkkia.

Mintunlehdessä paistetaan perjantaina sekä lauantaina pizzaa, 
jotka käyvät hyvin kaupaksi. Lisäksi sieltä voi halutessaan tilata 
monenlaista pitopalvelua.

Mintunlehti toimii lounas-kahvilan lisäksi sekä Matkahuollon 
palvelupisteenä että Schenkerin noutopisteenä aukioloaikoinaan 
maanantaista lauantaihin.

Suvin ja Teron uusperhe
Suvin ja Teron perheeseen kuuluvat kummankin lapset edelli-
sistä liitoista. Suvin lapset 10- ja 15-vuotiaat pojat ja 13-vuotias 
tytär asuvat osittain Noormarkussa ja osittain täällä Laviassa sa-
moin kuin Teron 14- , 15- ja 16-vuotiaat tyttäret sekä Lempää-
lässä ja täällä. Silloin kun koko katras on yhtaikaa Myöntäjässä, 
käy paikalla aikamoinen vilske. Lasten ja koirien lisäksi Suvin 
ja Teron perheeseen kuuluu lemmikkipupulauma, joka auttaa 
myös Mintunlehden kasvisjätteiden hävittämisestä.

Lavian rauhallisuus ja kauniit maisemat ovat jälleen osoittaneet 
houkuttelevuutensa. Suvin ja Teron muutettua paikkakunnalle 
on iloksemme yksi yritys saanut uuden yrittäjän ja lisäksi tänne 
on saatu uusi yritys.

Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Pariskunta Tero Lehti ja Suvi Lehtokannel 
ovat asuneet ja viihtyneet Laviassa pari vuotta.

Mintunlehden uusi yrittäjä  
Suvi Lehtokannel työpaikallaan.
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VÄHÄN LAVIAN TALVILINNUSTOSTA
Lavia sijaitsee järvien välissä metsien keskellä niin kuin kaikki 
asukkaat sen tietävätkin,  mutta mitä tiedämme sen eläimistös-
tä, jota tämän jutun osalta pääsemme vähän  tarkastelemaan. 
Aiheen osa-alueena on tällä kerralla vuoden ajoista talvi sekä 
lintulajisto,  joka Laviassa talvehtii ja elää aina talvisin. Tämän 
artikkelin havainnot perustuvat  suurimmaksi osaksi kirjoitta-
jan omiin havaintoihin sekä lisäksi paikallisten kanssa aiheen  
tiimoilta käytyjen keskustelujen antiin.  

Itse lajistosta  
Sitten varsinaiseen lajistoon: Aloitan vuodesta 2015, kun olin 
täällä Laviassa  valokuvaamassa luontoa sekä autokuskina kun-
nan hommissa.  

Ensimmäinen mielenkiintoinen havainto oli varislintujen: 
variksen, harakan sekä näistä  yleisimmän naakan suurimpien 
kappalemäärien keskittyneen tien varsille Suomelan  koulun 
sekä lounaspaikka Mintunlehden edustalle samoin kun kesy-
kyyhkynkin. Myös  yksinäinen käpytikka ruokaili puolila-
honneen puun rungolla koko talven Mintunlehden ja  koulun 
välissä sijaitsevassa vanhassa vaahterassa. Saman vuoden touko-
kuussa  vaahteran kylkeen ilmestyi käpytikan pesäkolokin, josta 
lisää sitten tuonnempana.  

Maininnan arvoisia lienee myös muutama fasaani, jotka liikkui-
vat koulun pihan edessä ja  vieressä olevalla villillä alueella niin 
ikään tämän kuluvan vuoden talvikuukaudet. Myös  sieltä löytyi 
fasaanin pesä, josta poikasetkin kuoriutuivat ajallaan. Tästäkin 
sitten lisää  tuonnempana, mutta näillä talvehtimisalueilla sekä 
tulevien pesäpaikkojen sijainnin  suhteen, näyttää joidenkin 
lajien kohdalla olevan selkeä yhteys.  

Alkuvuosi 2021  
Sitten paluu vähän ajassa taakse päin, kuluvan vuoden alkuun, 
talvikuukausiin: tammi –  maaliskuu. Sydäntalvi tänä vuonna 
Laviassa oli kylmä ja luminen, kuten tuo aikaisempikin,  joten 
luonto ympärilläkin oli sen mukaista. Heti ensimmäiseksi huo-
masin, että Suomelan  koulun kulmilla ei mikään ollut muuttu-
nut. Lintulajisto kappalemäärineen oli taas siellä  aivan samoilla 
paikoilla kuin talvella 2015, oikeastaan mikään ei ollut muuttu-
nut. Käpytikka  lahopuun rungolta tosin puuttui tänä vuonna, 
mutta korpin korahtelu ja ylilento pari kertaa  talven aikana 
kyllä korvasi sen, muuten kaikki oli samalla tavalla fasaaneita 
myöden kuin  aikaisemminkin. 
 
Pihabongaus Aleksintien pihamaalla  
Suoritin tämän vuoden pihabongauksen paikkakunnalla, ja 
osoite oli tämä, mikä on  otsikossakin eli Aleksintie 3 tarkasti 
kirjoitettuna. Tämä toi juuri sopivasti lisämaustetta  tähän tal-
vilinnuston löytämiseen ja laskemiseen. Netistä löytyy lisätie-
toa tästä vuotuisesta  valtakunnallisesta bongaustapatumasta. 
Havaitut lajit kappalemäärineen näkyvät alla  olevasta yhteen-
vedosta.  

Ensimmäisenä kaikki havainnot, ja sen jälkeen vielä suluissa 
samanaikaisesti eniten  havaitut kappalemäärät. Havainnoin-
tiaika on aina yksi tunti, ja tällä kerralla suoritin tämän  oman 
osuuteni aamupäivällä klo: 11.00 – 12.00 välisenä aikana.  
Sellaiset Lavian asukkaat, jotka myös ottivat osaa tähän tapah-
tumaan, voivat verrata  keskenään omia havaintojaan minun 
vastaavien kanssa, jotka tosiaan tulevat tässä:  varis 9 kpl (5 kpl), 
harakka 4 kpl (2 kpl), naakka 21 kpl (13 kpl), kesykyyhky 24 
kpl (14 kpl)  varpunen 12 kpl (12 kpl), talitiainen 7 kpl (4 kpl), 
punatulkku 2 kpl (2 kpl), keltasirkku 7 kpl  ( 7 kpl). Nisäkkäiden 
jäljistä onnistuin lumesta löytämään ketun ja oravan jäljet. 
Merkillepantavaa oli sinitiaisen ja viherpeipon linnuista puuttu-
minen vallan lajistosta  ainakin Aleksin Hovin kohdalla. Kesällä 
nämä molemmat kyllä löytyivät alueella pesivänä  lajistona. 
Jälkimaailmasta onnistuin vielä jälkeen päin löytämään muu-
tamat metsäjäniksen  jäljet tältä alueelta tai sen välittömästä 
läheisyydestä.  

Vähän lisää 2021 vuoden lajistosta  
Vielä lopuksi pieni yhteenveto alueen muista talvilinnuista. 
Petolinnut kai sitten ovat  seuraavana vuorossa. Itse onnistuin 
bongaamaan Lavian alueelta päiväpetolinnuista  kolme lajia: 
varpushaukan, kanahaukan sekä aina yhtä komean merikotkan, 
jotka kaikki  kolme näyttäytyivät yhden tai useamman kerran 
alueella näiden kolmen talvikuukauden  aikana alkuvuodesta.  
Helmi-maaliskuun vaihteen aikoihin ilmaantui parikin uutta 
lajia kuuloetäisyydelle ja  saattoivatpa jotkut nähdäkin ne, kun 
lehtopöllö ja yön ruhtinas huuhkaja aloittivat pöllöistä  jokake-
väisen soidinhuutelunsa rikastuttaen näinollen yleensä varsin 
hiljaista ja rauhallista  talviluontoa.  

Näihin samoihin aikoihin alkoi kesykyyhkypari rakentamaan 
pesää kerrostalon ulokkeelle  Suomelan koulun viereen. Muis-
tan nähneeni tämän saman luonnon näytelmän myös  talvella 
2015. Laji on osoittautunut täällä Laviassa ihan talvipesijäksi. 
Tänä vuonna  kyyhkyspari aloitti haudonnan tosiaan joskus jo 
aivan maaliskuun ensimmäisinä päivinä,  sekin pesintä onnistui 
hyvin.  

Näiden havaintojen lisäksi pitää mainita vielä erään paikalli-
sen pariskunnan  talviruokinnalta löytynyt harmaapäätikka, 
sekä omat havaintoni pikkutikasta ja väreissään  komeilevasta 
närhestä.  

Onnistuin löytämään ja kokoamaan tällaisia havaintoja tähän 
juttuun. Nyt kun tätä juttua  lehdessä luetaan, on uusi talvi taas 
alkanut ja joulukin on jo lähellä. Tämän jutun myötä voi  vaikka 
vielä kerran palata alkuvuoden tapahtumiin sekä vaihtoeh-
toisesti myös viritellä  tunnelmia tulevaan alkuvuoteen 2022. 
Lajisto kappalemäärineenkin on aivan varmasti  paikalla.  

Teksti ja kuvat Ismo Vähäsavo 

KORJAUS SYYSKUUN LEHDEN JUTTUUN  
Asiontiliikenne Laviasta Porin keskustaan tiistaisin on päättynyt Viime lehdessä oli yllämainitussa jutussa viikonpäivä väärin. Kyse 
oli perjantaisin  kulkeneesta, nyt lakkautetusta asiointiliikenteestä Porin keskustaan, jutussa mainittua  tiistain asiointiliikennettä ei 
ole koskaan ollutkaan. Pahoittelen tapahtunutta virhettä. Tarja Jansson
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Kuntavaalit 2021
tulos: Juha Joutsenlahti

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Juha Joutsenlahti
ylikomisario, hallintotieteiden maisteri

Kuva juurilta esivanhempieni mailta Länsi-Lavian Kallialasta. 
Pitäjänkartta vuodelta 1931.

Arvoisat Lavialaiset 
Nöyrä kiitos vahvasta tuestanne  2021 kuntavaaleissa. 

Äänistäni 16,3 % tuli Laviasta. 
Teen jatkossakin parhaani ollakseni luottamuksenne arvoinen. 



10

HYVÄT LAVIALAISET JA  
ERITYISESTI KARHIJÄRVILÄISET!
Karhijärvellä olen viettänyt kaikki elämäni kesät mökkeillen 
ja kalastellen. Liityin tänä  vuonna Karhijärven parhaaksi ry:n 
toimintaan mukaan ja lupasin kirjoittaa pienen jutun  tähän 
lehteen.  

Muutama sananen itsestäni, olen 49-vuotias kahden vilkkaan 
pojan isä ja asun perheeni  kanssa pääkaupunkiseudulla. Koulut 
kävin Nakkilassa ja vietin kaikki kesät mökillä  Salonsaaressa. 
Isä osti saaresta tontin 60-luvun lopussa sukulaispariskunnan 
kanssa.  Mökkimme valmistui 1971 ja olin noin 6 kk vanha, 
kun minut vietiin soutuveneellä  ensimmäistä kertaa saareen. 
Siitä asti Karhijärvi kaikkine kivineen on tullut melko tutuksi  
hyvässä ja pahassa.  

Mökkeilemme paljon ja poikani aina huokaisevat helpotukses-
ta, kun mökki laitetaan  talviteloille. Erityisesti korona-aikana 
olemme viettäneet mökillä heidän mielestään vähän  liiankin 
paljon aikaa.  

Minulle sekä mökki ja Karhijärvi on paras tapa päästä eroon 
joskus aika kiireisestäkin  arjesta. Tämän johdosta Karhijärven 
säilyminen hyvänä on minulle erittäin tärkeä asia.  Olen pe-
ruskoulutukseltani biologi ja olen myös seurannut Karhijärven 
tilaa vuosia myös  hieman ammatilliselta näkökannalta. Järven 
muutos oman 50-vuoden elinkaareni aikana  on ollut suuri. 
Olen nähnyt kalaisan järven muuttumisen 70-luvulta 80-luvun 
lopun  leväpuuroksi, hetkellisen paranemisen ja taas vuosia, jol-
loin edes uiminen järvessä ei ole  ollut mukavaa. Te lavialaisina 
varmasti jaatte samat ajatukset ja murheet liittyen järven tilaan.  
Lupasin selvitellä hieman tarkemmin järven tämänhetkistä 
tilannetta olemassa olevien  raporttien pohjalta ja tehdä niistä 
lyhyen yhteenvedon. Kuten hyvin tiedämme, Karhijärvi  on 
matala, runsashumuksinen ja erittäin rehevä järvi. Karhijärvi 
on yksi maa- ja  metsätalouden hajakuormituksen seurantaoh-
jelman kohdejärvistä ja siksi tutkimustuloksia  vuosien varrelta 
löytyy melko runsaasti.  

Tulokset näistä viranomaistahon tekemistä tutkimuksista eivät 
ole kovin mairittelevia.  Vedenlaatu pintavesien perusteella on 
tyydyttävä. Kalastoperusteisen luokittelun  perusteella Karhijär-
ven ekologinen tila on viime vuosina ollut lähellä tyydyttävän 
rajaa,  mutta on kuitenkin vielä välttävän puolella.  

Raportista selviää myös, että petokalojen osuus saaliin painossa 
jäi pieneksi verrattuna  vastaaviin muihin järviin. Se ei ole riittä-

vän suuri pitämään järven särkikalakantoja kurissa.  Särkikalo-
jen osuus saaliissa on kuitenkin alentunut ja petokalakannat, yli 
15 cm ahven ja  kuha, ovat hieman vahvistuneet.  
Saman olemme varmasti kaikki itse huomanneet ainakin kalas-
taessa ja nuotatessa. Itse  ahvensaaliit ja niiden koko on kasva-
nut huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana.  Mielestäni 
iso ahven on palannut takaisin Karhijärveen muutaman vuoden 
aikana ja veden  kirkkaus on lisääntynyt huolimatta erittäin 
lämpimistä kesistä.  

Sain jopa elämäni ensimmäisen kuhan vuonna 2020 virvelillä. 
Aiemmin se on ollut lähes  mahdottomuus. Mielestäni kaikessa 
on kuitenkin toivoa ja monet asiat ovat johtaneet  parempaan 
suuntaan järven tilassa. Pitäisin itse kuitenkin aika merkittä-
vänä parannuksena  nuottausta, joka aloitettiin Lavian kunnan 
toimesta vuodesta 2010 lähtien. 

Toimenpiteitä tarvitaan vielä, että saamme kotijärvemme 
kuntoon. Karhijärven parhaaksi  ry:n on vuosia tehnyt vapaaeh-
toistyötä järven edestä, jota arvostan suuresti ja haluan  siihen 
osallistua. Yhdistyksellä on kuitenkin myös nykyisin suuria 
haasteita liittyen  aktiivijäsenistön vanhenemiseen, määräraho-
jen pienentymiseen, mikä liittyy  kuntaliitokseen Porin kanssa.  
Karhijärvi on kuitenkin Porin suurin järvi, joten sen ei luulisi 
päättäjillä jäävän  huomioimatta. Lisäksi Kokemäenjoen-Saaris-
tomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen  toimenpideohjelman 
tavoitteena on, että Karhijärvi saavuttaa hyvän ekologisen tilan  
vuoteen 2027 mennessä.  

Nuottakalastus on tekohengitystä järvelle, mutta se ei kuiten-
kaan ole ainoa tapa suojella  pitkällä juoksulla. Pidempikes-
toiseen ratkaisuun tarvitaan kokonaisvaltaisempia keinoja ja  
niihin tarvitaan yhteistyötä sekä viranomaisten, mökkiläisten 
että paikallisten kanssa.  Näitä ovat hoitokeinot, jotka liittyvät 
esimerkiksi valuma-alueiden kartoitukseen sekä suoja alueiden 
tekemiseen.  

Toivottavasti kirjoitus herättää ajatuksia. Meillä ainakin Salon-
saaressa on taas vihdoin  uudelleen elämää ja ihan mahtavaa 
saada Karhijärvi ja sen rannat taas eloon, kuten oli  80-luvun 
saksalaisturistivuosina. Toivon kaikilta uusilta mökkiläisiltä 
aktiviteettia myös  tukemaan Karhijärven hyväksi tehtävää 
toimintaa!  

Teksti Juuso Juhila

Yhdistyksen tarkoituksena on Porin kaupungissa sijaitsevan 
Karhijärven ja sen vesistöjen veden laadun, rantojen, järvimaiseman ja 
kalastusmandollisuuksien parantaminen järven ympäristön asukkaiden ja 
vierailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

www.karhijarvi.fi
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HOITOKALASTUSTAPAHTUMA  
KETTUSAARESSA
Lavian kunta aloitti hoitokalastuksen Karhijärvellä jo vuonna 
1986, Poriin liittymisen jälkeen  hoitokalastuksesta on vastan-
nut Karhijärven parhaaksi ry Varsinais-Suomen Ely keskuksen 
tuella. Ely-keskuksen myöntämä tuki on 50 prosenttia kuluista, 
lopuista kuluista  vastaa yhdistys, jonka talous perustuu jäsen-
maksuihin ja lahjoituksiin.  

Karhijärven hoitokalastus järjestettiin tänä vuonna syyskuun 
loppupuolella. Apajilla saatiin  tällä kertaa poistettua 9 000 
kiloa roskakalaa, tavoitteena on ollut 20 000 kilon vuosipoisto.  
Nuottausta pystyttiin tekemään kuutena päivänä, kunnes levän 
muodostuminen esti veden  virtaamisen nuotan silmien läpi ja 
esti nuottauksen.  

Lauantaina 26.9. Karhijärven parhaaksi ry järjesti nuottauksen 
yhteydessä Karhijärven  rannalla Kettusaaressa tapahtuman, 
jossa paikalle saapuneet tapasivat nuottausta tekevät  kalabiologi 
Arto Hautalan ja kalastaja Eemeli Koiviston. Yllättävän lämmin 
ja aurinkoinen  sää suosi tapahtumaa ja väki sai nauttia tuorees-
ta paikalla paistetusta särjestä ja hauesta  sekä Lauri Reichardtin 
säilömästä särjestä, paikalla oli myös mahdollisuus paistaa  
makkaraa nuotiolla.  

teksti ja kuvat Tarja Jansson  

Paikalla kävijät saivat ottaa mukaansa juuri nuotattua tuoretta särki-
kalaa ja haukea, jota  vietiin koteihin ämpärikaupalla. 

Kettusaaressa kävi päivän aikana viitisenkymmentä Karhijärven tilasta ja kalasta  kiinnostunutta.

Sirkka Kettunen ja Marianne  
Fontaine-Reichardt paistoivat särkeä ja 
haukea paikallaolijoiden nautittavaksi. 

Karhijärven parhaaksi ry:n uusi puheenjohtaja  
Lauri Reichardt vietti aurinkoista päivää  kalojen  

fileroinnin lomassa myös poikansa Noelin seurassa. 
Karhijärvella vuodesta 2015 hoitokalastaneille kalastaja Eemeli Koivistolle 

ja kalabiologi  Arto Hautalalle Karhijärven maisemat ovat tulleet tutuiksi.  
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SATU SAINE ON LAVIAN  
UUSI FYSIOTERAPEUTTI 
Terveysasemallemme saatiin pitkästä aikaa jälleen kolmipäi-
väinen fysioterapeutti, kun  Satu Saine aloitti työnsä täällä 
lokakuun alussa. Viime vuoden vaihteessa osa Lavian ja  Ulvilan 
yhteisen fysioterapeutin työ siirrettiin koronajäljitykseen ja 
fysioterapeutti  työskenteli täällä vain yhtenä päivänä viikossa.
  
Satu Sainella on 20 vuoden kokemus fysioterapeutin työstä, 
lisäksi hän on suorittanut työn  ohessa Satakunnan ammattikor-
keakoulussa Yamk-tutkinnon Kuntoutuksen  koulutusohjelmas-
sa. Hän siirtyi Satasairaalasta Laviaan otettuaan fysioterapeutin 
työstään  siellä virkavapaata maaliskuulle asti. Satu on erityisesti 
perehtynyt sydänkuntoutukseen,  sairaalassa hän viimeksi työs-
kenteli teho-osastolla fysioterapeuttina. 

Satu kaipasi työhönsä vaihtelua ja uusia haasteita ja huomat-
tuaan tämän paikan olevan  auki, koki sen houkuttelevana ja 
työnkuvan vaihtelevuudessaan mukavana.  

Työ jakautuu Lavian ja Ulvilan terveysasemien välillä niin, 
että Satu on Laviassa  maanantaista keskiviikkoon ja Ulvilassa 
loppuviikon.  

Sadun työ koostuu useammasta eri osa-alueesta, josta yksi osa 
on vastata Laviassa  olevasta apuvälinevarastosta. Apuvälinei-
tä on kaikkien lavialaisten mahdollisuus saada  käyttöönsä. 
Tarjolla on välineitä monenlaiseen liikkumisen avustamiseen, 
kuten  esimerkiksi kyynärsauvoja, rollaattoreja, wc-istuimen- ja 
sängynkorotuksia.  

Apuvälineiden tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden ar-
kea. Jos asiakas tietää  tarvitsevansa apuvälinettä esimerkiksi 
leikkauksen jälkeen, ne voi hakea jo etukäteen.  Laviasta löytyy 
pieni varasto perusapuvälineitä. Laajempi tarjonta löytyy 
Maakunnallisesta  apuvälinekeskuksesta, jossa tapahtuu myös 
apuvälineiden huolto ja korjaus.  

Fysioterapeutin työhön kuuluvat myös kotikäynnit asiakkaiden 
luona, jolloin esim.  kartoitetaan asiakkaan kotikuntoutuksen ja 
apuvälineiden tarpeet ja opastetaan ja  neuvotaan niiden käytös-
sä. Tätä työtä tehdään yhdessä kotipalvelun kanssa. 

Lääkärin lähetteellä pääsee fysioterapeutin hoitoon terveysase-
malle erilaisissa tuki- ja  liikuntaelimien vaivoissa ja kuntoutuk-
sessa.  

Keskiviikkoisin Satu vetää terveysaseman kuntosalissa kolmea 
noin kymmenen hengen  ryhmää, joista yksi on neurologinen 
ryhmä ja kaksi tasapainoryhmää. Näihin ryhmiin  pääsee kun-
toarvion kautta. 

-Tämä nyt tekemäni työ on melko itsenäistä, mutta olen kuiten-
kin osa täällä olevaa  mukavaa työyhteisöä, sanoo Satu. 
Satu Saine on syntynyt Nakkilassa ja asuu nyt Porissa. Hänen 
perheeseensä kuuluu  puolison lisäksi kolme teini-ikäistä lasta.  
-Hektisen työpäivän jälkeen ajomatka Poriin antaa aikaa omille 
ajatuksille ennen  siirtymistä kotiaskareisiin, kertoo monipuoli-
sesta liikunnasta ja perheen kanssa ajan  viettämisestä nauttiva 
Satu.  

Teksti Tarja Jansson  
Kuva Satu Saine 

LAVIAN APTEEKKI
040 756 3820

KIIKOISTEN APTEEKKI
040 756 2642
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KELAN TIEDOTE:  
MUUTOKSIA KELAN KORVAAMIIN  
TAKSIMATKOIHIN 1.1.2022  
1.1.2022 alkaen jokaisessa maakunnassa on 2 palveluntuottajaa, 
joilta voit tilata Kelan  korvaaman taksimatkan. Jatkossa voit 
valita, kummalta palveluntuottajalta tilaat Kela taksin. 

Uudet 0800-alkuiset Kela-taksin tilausnumerot tulevat käyttöön 
20.12.2021. Tilauspuhelu  on jatkossakin maksuton. Aistivam-
maisilla on mahdollisuus tilata taksi tekstiviestillä. Myös  nämä 
numerot muuttuvat. 

Matkojen omavastuut säilyvät ennallaan. Yhdensuuntaisen 
matkan omavastuu on  enintään 25 euroa, ja vuosiomavastuu 
on 300 euroa. 

Jatkossa saat halutessasi tekstiviestillä tiedon, kun taksi on 
hyväksynyt tilauksen.  Tekstiviestissä ilmoitetaan myös puhelin-
numero, josta tavoitat kuljettajan. 

Tilausvälityskeskus saa Kelasta tiedon  
oikeudestasi taksin käyttöön  
Kela ottaa käyttöön sähköisen kyselypalvelun (TAKSO), jonka 
kautta se voi välittää tietoja  tilausvälityskeskukseen. Jos olet 
toimittanut Kelaan pitkäaikaisen todistuksen oikeudesta  taksin 
käyttöön (Todistus matkakorvausta varten, SV 67), tilausvälitys-
keskus saa Kelasta  tiedon, millaiseen kulkuneuvoon sinulla on 
oikeus (taksi, invataksi, paaritaksi tai esteetön  kulkuneuvo). 
TAKSOn kautta välittyy myös tieto siitä, onko sinulla oikeus 
käyttää vakiotaksia ja  peritäänkö matkastasi omavastuu. Oma-
vastuuta ei peritä, jos vuosiomavastuusi on  täyttynyt. 

Voit pyytää palveluntuottajaa lisäämään tietoihisi, jos tarvitset 
erityistä apua matkan aikana  tai mukaasi tulee apuvälineitä. 

Vakiotaksiasiakkuus 1.1.2022 alkaen  
Vakiotaksiasiakkuus perustuu jatkossakin yksilölliseen harkin-
taan. Se voidaan myöntää  vain, jos matka estyisi muun kuin 
tutun kuljettajan kanssa.  

Jos Kela on aiemmin myöntänyt sinulle vakiotaksiasiakkuuden, 
oikeutesi säilyy ennallaan.  Varmista kuitenkin aiemmin käyttä-
mältäsi kuljettajalta, jatkaako hän vakiotaksinasi vuonna  2022. 
Jos vakiotaksisi ei jatka vuonna 2022, ole yhteydessä jompaan-
kumpaan  palveluntuottajaan alueellasi. Uutta vakiotaksia suosi-
tellaan tiedusteltavan aikaisintaan  1.1.2022, jotta voit arvioida, 
kummalta palveluntuottajalta sen haluat. Palveluntuottajat  
tulevat ohjeistamaan tarkemmin verkkosivuillaan, miten voit 
tiedustella vakiotaksia. 

Alle 16-vuotias vakiotaksiasiakas  
Jatkossa myös alle 16-vuotiaiden pitää toimittaa Kelaan pitkäai-
kainen taksin käyttöön  oikeuttava todistus (Todistus matkakor-
vausta varten, SV 67), jos sitä ei ole toimitettu  aiemmin ja taksi 
on tilattu suoraan kuljettajalta. 

Tiedot vakiotaksiasiakkuudesta siirtyvät 1.1.2022 sähköisen 
kyselypalvelun (TAKSO)  kautta Kelasta palveluntuottajalle. 
Todistus oikeudesta taksin käyttöön pitää toimittaa  Kelaan, 
jotta tieto voidaan välittää palveluntuottajalle ja voit jatkossakin 
käyttää vakiotaksia. 

Uudet palveluntuottajat 1.1.2022 alkaen  
Uudet tilausnumerot tulevat käyttöön 20.12.2021. Voit tila-
ta seuraavista numeroista ne  matkat, jotka teet aikaisintaan 
1.1.2022., jolloin palveluntuottajat ja tilausnumerot ovat:   
Taksi Helsinki Oy, 0800 414 612, Keskustaksi Oy, 0800 924 42

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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NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA  
TANJA PAASI ON TULLUT VIREYTTÄMÄÄN  
KYLÄMME TOIMINTAA
Pitkän tauon jälkeen Laviaan on saatu uusi nuoriso- ja liikun-
nanohjaaja. Marraskuun ensimmäisenä päivänä työnsä täällä 
aloitti Tanja Paasi, joka kulkee päivittäin Laviaan Kokemäeltä. 
Tanjan edeltäjän Jarmo Järvenpään työsuhde oli osa-aikainen, 
mutta nyt  uuden ohjaajan myötä työaikaa on lisätty niin, että 
työsuhde on kokopäiväinen. 
 
Porilaissyntyinen Tanja siirtyi Laviaan toimittuaan Harjavallan 
kaupungissa viisi vuotta  liikunnanohjaajana. Sitä ennen hän 
on työskennellyt erilaisissa liikunta-alan töissä, kuten  ohjannut 
erilaisia ryhmäliikuntalajeja sekä ollut mukana pienten kunto-
salien toiminnassa.  

Porin kaupungin työpaikkailmoitus Intagramissa näytti siltä, 
että täällä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja koska Tanja kai-
pasi työelämäänsä uusia tuulia, hän haki työpaikkaa ja  sai sen.  
Myös perhetilanne oli sopiva työpaikan vaihdokseen, pidem-
män matkan taakse. Tanjan  perheen 18-vuotias tytär ja 8-vuoti-
as poika sekä avopuoliso eivät vastustaneet työpaikan  vaihtoa, 
vaikka työmatkat kuluttavatkin nyt huomattavasti enemmän 
äidin aikaa kuin  aiemmin.  

Tanjan perhe sekä koira, kissa ja lammas asuvat Kokemäen 
Korkeaojalla satavuotiaassa  vanhassa maatalossa. Tanja viihtyy 
maaseudun rauhassa, kotimaisemissa voi harrastaa  metsässä 
liikkumista sekä perheen kanssa oleilua, jotka Tanja mainitsee  
pääharrastuksikseen. Poikansa kanssa hän käy paljon uimassa ja 

jotta elämä ei olisi liian  rauhallista kuuluu harrastuksiin kesäai-
kaan skeittailu ja moottoripyöräily.  

Työympäristö tutuksi  
Tällä hetkellä Tanja Paasi on pääasiassa perehtynyt uuteen 
työpaikkaansa tutustumalla  aikaisemmin täällä tapahtuneeseen 
toimintaan, liikuntapaikkoihin ja yhteistyökumppaneihin. Hän 
vieraili marraskuisena keskiviikkona koulussa esittäytymässä  
oppilaille ja opettajille sekä kertomassa nuorisotilan avaamises-
ta perjantaina 12.11. Vierailu koulussa tuotti tuloksen niin, että 
pitkästä aikaa avatussa nuorisotilassa oli tällöin parisenkym-
mentä innokasta nuorta.  

Nuorisotilan aukioloa jatketaan perjantaisin jatkossakin. Muu 
varsinainen viikottainen  ohjattu toiminta alkaa vuoden vaih-
teen jälkeen, mutta jonkinlaista toimintaa Tanja suunnittelee jo 
joulukuulle.  

Tanjan päämääränä on tarjota toimintaa kaiken ikäisille lavia-
laisille ja hän ottaa mielellään  vastaan ideoita sekä toivoo että 
kaikilla lavialaisilla olisi matala kynnys olla häneen  yhteydessä 
sekä tulla hänen luokseen keskustelemaan. Iloinen ja työstään 
innostunut uusi  nuoriso- ja liikunnanohjaajaamme tuo odotet-
tua uutta toimintaa kyläämme. Toivotamme  hänet tervetulleek-
si piristämään elämäämme!  

Teksti ja kuva Tarja Jansson 
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PENKKEJÄ LISÄÄ  
LAVIAN KESKUSTAAN

BUSSIMATKALLA  
PORIN KESKUSTAAN 

MAKSA MITÄ  
HALUAT -PÄIVÄ 

4H-LAVIA – TUORE-
MEHUASEMA HAKEE 
UUTTA PAIKKAA

Laviafoorumi keskusteli lokakuisessa kokouksessaan siitä, että 
Lavian keskusta kaipaisi  lisää penkkejä kylällä liikkuvien käyt-
töön muun muassa levähdyspaikaksi kauppamatkoilla. 
 
Keskustelin asiasta kaupunginpuutarhuri Ismo Ahosen kanssa. 
Hänen mukaansa penkkien  lisääminen onnistuu ilman muuta. 
Jotta penkit tulisivat sellaisille paikoille, johon lavialaiset  niitä 
haluaisivat, lupasin ottaa asiasta selvää ja lähettää tiedot hänelle.  
Penkit saadaan tänne ensi keväänä, niiden sijoituspaikat tulee 
ensin muokata sopiviksi.  Mutta toivottavasti asia etenee näin 
hyvässä tahdissa ja saamme ensi vuonna jo nauttia  uusista 
istumapaikoista.  

Ehdotuksia penkkien paikoiksi voi lähettää osoitteeseen lavian.
tiedotus@gmail.com tai  soittaa tai lähettää minulle tekstiviesti-
nä. Ehdotuksessa saisi mielellään olla kadun nimi ja numero.  

Tarja Jansson  
puh. 044 292 6357 

Lauantaina 23.10 Porin kaupunki järjesti ilmaisen bussikyy-
dityksen Laviasta Poriin ja  takaisin. Bussi lähti Lavian torilta 
kello 9 ja kello 15. Kyytiin pääsi myös matkan varrelta.  Me nou-
simmekin kyytiin yhdeksältä Riihontien varrelta, bussi jatkoi 
vielä Kallialan, Lassilan  ja Harjankankaan kautta Poriin.  

Kyyditystä sai hyödyntää kaikki, vaikka nuorisopassin käyttäjät 
olivatkin etusijalla. Bussi ei  kuitenkaan tullut täyteen, joten 
kaikki halukkaat pääsivät viettämään päivää Poriin.  Kyydissä 
oli eniten nuoria, mutta myös ikäihmisiä.  

Matka sujui mukavasti. Linja-auto jätti meidät Puuvillan eteen, 
ja jatkoi siitä torin kautta  uimahallille. Takaisin tullessa kyytiin 
pääsi samoista paikoista. Porissa oli mukavasti aikaa  tehdä mitä 
kukin halusi.  

Amanda ystävänsä kanssa palasi takaisin varttia vaille kah-
den autossa, ehtien hyvin tehdä  ostoksia Puuvillassa ja käydä 
syömässä. 
 
Eemeli palasi kavereineen Laviaan vasta illalla kahdeksan 
aikaan, joten he ehtivät  mainiosti käydä kaupoissa, uimassa, 
syömässä sekä frisbeegolfaamassa Kirjurinluodossa.  
Vietimme molemmat kivan päivän ystäviemme kanssa, ja oli 
helppoa ja kivaa kun tällainen  mahdollisuus meille lavialaisille 
järjestettiin. Näitä toivotaan lisää!  

Teksti Amanda ja Eemeli Ruisniemi 

Samaisena Amandan ja Eemelin bussimatkapäivänä vietettiin 
Porissa Maksa mitä haluat - päivää, jolloin Porin kaupungin 
kulttuuri- ja liikuntapalveluissa asiakas sai itse päättää  sisään-
pääsymaksunsa hinnan! Päivän tavoitteena oli saada asukkaita 
liikkeelle ja  tutustumaan Porin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. 
Sisäänpääsymaksun summa voi olla  sellainen, jonka asiakas itse 
päättää. Maksa mitä haluat -päivien järjestäminen on aloitettu  
vuonna 2019 ja lisää on tulossa myöhemmin vahvistettavina 
aikoina. Tavoitteena on  järjestää päiviä viisi kertaa vuodessa, 
viime aikoina korona on kuitenkin rajoittanut tätä  määrää.  

Teksti Tarja Jansson

Yhdistyksellä on haussa tuoremehuasemaksi soveltuva tila La-
viasta. Tilassa tarvitaan voimavirta, kylmä ja lämmin vesi sekä 
viemäröinti.  Löytyisikö tila sinun pihapiiristäsi? Esim. autotalli 
tai vanha karjakeittiö voisi  tulla kysymykseen.  

Tänä syksynä emme saaneet asemaa auki – pyrkimyksemme 
on kuitenkin  säilyttää mehustustoiminta Laviassa. Tätä varten 
olemme uusineet puristus ja pastörointilaitteet. 
 
Otathan matalalla kynnyksellä yhteyttä toiminnanjohtaja Päivi 
Lindforsiin p.  0500 497 453, kiikoinenlavia@4h.fi. 
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MLL:N MUSKARI LAULATTAA JA  
LIIKUTTAA SYYSKAUDELLA  
“Toivo-kulta, Toivo-kulta, kiva kun oot täällä”, laulaa toistakym-
mentä keskuskoulun saliin  kokoontunutta vanhempaa ja lasta 
ohjaaja Marianne Piittalan säestyksellä. Alkulaulukierroksella  
toivotetaan tervetulleeksi kaikki muskariin tulleet lapset, joita 
ryhmään mahtuu kymmenen. 

Muskari on pyörinyt lokakuun alusta asti torstai-iltaisin. Ensin 
kokoontuvat 0 - 3-vuotiaat  vanhempineen ja sitten 4 - 6-vuoti-
aat ilman vanhempia. Molemmat ryhmät ovat täynnä.  

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lavian paikallisyhdistys on 
viettänyt hiljaiseloa koronan aikana,  ja muskari on nyt ensim-
mäisiä juttuja, joita järjestetään. “Muskari on ollut ihan perintei-
nen MLL:n  järjestämä juttu, mutta siihen on tullut useamman 

vuoden tauko, koska vetäjää on ollut hankalaa  saada”, kertoo 
MLL Lavian puheenjohtaja Vilma Peltovirta.  

Marianne Piittala löytyi syntikan taakse lopulta verkostojen 
avulla: hän oli töissä samassa  päiväkodissa yhden MLL:n jäse-
nen kanssa. Piittala valmistui toukokuussa muusikoksi Palm-
gren konservatoriosta Porista. “Olen pitänyt töissä musiikkituo-
kioita lapsille, mutta tämä on  ensimmäinen ihan oikea muskari. 
Olen tykännyt tosi paljon!” hän kertoo.  

Muskari jatkuu näillä näkymin joulukuulle. On vielä mietinnäs-
sä, jatkuuko muskari kevätpuolelle.  

Teksti ja kuva: Pauliina Ruisniemi  

Muskarin jälkeen kuvaan ohjaaja Marianne Piittalan (vas.) seuraksi malttoivat vielä  jäädä Toivo Lehtiniemi, Jessi 
Sirola, Henna Ollinen, Enni Palokivi, Anneli Ruisniemi, Sonja Ruisniemi ja Tiia Kamppi sylissään Juuli Kamppi. 

Seurueeseen kuului myös Leo Ruisniemi, mutta  kuvaaja oli liian hidas tallentamaan häntä. 
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VAARALLISTEN JÄTTEIDEN VASTAANOTTOAIKA 
JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA ON MUUTTUNUT

EKOPAJA ON 
JÄLLEEN AVOINNA

UUDEN JÄTELAIN  
TUOMIA MUUTOKSIA

JÄTENEUVONTA TIEDOTTAA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Miten toimitaan? 

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

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

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

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

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

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

Tutustu lisää ja varaa aika: poppankki.fi/verkkohetki

Verkkohetki on helppo ja turvallinen tapa hoitaa 
pankkiasioita pankin asiantuntijan kanssa 

videoyhteyden välityksellä. Etätapaamisen avulla 
hoidat pankkiasiasi kotoa, mökiltä taikka reissun 

päältä - vaikket vielä olisikaan asiakkaamme.

POP VERKKOHETKI
Varaa aika POP Pankin etätapaamiseen
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KORONAPASSI SEKÄ KOLMAS  
KORONAROKOTE JA INFLUENSSAROKOTE
Koronatilanteen jälleen pahentuessa koronapassin käyttövaa-
timukset lisääntyvät.  Koronapassia tarvitaan matkustettaessa 
ulkomaille ja sen käyttö on vaihtoehto alueellisille  koronara-
joituksille, jolloin passi mahdollistaa sisäänpääsyn erilaisiin 
tilaisuuksiin ja  tapahtumiin. 

Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, joka koostuu kol-
mesta eri todistuksesta:  todistus koronarokotuksesta, todistus 
koronatestituloksesta ja todistus sairastetusta  koronavirustau-
dista.  

Koronapassin saa internetin Kanta.fi:stä, jossa pääsee Omakan-
nan koronatodistussivulle  kirjautumalla sinne omilla pankki-
tunnuksillaan. Sieltä passin voi tulostaa paperisena tai  kopioida 
tietokoneelleen tai omaan älypuhelimeensa.  

– Henkilöt, jotka eivät käytä Omakantaa, saavat koronapassin 
terveydenhuollosta,  kertoo osastonhoitaja Anna-Maija Heikki-
lä Porin perusturvasta.  

– Vain nimetyt henkilöt voivat tulostaa koronapassin niitä 
tarvitseville, siksi tämä  toiminta on keskitetty Maantiekadun 
toimipisteeseen. Koronatodistuksen voi tilata  puhelinnumeros-
ta 02 623 4360 (arkisin klo 8-16). Todistuksen voi hakea Maan-
tiekadulta  itse tai se voidaan tarvittaessa postittaa asiakkaalle, 
hän jatkaa.  

Rokotteet jaossa  
Anna-Maija Heikkilä kertoo, että influenssarokotteita saadaan 
terveydenhuollon käyttöön  tänä vuonna viikoittain. Aiemmin 
rokotteet on saatu kaikki kerralla, jolloin rokottaminen  saatiin 
nopeammin käyntiin.  

Kaupungin nettisivuilta pori.fi löytyy linkki, jonka kautta voi 
ilmoittaa halukkuutensa ottaa  influenssarokote. Ilmoittautumi-
sen jälkeen perusturva lähestyy asiakasta myöhemmin  teksti-
viestillä, jossa lähetetyn linkin kautta pääsee tekemään ajanva-
rauksen.  Tekstiviestejä lähetetään viikoittain joulukuun aikana. 
Ajanvarauksen voi tehdä myös  puhelimitse. Kaupunki järjestää 
influenssarokotuksille myös ilman ajanvarausta toimivia  pop 
up -paikkoja, näistä löytyy tietoa kaupungin nettisivuilta. 

Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta 
ne, joiden terveydelle  influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai 
joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää  hyötyä. Näitä 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstö, 
raskaana  olevat naiset (rokotuksen saa halutessaan neuvola-
käynnin yhteydessä), kaikki 65 vuotta  täyttäneet, alle 7-vuoti-
aat lapset, sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat,  
varusmiespalveluksensa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen 
asepalveluksen aloittavat  naiset, vakavalle influenssalle erityi-
sen alttiiden lähipiiri (sama talous tai jatkuvasti  lähikontaktissa 
olevat) 

Kolmatta koronarokoteannosta annetaan nyt lääketieteellisille 
riskiryhmille, joiden toisesta  rokoteannoksesta on kulunut 
kuusi kuukautta.  

Influenssa- ja koronarokotteen kolmannen annoksen voi tilata 
numerosta 02 623 4360  (arkisin klo 8-16). Tarkempaa tietoa 
molemmista rokotuksista löytyy kaupungin nettisivuilta osoit-
teista pori.fi/influenssarokotukset ja pori.fi/korona.  

Teksti Tarja Jansson 

Kukkaset kulkevat Laviaan. Tilata voit  
soittamalla meille tai tekemällä tilauksen 
verkossa. Perjantaisin kukkatilauksia voi 
noutaa Liljankukasta, Porintie 3.  

Kun teet noutotilauksen viimeistään  
keskiviikkona saat toimituksen  
kaupanpäälle. Kotiinkuljetukset Lavian  
alueelle laskutetaan kilometrien mukaan. 

KUKKAPUOTI UNIKKO 
KESKUSKATU 39 
38700 KANKAANPÄÄ 
040 1380499
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ILMOITUSMYYNTI 2022
Ilmoitushinnat yhteen lehteen koko vuosi (4 numeroa)  
1/1 sivu 240 € 720 €  
½ sivu 120 € 360 €  
¼ sivu 60 € 180 €  
1/8 sivu 30 € 90 €  
tapahtumapalsta 15 € 50 €  

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

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

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

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT 
Maaliskuu 3.3.2022, aineistopäivä perjantai 18.2.2022  
Kesäkuu 2.6.2022, aineistopäivä perjantai 20.5.2022  
Syyskuu 1.9.2022, aineistopäivä perjantai 19.8.2022  
Joulukuu 1.12.2022, aineistopäivä perjantai 18.11.2022 

Wetreex
Hyvinvointipalvelut

Klassinen hieronta
Vauvahieronta

Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Puh. 040 8251 777
Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma

Porintie 3, 38600 Lavia

Ajanvaraus osoitteessa
vello.fi/wetreex

puh. 045 7875 1354
Kosmetologi Taru Puska

Tampereentie 3
38600 Lavia

www.kauneushoitolatarunhohde.com

Jalkahoidot
Kasvohoidot
Käsihoidot
Sokerointi
Geelilakkaukset
Kulmien ja ripsien
kestovärjäys
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NOORMARKUN SEURAKUNNAN 
LAVIAN ALUEEN  
SEURAKUNTATIETOJA 
Kirkossa:
Messu su. ja pyhäp. klo 10, ellei toisin mainita:  
  
5.12. klo 18, Odotus ja Toivo Virsijumalanpalvelus adventin 
aikana, Järvinen, Hämäläinen.
6.12. Itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelus, Järvinen, Hämäläinen, 
kirkkokuoro.
12.12. Messu, Järvinen, kanttori
19.12. klo 6.40, Lyhtyvaellus Lavian kirkolta Lavian kappelille, 
Lyhdyt jätetään kappelin ulkopuolelle.
24.12. klo 15, Jouluaaton hartaus, Järvinen, Hämäläinen. 

HUOM! Kappelilla. 24.12. klo 16, Jouluaaton hartaus, Järvinen, 
Hämäläinen.

25.12. klo 8, Jouluaamun messu, Järvinen, Hämäläinen.
26.12. klo 18, Tapaninpäivän iltakirkko, Järvinen, Hämäläinen. 

HUOM! Kappelilla. 2.1. klo 18, Messu, Järvinen, Lahti.

6.1. Messu, Järvinen, Hämäläinen.
9.1. Veisuumessu, Järvinen, Hämäläinen.
16.1. Messu, Järvinen, Hämäläinen.
23.1. Messu, Penttinen, Hämäläinen.
30.1. Messu, Järvinen, Hämäläinen 
  
Seurakuntakodilla:  
Su 12.12. Klo 11-13 Joulumyyjäiset ja täytekakkuhuutokauppa 
Lähetystyön hyväksi. Lahjoituksena arpajaisvoittoja ja leivon-
naisia voi tuoda srktoimiston aukioloaikoina tai su klo 8.00 
lähtien seurakuntakodille.  
  
Naistensauna tiistaisin klo 16-17.30.  
Saunan jälkeen iltapalaa hartauden kera.  

Perhekerho tiistaisin klo 9.30-11.00 Lavian päiväkerhotila.  
Instagram: kerhotossujen tohinaa- ja taina_lastenohjaaja  
 
EU-elintarvikkeiden jako, seurakuntatoimiston  
alakerta 3.12 ja 17.12. klo 10-11   
  

MUUTA:  
Pe 3.12. klo 13, Hartaus, Kotiranta 1, Lahtivirta.
Su 5.12. klo 14, Kauneimmat Joululaulut Riuttala-Mustajoen 
kylätalolla, Kullaantie 302.  
Ke 8.12. Klo 18, Kiitoskahvit Srk:n pääsiäis- ja joululehden 
jakajille Lavian seurakuntakodissa.   
Ma 13.12. Klo 14, Naisten keskustelupiiri Raamatun äärellä, 
srk-kodilla. 
Ke 15.12. klo 13-17, Lavian kirkon hautausmaalla kuumaa juo-
tavaa, seurakunnan työntekijöitä paikalla, Kirkko auki hiljenty-
mistä varten.  
To 16.12. klo 18, Miesten Raamattupiiri, Pentti Malinen ja  
Lasse Hautala, Tervetuloa vanhat ja uudet kävijät, srk-kodilla.  
Pe 17.12. klo 13, Hartaus, Kotiranta 1, Lahtivirta. 
Pe 24.12. klo 10->, Aattohartaudet, Kotiranta, Aleksin Hovi, 
Lahtivirta. 
 
KAUNEIMMAT JOULULAULUT  
15.12. Klo 18, Kauneimmat joululaulut Lavian kirkossa.   
16.12. Klo 18, Lavian Metsästysseuran kauneimmat joululaulut, 
Susikoskentie 140.  
19.12. klo 15, Kauneimmat joululaulut Lavian kirkossa 
13.1.2022, klo 18, Kauneimmat joululaulut vielä kerran,  
Järvinen, Hämäläinen, seurakuntakodilla 
  
Seurakunta on mukana Lavian kylänraitin adventtikalenterissa, 
seuraa Lavian alue Noormarkun seurakunnassa facebook-sivua.   
  
Tämmösten Tupa auki perjantaisin klo 9.30-12,  
korona tilanteen salliessa. Keskustantie 3.  
  
Kuorotoiminta: lisätietoja Marina Hämäläinen 044 7310 205,   
To 13.1.2022, klo 16.30-17, Kuoro laulutaidottomille, srk-kodilla  
 
Seurakuntatoimisto palvelee:  
ma klo 9-17, ke klo 14-17, pe klo 9-14  
Seurakuntatoimisto  044 7310 201  
Kappalainen   044 7310 203  
Diakoni    044 7310 204  
Seurakuntamestari  044 7310 209  
Kanttori   044 7310 205  
Lastenohjaaja   044 7310 206  

Seuraa myös  
• KirkkoPorissa.fi/noormarkun-seurakunta/toimintaa-laviassa  
• Porin Kirkkosanomat (netissä)  
• FB Lavian alue Noormarkun seurakunnassa  
• IG Lavian_alue_Noormarkun_srkssa
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LAVIAN YHTENÄISKOULUN  
4. LUOKAN TALVITARINAT  
Jutilan joulu  
Tällä hetkellä käynnissä on MM-kisat ja Suomi vie Ruotsia 9-0. 
Jutila on tehnyt  hattutempun.  
Nakit lentelee katsomossa ja studiossa tunnelma on mainio. Peli 
loppuu ja  ruotsalaiset pillittävät kentällä ja Ruotsin valmentaja 
käy kuumana, koska se oli  finaali. Suomi juhlii voittoaan. Jutila 
lähtee bussilla kamat päällä, koska Jutin kaveri  oli laittanut 
niihin liimaa. Jutin kaveri, joka ne oli liimannut, oli Sami Kapa-
nen. Jutila ei  saa ikinä kamoja pois.  
Aleksi ja Patrik  

Tonttujen joulukuusen kaato  
Tontut olivat lähdössä hakemaan joulukuusta. Joku huusi:  
-Iso joulukuusi! Se oli hieno. He kaatoivat kuusen. Yksi ton-
tuista jäi puun alle. Toiset  auttoivat hänet alta pois. He hakivat 
traktorin ja hinasivat kuusen lahjatehtaaseen.  Kuusi koristeltiin, 
joulu alkoi. Syötiin puurot ja leikittiin. Tontut riemuitsivat.  
 Siiri ja Niilo  

Lumiukko 
Olipa kerran surullinen lumiukko. Hän oli surullinen, koska 
hänellä ei ollut ystäviä.  Eräänä päivänä Lumiukko näki pojan 
mustilla hiilisilmillänsä. Poika näki lumiukon ja  alkoi raken-
tamaan toista lumiukkoa. Lumiukko tuli valmiiksi. Yhtäkkiä 
poika  näki, että lumiukot lähtivät, koska niillä oli liian lämmin.  
Siiri ja Niilo   

Lumiukon Elämä 
Olipa kerran LIisa ja Pekka ja he rakensivat lumiukon. Heti seu-
raavana päivänä  lumiukko lähti lentoon. Seuraavana päivänä 
Liisa ja Pekka menivät ulos katsomaan  heidän lumiukkoa. Ja 
he huomasivat, että lumiukko oli kadonnut. Sitten he meni-
vät  katsomaan Yle uutisia. Ja he huomasivat, että Yle uutisissa 
kerrottiin lumiukosta  mikä oli Mount Everestin päällä. Ja he ta-
jusivat, että se on heidän lumiukko. Tunnin  päästä he menivät 
pihalle ja huomasivat, että lumiukko oli heidän edessään. Sitten  
lumiukko sanoi: -Moro! Sitten Liisa ja Pekka liukastuvat jäähän, 
mikä ei ollut siinä  tunti sitten. He kuulivat telkkarista äänen, 
joka sanoi: -Lumiukko ei ole enään Mount  Everestin päällä. Sen 
jälkeen Liisa ja Pekka tajusivat, että lumiukko osaa teleportata  
tai lentää nopeasti. Sen jälkeen niistä tuli ystäviä. Sitten kesällä 
lumiukko suli ja  pidettiin hautajaiset. Loppu! 
Helmi ja Luka   

Mörkö voittaa maailmanmestaruuden 
Olipa kerran Mörkö, joka heräsi aamulla ja joi aamukahvia. 
Sitten Mörkö sai viestin,  että hänet on valittu MM-finaaliin.  
Sitten Mörkö kiljui ilosta. Sitten Mörkö soitti kaverilleen ja 
sanoi: - Pakkaa äkkiä 
kamasi, me lähdetään Kanadaan voittamaan MM-finaali. Sitten 
kaveri sanoi: - Jeeeeeeee! Sitten Jöntti lähti Mörön luo ja he 
lähtivät bussilla kohti lentokenttää.  Sitten kun he pääsivät len-
tokentälle, he menivät syömään. Sitten he lähtivät  lentokoneella 
kohti Kanadaan.  
Suomen voitto  
Kun he pääsivät Kanadaan, he menivät hotelliin nukkumaan. 
Seuraavana päivänä  he menivät jäähallille. Jöntti meni katso-

maan peliä ja muut ihmisetkin tulivat peliä  katsomaan. Sitten 
kuului kuulutus että, the game starts in five minutes. Peli alkaa  
viiden minuutin kuluttua. The game begins.  
Peli alkaa. Sitten pelin ensimmäisessä erässä tapahtui ulosajo 
Kanadalle. Kanada  taklasi päähän Pekka Jormakkaa ja yleisö 
villiintyi. Suomi sai maalin, jonka teki  MÖRKÖ! Sitten kanada 
sai maalin kolmannessa erässä jonka teki HAAG!  Jatkoaika  
Jatkoaika alkoi, Kanada sai maalin, mutta se hylättiin maalivah-
din häirinnän vuoksi.  Sitten Suomi sai maalin ja maailmanmes-
taruus oli meidän. Sitten Suomi heitti kaikki  kamat ilmaan ja 
juhlittiin koko yö.  
Aarno ja Sanna   

Talven tarina 
Olipa kerran talven maassa, Heimo-tonttu. Heimo odotti talvea 
kovasti. mutta talvi ei  tullut. Heimo mietti mikä sillä talvella 
kestää? Hän alkoi selvittämään asiaa.  -Joulupukki ei tänä vuon-
na pääse reellä matkaan, hänen täytyy mennä volvolla.  Heimo 
kuuli äänen sanovan takanaan. Heimo pelästyi ja ampaisi juok-
suun.  -Odota! ääni huusi.  
Myös Polle-lumihevonen kärsi talvettomuudesta. -Missää taalvii 
viipyy! Polle hoki  joka päivä. - Nyt minä en jaksa odottaa, minä 
menen hakemaan talven, Polle  hirnahti. Polle laukkasi yli niit-
tyjen joiden olisi pitänyt olla lumen peitossa mutta ei  ollut. 
- Minne olet menossa? Polle kuuli äänen takaansa. Polle säi-
kähti ja lähti laukkaan.  Petteri-poro oli odottanut talvea niin 
paljon. Hän pettyi niin paljon kun talvi ei tullut.  Petteri päätti 
mennä etsimään sen rosvon, joka oli vienyt talven. Hän karkasi  
aitauksesta ja hölkkäsi rauhassa metsässä. Hän tapasi monta 
eläintä matkalla mutta  ei pysähtynyt.  
-Mikset sinä ole punakuono? Petteri kuuli äänen takaansa. Hän 
pelästyi ja juoksi  lujempaa kuin oli ikinä juossut pakoon. Kaik-
ki ne juoksivat samaan paikkaan. Siellä  kohtasivat Heimo, Polle 
ja Petteri. He ymmärsivät heti, miksi muut olivat siellä.  -Kuka 
se mahtoi olla? kysyi Polle. Tuli syvä hiljaisuus. - Se olin minä, 
Talvi ja lunta  alkoi sataa.  
Okko ja Saimi   

Pakkasukko 
Olipa kerran Pakkasukko, joka käveli lumen päällä. Ja kun hän 
käveli sen lumen  päällä, siihen tuli uutta lunta. Se lumi oli 
pumpulia, se pumpuli oli punaista ja kylmää.  Mutta kukaan, 
paitsi Pakkasukko, ei voinut koskea siihen. Mutta, jos joku koski 
siihen, hän muuttui siksi pumpuliksi. Aina kun talvi loppui 
Pakkasukko katosi, ja  ilmestyi seuraavan talven tullessa. 
(huom, tämä tarina on totta ) LOPPU Julia ja Jimi 

Talviloma  
On talviloman ensimmäinen päivä. Lunta on pyryttänyt koko 
yön ja aamun. Minä ja  pikkuveli menemme ulos. Pengon 
ruohonleikkurin hallista esiin ja laitan auran  paikoilleen. Sitten 
lähden auraamaan lunta. Saan aurattua ja pikkuveli kuskaa 
lunta  polkutraktorilla. Kun lumikasa on tarpeeksi iso, laskem-
me sen päältä pulkalla. Meillä  on hauskaa. Puuhan jälkeen 
menemme syömään. 
Jere  
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Terveyskeskus suljettu 52 viikolla 27.-31.12.2021.  

ALUEVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYS JA VARSINAINEN 
ÄÄNESTYS Satakunnan aluevaaleissa valitaan 69 aluevaltuutet-
tua päättämään siitä, miten me  satakuntalaiset saamme jatkossa 
sosiaali- ja terveyspalveluita sekä pelastustoimen  palveluita 
alueellamme. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. 
Ehdokkaat asetetaan  koko hyvinvointialueelle, äänestäjät 
äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita  ja tulos 
lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. 
 
Ennakkoäänestys järjestetään Lavian terveysasemalla 
 (Viittatie 8) seuraavasti:  ke 12.1.– to 13.1.2022 klo 8.00-16.00  
pe 14.1.2022 klo 8.00-15.00  
la 15.1- su 16.1.2022 suljettu  
ma 17.1.- ti 18.1.2022 klo 8.00-16.00  
Varsinaisena äänestyspäivänä sunnuntaina 23. tammikuuta klo 
9–20 äänestyspaikkana  on Lavian yhtenäiskoulu  
(Tampereentie 19).  

JOULUPOSTIA IKÄIHMISILLE – KAMPANJA  
Porin kaupunki ja luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot 
järjestää Joulupostia  ikäihmisille -kampanjan 8.11.–7.12.2021. 
Porissa asiaa organisoi perusturvan iäkkäiden  palvelut ja 
Porin kaupunginkirjasto. Kampanjassa kerätään joulukortteja 
yksinäisille  ikäihmisille Porin alueella sekä myös tehostettuun 
palveluasumiseen Porissa, Ulvilassa ja  Merikarvialla.  
Kampanjaan osallistuminen on helppoa ja hauskaa! Kampan-
jaan voi osallistua tekemällä  joulukortin ja toimittamalla sen 
keräyspisteeseen (Lavian kirjasto) 7.12.2021 mennessä  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.  

PORIN PERUSTURVAN VERKKOAUTTAMISEN CHATIN 
AUKIOLOAJAT  OVAT LAAJENTUNEET  
Porin perusturva aloitti huhtikuussa 2020 yhteistyössä Zoturin 
kanssa nuorten ja aikuisten  verkkoauttamisen. Nuorten palvelu 
löytyy osoitteesta: normaali.fi ja aikuisten palvelu  osoitteesta: 
enjaksa.fi. Sivustoilla asioidaan anonyymisti. Chatissa työsken-
telee ammattitaitoisia vastaajia maanantaista keskiviikkoon 
kello 14-17,  torstaisin kello 14-22 ja perjantaina kello 14-17.  

SATAKUNNAN MUSEO  
Tonttunäyttely 19.11.2021–2.1.2022 
Tontut valtaavat tänä jouluna Elon merkkejä–perusnäyttelyn ja 
vanhojen tuttujen lisäksi on  joukossa uusiakin tonttukavereita. 
Tontut kertovat kävijöille laajasta suvustaan,  suomalaisesta kan-
sanperinteestä ja vanhoista uskomuksista, jotka elävät edelleen 
–  vaikkakin tähän päivään muuntuneina.   
Tonttuviikonloppu lauantaina ja sunnuntaina 4.-5.12. klo 11-18 
Museossa on Tonttuviikonloppuna tonttumaisen iloista menoa. 
Tonttuoppaat,  Tonttumaailman erityisasiantuntijat, ovat tavat-
tavissa museossa ja he esittelevät tonttuja ja 
niiden mielenkiintoisia touhuja. Tonttuihin ja museoon voi tu-
tustua myös omatoimisesti  erilaisten leikkimielisten tehtävien 

avulla. Ja onpa tarjolla pienimuotoista ohjattuakin tekemistä. 
Ohjelma tarkentuu lähempänä ajankohtaa.  

Joulunajan aukiolo 
Museo on suljettu itsenäisyyspäivänä 6.12., jouluaattona ja -päi-
vänä 24.-25.12. sekä  uudenvuodenpäivänä 1.1.2022.  
Joulunajan tapahtumat Toivossa ja Korsmanilla  
Rakennuskulttuuritalo Toivon ja Korsmanin talon Vanhan ajan 
joulutori järjestetään nyt jo  25. kerran. Myytävänä on kaiken-
laista kaunista, taidokasta, käytännöllistä ja herkullista  sekä 
sisällä Toivon pihapiirin rakennuksissa että ulkona perinteisillä, 
Porin kauppatorin  1920-luvun mallin mukaan tehdyillä tori-
pöydillä. Koska Toivon pihapiirin rakennukset ovat paikoitellen 
ahtaat, toivomme niin myyjien kuin  asiakkaiden käyttävän 
sisätiloissa maskia. 

Korjausneuvontailta: Rakennusten eristeet keskiviikkona 8.12. 
klo 17-18.30 Jotta koti pysyy lämpimänä, on rakennuksen 
seinien, katon ja lattian pidettävä lämpö  sisällä. Mitä eristeitä 
hirrestä tai puusta rakennetuissa taloissa on perinteisesti käytet-
ty?  Miten ja millä materiaaleilla rakennusta kannattaa mahdol-
lisesti lisäeristää? Teemaillan  aikana saat vastauksia mm. näihin 
kysymyksiin. Asiantuntijana rakennuskonservaattori  Kalle 
Virtanen. 

Korsmanin talon joulutunnelmia- Joulun koriste- ja lahjapaja 
sunnuntaina 12.12. klo  11-15 
Kolmantena adventtina Korsmanin talossa aloitetaan jouluun 
valmistautuminen  rauhallisissa merkeissä. Porin Marttayhdis-
tyksen martat valmistavat keittiössä riisipuuroa  ja rusinasop-
paa, joista vierailija voi saada vähän maistiaisiakin. Kamarin 
nojatuolissa voi  levähtää kuuntelemalla Taata Sillanpään perin-
teistä joulusaarnaa tai ihastelemalla kuusen  koristeita. Korsma-
nin asunnon huoneet ovat pienet, joten toivomme vierailijoiden  
käyttävän sisätiloissa maskia. Joulutunnelmasta pääsee nautti-
maan myös valmistamalla  Piharivissä koriste- ja lahjapajassa 
perinteisiä joulukoristeita paperista, pahvista,  kiiltokuvista, 
oljista ja puuhelmistä. Toivon verstaalla voi nikkaroida kivoja 
puisia  joululahjoja tai vaikka leluja ihan itselle. Työpajamaksu 
5 €. 

PORIN TAIDEMUSEO  
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND  
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa 
sisäänpääsy keskiviikkoisin  klo 18-20. Kahden päivän yhteislip-
pu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon  toimipisteisiin 
17 / 5 / 8,50 EUR. Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, 
Eazybreak,  Smartum, Tyky+ ja Museokortti.  

Näyttelyt:  
TOMASO DE LUCA A Week’s Notice – Yhden viikon irtisano-
misaika Projektihuone 22.10.2021–02.01.2022  
Kolmikanavaisessa video- ja ääni-installaatiossa A Week’s 
Notice [Yhden viikon  irtisanomisaika] nähdään leijuvia ja 
huojuvia rakennusten pienoismalleja. Rakennukset  ovat tuttuja 
arkkitehtuurin historiasta, osa elokuvista lainattuja, jotkut tai-
teilijan omassa  elämässä merkityksellisiä paikkoja.  

KAUPUNKI TIEDOTTAA
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Tutustu taiteilijaan: Juuso Leppälä 
PEDAseinä 22.10.2021–2.1.2022 
Näyttelyssä tutustutaan Porissa työskentelevään kuvataiteilija, 
taidegraafikko Juuso  Leppälään. Leppälän teokset ovat taide-
sarjakuvaa muistuttavia, mustan ääriviivan  hallitsemia teoksia. 
Viime vuosina hän on keskittynyt pidemmän aikavälin teossar-
joihin,  joihin syntyy koko ajan uusia teoksia. 

MAAUIMALAN TALVIUINTIKAUSI  
Maauimalan talviuintikautena altaat ovat auki uimareille maa-
nantaisin, keskiviikkoisin ja  perjantaisin kello 15–20.  
Maauimalan asiakkaiden tulee edelleen kiinnittää huomiota 
ajankohtaisiin  turvallisuusrajoituksiin. Maskin käyttö pukuti-
loissa, käsihygieniasta huolehtiminen sekä  turvavälit ovat yhä 
tärkeitä. Talviuintikaudella pitää myös olla valppaana vuoden-
ajoista johtuviin tekijöihin. Pimeys  tulee aikaisin ja maauima-
lan kulkureitit voivat olla liukkaita. Uimaan kannattaa suunnata  
mieluiten kaverin kanssa, sillä myös kuuman saunan sekä 
kylmien ilmojen ja vesien  välinen kontrasti voi olla iso.  
Maauimalan talviuintikausi jatkuu läpi talven kevääseen asti. 
Yleisön uintiaika päättyy puoli  tuntia ennen sulkemisaikaa ja 
kassa sulkeutuu 45 minuuttia ennen sulkemista.  

PORI 2030 -STRATEGIAA LAADITAAN PARHAILLAAN – 
TULE MUKAAN  VAIKUTTAMAAN! 
Uusi kaupunginvaltuusto on aloittanut työnsä elokuussa ja yksi 
sen tärkeistä tehtävistä on  strategian päivittäminen. Valtuuston 
on tarkoitus hyväksyä uusi strategia  kevään 2022 aikana. 
Kuntien tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia 
erityisesti järjestämällä  sivistyspalveluja sekä kehittämällä 
alueensa elinvoimaa. Vuoden 2023 alusta alkaen  sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen tuottaminen siirtyy kunnilta 
hyvinvointialueille.  Verkossa toteutetun kyselyn avulla kerä-
tään asukkaiden, eri sidosryhmien, henkilöstön ja  poliittisten 
päättäjien näkemyksiä Porin tulevaisuuden suunnasta. Kyselyyn 
voi  vastata 16.11.–31.12.2021 välisenä  
aikana osoitteessa https://www.lyyti.fi/questions/5e73516680  
Sähköisen kyselyn lisäksi järjestetään joulu- ja tammikuun  
aikana myös keskustelevia tilaisuuksia kuntalaisten kanssa eri 
puolilla. Näistä  tilaisuuksista kerrotaan alueiden asukkaille 
vielä erikseen. Lisätietoja antaa Tomi Lähteenmäki, strategia-
päällikkö, puh. 044 701 1190  

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

ELÄKELIITON LAVIAN YHDISTYS RY  
* Perinteiset joulumyyjäiset tällä kertaa iltatorilla 1.12. klo 18 – 
20. (Myytävää voi tuoda  puoli tuntia aikaisemmin)  
* Puurojuhla jälleen seurakuntakodilla 9.12. klo 12 (heti syys-
kokouksen jälkeen). Mukana  kappalainen Minna Järvinen. Ota 
mukaan pikku paketti!  

* Jäsentilaisuudet jatkuvat keväällä joka kuukauden toinen 
torstai klo 13. Seuraava on  13.1.2022 ja silloin keskustelemme 
Sirkka Kettusen johdolla kalastukseen liittyvistä luvista  ja Kar-
hijärven kunnostuskalastuksesta.  
* ATK-kerho ja monitoimikerho vuorottelevat tiistaisin klo 
11.30 alkaen vanhustentalon  kerhohuoneella. Tule kysymään 
neuvoja digiongelmiisi!  
* Kuntosali maanantaisin ja torstaisin klo 9 – 10 yhtenäiskou-
lulla  
* Senioritanssi keskiviikkoisin klo 15 – 16 keskuskoululla  
* Boccia maanantaisin klo 16 – 18.30 keskuskoululla  
* Keilaamassa käydään joka kuukauden 1. ja 3. torstai klo 16 – 
17 Kankaanpään  kuntoutuskeskuksessa  
* Asioista lisää kotisivuiltamme: www.elakeliitto.fi/yhdistykset/
lavia 
LAVIAN KANSALLISET SENIORIT RY 
Ohjelmalliset kuukausitapaamiset kahvitarjoiluineen:  
Tiistaina 14.12. klo 13 joulujuhla seurakuntakodilla. Riisipuu-
roa, soppaa, torttukahvit,  herkkukoriarpajaiset.  
Kevätkauden tapaamiset joka kuukauden 3. tiistaina klo 13 
POP:n kokoustilassa.  

Alustava ohjelma:  
Tiistaina 18.1. asiaa kuulosta ja sen parantamisesta, kuulotera-
peutti Eija Koskenniemi.  Tiistaina 15.2. vieraana lavialainen 
kaupunginvaltuutettu Aila Haikkonen.  Tiistaina 15.3. kevätko-
kous. Vieraana Satakunnan senioripiirin muistivastaava Sirkka  
Nurminen.  

Tiistaina 19.4. aiheena Kunnosta huolehtien iloa elämään, fysio-
terapeutti Sari Riitaoja.  Tiistaina 17.5. aiheena Vanheneminen 
ja tunteet, psykologi Lari Junkkari.  

Senioritanssiharjoitukset keskiviikkoisin klo 15 – 16 keskuskou-
lun liikuntasalissa. Aloitus  mahdollisesti 19.1.2022 koronarajoi-
tukset huomioiden.  

Kuntosaliharjoitukset maanantaisin ja torstaisin klo 9 – 10 
Lavian yhtenäiskoululla.  

Vie meren tuoksuun, Lasse Mårtensonin musiikkiin pohjau-
tuva näytelmä Porin Teatterissa  perjantaina 28.1.2022 klo 13. 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Tellervo Kuusirannalle puh.  
044-030 9440 viimeistään 12.12.2021.  

Rakkauskirjeitä – Seela Sella ja Esko Roine Porin Teatterissa 
sunnuntaina 8.5.2022 klo  17. Tiedustelut Tellervolta  
puh. 044-030 9440.  

Tarkemmat ja ajantasalla olevat tiedot löytyvät kotisivuilta 
www.lavia.senioriyhdistys.fi ja  
facebook-sivuilta www.facebook.com/lavia.senioriyhdistys. 
Tiedusteluihin vastaa myös siht. Arja-Liisa Risku  
puh. 044-541 1055. 
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040
765 2596

 

   

                                      HYVÄ SEURA VIRKISTÄÄ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kutsu on kaikille läheistään hoitaville tai  
hoidettavan menettäneille 

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

Tule mukaan, vaikka et kuuluisikaan kunnallisen omaishoidontuen piiriin. 
 

Joulujuhla 16.12.2021 klo 13  
Ilmoittautuminen Pirkolle puh. 044 2960990 viim. 9.12. 

 

Kevään 2022 tapaamisissa Vanhustentalon kerhohuoneella  
klo 13–15 on kahvikupin äärellä seuraavaa ohjelmaa: 

to 10.2. Teemana Ystävänpäivä 

to 10.3. Asiaa ikäkuulosta 
  Paula Hesso, Kuuloliitto   

to 7.4. Seurakunnan tervehdys    

to 12.5. Kehon ja mielen virkeyttä 

ke 8.6. Makkaranpaistoa seurakunnan laavulla 
    Heinäkuussa Lavian kesäteatteriin            
Terveisin  
Punaisen Ristin Lavian osaston omaishoitajien tukitoiminnan vapaaehtoiset 

 Lisätietoja toiminnasta Pirjolta 0400 732821 tai Pirkolta 044 2960990 
 LÄMPIMÄSTI TERVETULOA MUKAAN! 

LAVIAN OSASTO 

 
 

Satakunnan Kansanmusiikkiyhdistys ry

TALVENSELÄN TAITTAJAISET- 
pelimannikonsertti            
su 16.1.2022 klo 14.00
Suomelan koulun liikuntasalissa 
Tampereentie 19 Lavia
 

Ohjelmassa hyvää musiikkia sekä vuoden
satakuntalaisen pelimannin ja nuoren  
pelimannin julkistaminen
 

Väliajalla puffetti.

Liput 10 €

TERVETULOA!
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Tmi P K Koskinen 
050 5999 864 

Remontti- ja putkikorjaukset  
ammattitaidolla  

   

 

 

       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 19.12. 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 
 
 

             

KUTSU
Eläkeliiton Lavian yhdistyksen 
syyskokoukseen srk-kodille
9.12.2021 klo 11 (ennen puurojuhlaa)
Esillä sääntömääräiset syyskokousasiat
Hallitus
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MÖKKEJÄ VUOKRATAAN 

 RUKATUNTURISSA

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

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

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

 PERJANTAI 3.12.2021 

 JUHLITAAN 5 VUOTIS SYNTTÄREITÄ 

 AVOINNA KLO 18-04 

 KAKKU/GLÖGI TARJOILU KLO 18—20 

 KARAOKE KLO 21-03.30 

 KORONAPASSI VAADITAAN KLO 24 ALKAEN. 

 MUUTOKSET MAHDOLLISIA! 

 TERVETULOA JUHLIMAAN 😊😊 

puh. 040 186 5150, 

tampereentie 3, 38600 Lavia 

 

 

Alvarin Mikon  
tuoreita ja maukkaita 

vihanneksia aina  
perjantaisin  

Lavian torilla!

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin 

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta
Osoite Korhosentie 9, Lavia

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin

Alkaen la 22.5.

MMyyyynnnniissssää

Kevään aikana tulossa
IITTSSEEPPAALLVVEELLUUMMYYYYMMÄÄLLÄÄ
Auto- ja konemyynti Lasse

Huikka Ky:n pihaan

Isokalliontaimijavihannes

Isokallion Taimi ja Vihannes

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

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin 

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta
Osoite Korhosentie 9, Lavia

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin

Alkaen la 22.5.

MMyyyynnnniissssää

Kevään aikana tulossa
IITTSSEEPPAALLVVEELLUUMMYYYYMMÄÄLLÄÄ
Auto- ja konemyynti Lasse

Huikka Ky:n pihaan

Isokalliontaimijavihannes

Isokallion Taimi ja Vihannes

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

HHeelleennaa  IIssookkaalllliioo  004400  55991155221122

LLaavviiaann  ttoorriillllaa
Perjantai aamupäivisin 

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta
Osoite Korhosentie 9, Lavia

LLaavviiaann  KKaahhvviibbaaaarriillllaa
Tiistai ja lauantai aamupäivisin

Alkaen la 22.5.

MMyyyynnnniissssää

Kevään aikana tulossa
IITTSSEEPPAALLVVEELLUUMMYYYYMMÄÄLLÄÄ
Auto- ja konemyynti Lasse

Huikka Ky:n pihaan

Isokalliontaimijavihannes

Isokallion Taimi ja Vihannes

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

040 548 3391 

Olli Selander 
0400 869 337 

Jarmo Uusitalo (lopettaa 31.12.2021) 
050 325 3732 

Hannu Välimäki (lopettaa 31.12.2021) 
0400 234 692 

Vesa Peltovirta 
040 848 8886 

Satakunnan kelakuljetukset  
(31.12.2021 mennessä tehtäviin matkoihin) 

0800 120 001  
 

uudet Satakunnan kelakuljetusten tilausnumerot  
käytössä 20.12.2021 alkaen  

1.1.2022  tehtäviin matkoihin: 
Taksi Helsinki 0800 414 612 
Keskustaksi Oy 0800 924 42 

 
 

Aukioloajat
 
ma  7.00–17.00  to   9.00–17.00
ti   9.00–17.00 pe 7.00–18.00
ke  7.00–17.00 la  12.00–18.00

Maukasta kotiruokaa arkisin.  
Pe ja la paistamme pizzaa.   
Listalta grilliruokaa ja siipiä.  
Pitopalvelu ja juhlatilan vuokraus.   
Matkahuollon ja  
Schenkerin palvelupiste.   
Tampereentie 9, Lavia.  
Puh 050 5621553, 050 3244066
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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 

 40 hengen juhla/kokoustilat Vanhustenkotiyhdistyksen  
ruokalassa Aleksintiellä  

 

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

UUSIEN AUTONRENKAIDEN  
MYYNTI JA ASENNUS

Susikoskentie 65, Lavia 
Lisäksi pienkonehuolto ja korjaus

tiedustelut: Jarmo Uusitalo
050-325 3732

jarmo.uusitalo@taksiuusitalo.fi
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POLTTOPUUTA, koivua 
Kesän satokauden tullessa 
vadelmaa, pensasmustikkaa.
kysy myös mansikkaa.  
www.kuuselan.fi
VP Kuusela, puh 040 5358285



33

LAVIAN MAATALOUSNAISET RY
Vuokrataan kahvinkeitintä ja
pitokalustoa (50-300 hengen)
Kalustosta voi vuokrata myös

eri kokoisia tarjoiluastioita.
Varaukset, miel. iltaisin

Anita Kamppi 0400 204555

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

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

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY 

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

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

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

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529

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

puh. 02 5571 243

       

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

Rahtiteurastus ja lihan leikkuu,  
myös riistaeläimet.

Rainer Myllymaa
0500 955263 / 0400 955263

Tilitoimisto Elli Mannelin
KLT-kirjanpitäjä 

Lutikontie 28
38600 Lavia

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

VUOKRATAAN 
Kuukulkija henkilönosturi. 

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

www.koneurakointi-kalliomaki.com 
Koneurakointi Kalliomäki Oy   

Toni.K.puh: 0405566277  
ILMALÄMPÖPUMPUT 

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

TTIILLIITTOOIIMMIISSTTOO  
SSUUSSIIKKOOSSKKEENN  TTAASSEE  

 
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA 

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

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

Tampereentie 9

02-5571 777
040-7182 777



K u u s i r a n n a n t i e  4 8 ,  3 8 6 0 0  L A V I A
s a m i . k u u s i r a n t a @ k u u s i r a n t a o y . f i

Urakointi

Kuusirannan saha
•	 rahtisahaus
•	 tuppeen	sahattua
•	 höylättyä
•	 pohjamaalattua
•	 painekyl lästettyä

Ari 0400 138 921

Sami 040 411 3030

•	 5t, 	15t	 ja	28t	kaivuri t
•	 maarakennusalan	työt	pohjaraken-
tamisesta	viherrakentamiseen

•	 maa-ainesten	 	
toimitukset	 	
mm	sorat,	hiekat

•	 traktoriurakoint i 	mm	puunajo,	 	
ketjumurskaus,	maansi ir to,	 	
maatalousurakoint i , 	 t ien	lanaus

•	 energiapuun	korjuu
•	 tarvikkeet	mm	putket,	kaivot Vuokraa!

Klikkaa sivuille

Kuusiranta Oy

•	 l istoja
•	 ruuveja

•	 sahanpurua
•	 haketta


