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Aurinkosähköjärjestelmä meiltä nyt edullisemmin kuin koskaan

Maatilojen 40 % energiatuen hakuaika päättyy pian
Tällä hetkellä moni maatila saa parhaan hyödyn aurinkosähköjärjestelmästä, koska heillä on mahdollisuus saada 40% energiatuki
aurinkosähköjärjestelmän hankintaan.

Miksi järjestelmä Vatajankosken Sähköltä?
Olemme saaneet uusia tehokkaampia tuotteita todella kilpailukykyiseen hintaan. Tarjoamme aurinkosähköjärjestelmää teille helppona
kokonaistoimituksena. Järjestelmän laadun takeena lupaamme
pitkät takuuajat.

Miksi tukea kannattaa hakea tänä vuonna?
Jos olet harkinnut sähkön omavaraisuutta, on oikea aika hankkia
järjestelmä juuri nyt. Näillä näkymin mahdollisuudet saada suurta
40% tukea on voimassa enää tämän vuoden. Ensi vuoden tuen
määrästä ei ole tietoa. Jäljellä on kaksi investointituen hakujaksoa
(15.8.2020 ja 15.10.2020).
Paikallisena ja vastuullisena myyjänä olemme käytettävissä myös
asennuksen jälkeenkin kaikissa kysymyksissänne. Ota yhteyttä
aurinkosähköasiantuntijoihimme niin kerromme mielellämme
lisää puh. 02 5782 5316.
Aurinkoisin terveisin
Vatajankosken Sähkö
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Hyvät lukijat!
Osittain koronapandemian aiheuttamien rajoitusten
ja kirjapainon vaihtumisen vuoksi lehtemme ilmestyy nyt kesäkuun sijasta heinäkuussa. Kirjapainon
vaihtuessa, muuttuu myös lehden ulkonäkö, tästä
lähtien koko lehti on värillinen.
Onneksi Laviassa on selvitty ilman koronatartuntoja,
vaikka jokunen lavialainen kai on joutunut olemaan
tartuntamahdollisuuden vuoksi karanteenissä. Meidän turvaksemme tehdyt rajoitukset ovat kuitenkin
vaikuttaneet jokaisen meidän elämäämme jollakin
tavoin.

vanhempien resursseja tarvittiin varsinkin alakoululaisten koulunkäynnin tukena. Lavian Yhtenäiskoulu
selvisi, etäkoulun järjestämisestä erittäin hyvin, näin
olen kuullut moneltakin vanhemmalta.
Nyt kun rajoituksia puretaan, toivon että yksinäisyydestä kärsineet tapaavat taas läheisiään ja voimme
pian taas vierailla hoitolaitoksissa vapaammin.

Korona-aika on pakottanut meitä opettelemaan
uusia toimintatapoja ja näyttänyt, että vaikeistakin
ajoista selvitään oma ja muiden ihmisten hyvinvointi
ja turvallisuus huomioon ottaen ja hyvällä yhteistyöllä. Saamistamme opeista ja kokemuksista on varEniten rajoitukset ovat koskeneet niihin, joiden
työn lomautukset keskeyttivät, sekä yrittäjiin, joiden masti jatkossa monen moista hyötyä, vaikka toinen
toiminta väheni tai jopa keskeytyi. Olemme tällä het- korona-aalto ei toteutuisikaan.
kellä päässeet suuresta osasta rajoituksia ja useimmat
Mukavaa, leppoisaa kesää kaikille!
yrittäjät jatkavat työtään lähes entiseen malliin.
Korona aiheutti monelle yrittäjälle tulojen menetyksiä. Nyt korkea aika käyttää lavialaisten yrittäjien
palveluita enenevässä määrin, jotta saamme paikalliset palvelut säilytettyä. Ilman asiakkaita yrittäjyys ei
kannata.
LEHDEN YHTEYSTIEDOT:
Tarja Jansson puh. 044 2926 357
Monet lapsiperheet joutuivat myös koville sekä
lavian.tiedotus@gmail.com
taloudellisesti että henkisesti. Töiden väheneminen,
vähensi myös tuloja ja lasten ollessa etäkoulussa
Kannen kuva: Lasse Hautala

Tarjo Jansson
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LAVIAN SEURAKUNTA LIITTYY NOORMARKUN
SEURAKUNTAAN VUODENVAIHTEESSA
Lavian ja Noormarkun seurakuntaneuvostot hyväksyivät kokouksissaan toukokuun lopussa yksimielisesti esityksen Lavian
seurakunnan liittymisestä Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021
alkaen. Liittyminen hyväksyttiin myös Porin yhteisen kirkkoneuvostossa. Tämän jälkeen se menee vielä kirkkovaltuuston
käsittelyyn ja sieltä sitten syksyllä arkkihiippakuntaan ja Kirkkohallitukseen lopullista vahvistusta varten.
Lavian kirkkoherran virka muuttuu yhdistymisen myötä kappalaisen viraksi. Yhdistyneessä seurakunnassa työntekijäresursseja
voidaan Lavian vs. kirkkoherran Tuija Kruusin mukaan jakaa
tasaisemmin, mikä helpottaa myös nykyistä työpainetta Laviassa. Jo vuonna 2017 tuomiokapituli oli sitä mieltä, että kirkkoherran työmäärä oli Lavian seurakunnassa liian suuri.
–Seurakunnan perustehtävät ja palvelut jatkuvat Laviassa entiseen malliin. Tästä neuvoteltaessa on kuultu sekä työntekijöitä
että seurakuntalaisia, hän korostaa.
Kruus itse on helpottunut siitä, että Lavian seurakunnan nykyisten työntekijöiden työsuhteet säilyvät ja että tuleva kappalainen
pystyy enemmän keskittymään hengelliseen työhön hallinnollisten tehtävien vähentyessä selvästi.
Lavian ja Noormarkun neuvotteluprosessi kesti neljä kuukautta.
Kruus luonnehtii neuvotteluiden henkeä määrätietoiseksi ja
hyvähenkiseksi, koska osapuolilla on ollut sama tahtotila.
–Aika oli nyt kypsä liitokselle, jota on Laviassa osattu odottaa
jo pitkään. Liitoksen ansiosta kykenemme ajoissa varautumaan
vuoden 2022 budjetin valmisteluun, mikä tulee olemaan haasteellista isojen säästötavoitteiden vuoksi.
Myös Noormarkun kirkkoherra Kari Penttinen on hyvillään
liitosneuvotteluprosessin myönteisestä lopputuloksesta.
–Osapuolilla ei ollut kynnyskysymyksiä, ja meillä on lisäksi
koko ajan ollut tuomiokapitulin tuki. On myös tärkeää, että Lavia saa oman toiveensa mukaisesti kappalaisen, jotta hengellistä
työtä voidaan jatkaa paikan päällä, Penttinen sanoo.
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Vaikka työntekijöiden ajomatkat Noormarkun seurakunnan
sisällä jatkossa pitenevät, voidaan sekä Kruusin että Penttisen
mukaan jatkossa osa kokouksista ja palavereista hoitaa nettiyhteyden avulla.
-Laviassa seurakunnan edustajat halusivat ennen päätöksentekoa kuulla seurakuntalaisten mielipiteet liittymiseen liittyvissä
asioissa. Vastauksia saapui määräaikaan mennessä yllättävän
runsaasti, kertoo Tuija Kruus.
-Vastauksista näki, että koko tilannetta oli harkittu tarkkaan,
palveluitten haluttiin jatkuvan entisen laajuisina, liitos nähtiin
taloudellisista syistä tarpeellisena. Suurinta huolta aiheutti se,
että huolehditaanko Lavian asioista riittävästi. Myös seurakunnan työntekijöitä kuultiin liitosta suunniteltaessa ja he saavat
nyt kollegoita, samaa työtä tekeviä työkavereita.
- Ilman yhdistymistä Lavian seurakunnan taloustilanne olisi
säästövaatimusten jälkeen ollut kestämätön. Lavian seurakunnassa on tällä hetkellä noin 1480 jäsentä eikä se takaa riittäviä
tuloja seurakunnan toiminnalle. Säästöjä uudelle yhdistyvälle
seurakunnalle tulee, kun sijaisuuksia voidaan järjestää seurakunnan sisällä eikä ulkopuolisia tarvitse palkata niin paljon,
kaikki työntekijät siirtyvät näin Noormarkun seurakunnan
työntekijöiksi. Suntio on kuitenkin edelleen Porin seurakuntayhtymän palveluksessa.
- Säädökset seurakunnan toiminnasta koskevat vain sen pääkirkon toimintaa, joten tulevaisuudessa kappeliseurakunnassa on
mahdollisuus järjestää toimintaa vapaammin. Vapaus innostaa
uudenlaiseen toimintaan, vaikka samalla perinteistä pidetäänkin kiinni, kaksoispyhinä ei jumalapalvelusta ole välttämättä
pienessä seurakunnassa pidettävä molempina päivinä. Tällöin
pystytään myös järjestämään muutakin toimintaa, erilaisia kohtaamisia seurakuntalaisten kanssa, jossa he myöskin voivat olla
toimijoina eivät pelkästään kuulijoina sekä rakentaa toimintaa
heidän toiveidensa mukaan, Tuija Kruus toteaa.
Teksti Tarja Jansson
KuvaTuija Kruus

Avajaisissaan Mintunlehti levittäytyi myös pihalle.

MINTUNLEHTI ON NYT KESKELLÄ KYLÄÄ
Lounaskahvila Mintunlehti ehti toimia Kuusikon Lihakaupan
yhteydessä reilut viisi vuotta. Keittiö kävi aikaa myöten Mintunlehden monipuoliselle toiminnalle ahtaaksi. Leipominen
jouduttiin tekemään Riuttalassa erillisessä leipomotilassa,
matkahuollon toiminta haukkasi asiakastiloista oman osansa ja
useamman henkilön työskentely niukoissa tiloissa oli hankalaa.
Koronarajoitusten tullessa voimaan ja hankaloittaessa yritystoimintaa, uutta näin syntynyttä tilannetta ja yrityksen pärjäämistä
oli ruvettava pohtimaan uudella tavalla. Ensin yrittäjä Eija
Heinolan ajatuksissa oli luopua yrittäjyydestä ja hankkiutua
muualle omaa koulutusta vastaavaan työhön.
-Harkitsin yhden yön lopettamista, mutta seuraavana aamuna
päätin yrittää vielä kerran paremmissa tiloissa. Koska keskellä
kylää oli vuokrattavissa tyhjillään oleva entisen Kylänraitin
Herkkumestan toimitila, tartuin mahdollisuuteen ja siirsin
Mintunlehden toiminnan sinne. Asiat ovat edenneet sen jälkeen
todella nopeasti. Tyhjään keittiöön piti hankkia uudet kalusteet,
mutta nyt hyvin toimivassa keittiössä on mahdollista valmistaa
kaikki kahvila-ravintolan tuotteet alusta asti itse, kertoo Eija.
Tiukkojen koronatoimien vuoksi myös Mintunlehdessä jouduttiin turvautumaan lomautuksiin. Aluksi muuton jälkeen
Eijan kanssa työskenteli vain Pomarkusta kotoisin oleva kokki
Nina Syvänen, mutta pikkuhiljaa alkoi tunnelin päässä pilkottamaan valoa niin, että lomautukset voitiin kokonaan purkaa ja
keskittyä täysillä tarjoamaan kahvila-, ravintola ja pitopalvelua
lähialueen ihmisille.

-Uusissa isoissa tiloissa työskentely on ollut todella helppoa
jokapäiväisissä töissä. Täällä pystymme tekemään sitä, mitä
olemme useamman vuoden jo halunneet tehdä, toteaa Eija.
Koska pandemiarajoitukset eivät aluksi mahdollistaneet normaalia kahvila-ravintola toimintaa, Mintunlehti aloitti ensin
vapun aikaan myymällä leipomotuotteita ja tilauksesta ruokaa.
Toukokuun 11. päivänä aloitettiin lounaiden noutomyynti, joka
käynnistyi mukavasti. Vanhat asiakkaat löysivät taas takaisin ja
uudet asiakkaat ovat löytäneet tiensä palveluiden pariin.
Kesäkuun alussa koronarajoitusten väljetessä Mintunlehti laajensi aukioloaikojaan ja näin kesäkuun alusta asti on ollut mahdollista ruokailla myös paikan päällä. Lauantaina 13.6. vietettiin
Mintunlehden nelituntisia avajaisia.
-Avajaisten järjestäminen jännitti, koska kaikki ovat varovaisia
koronapandemian takia. Mutta avajaiset onnistuivat yli odotusten, paikalla kävijöitä oli noin neljäsataa, alussa väkeä oli enemmän, mutta väkeä riitti tasaisesti koko aukioloajan, Eija kertoo.
Teksti ja kuvat Tarja Jansson

Oivallisten tilojen vuoksi Mintunlehdessä päivittäisen lounastarjoilun ruokalistaa on voitu uudistaa niin, että keittiössä ei
käytetä puolivalmisteita, pito- ja catering palveluja pystytään
tarjoamaan laajemmin, leivonnaisia saadaan leivottua uudessa
hyvässä leipomotilassa ja torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin paistetaan kiviarinauunilla lounaan lisäksi suurta suosiota
saanutta pitsaa.
Matkahuoltopalveluilla on omat tilansa ja sisäänkäyntinsä ja
Veikkauksen palvelut saa entiseen tapaan.

Yrittäjä Eija Heinola ja kokki Nina Syvänen ovat
tyytyväisiä Mintunlehden uusiiin tiloihin.
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APTEEKKARI ANNE
LEHTONEN SIIRTYY
SASTAMALAN
1. APTEEKKIIN
Apteekkari Anne Lehtonen on vastannut Lavian apteekista eli
Porin 11. apteekista reilusti yli kaksi ja puoli vuotta. Sastamalaan hän siirtyy elokuun lopulla, mutta hoitaa Laviaa siihen
saakka, kunnes uusi apteekkari on valittu.
Tämän vuoden maaliskuun loppupuolella Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myönsi hänelle apteekkioikeudet Sastamalan 1. apteekkiin, joka sijaitsee Vammalan keskustassa.
Porin 11. apteekin apteekkilupa on haettavana ja päätös uudesta
apteekkarista todennäköisemmin tehdään elo-syyskuussa. Muutoksen yhteydessä Porin 11. apteekki perustetaan Satasairaalaan
ja Lavian sekä Kiikoisten apteekit ovat osa tätä kolmen apteekin
ryhmittymää.
Fimean hakuilmoituksen mukaan apteekin tulee sijaita Porin
kaupungin Satakunnan keskussairaalaan alueella, apteekkilupaan liittyy ehdot ylläpitää Kiikoisten sivuapteekkia Sastamalan
kaupungin Kiikoisten taajamassa ja Lavian sivuapteekkia Lavian
taajamassa. Toisin sanoen varsinaisen Porin 11. apteekin sijaintipaikaksi tulee Satasairaala ja sen Lavian apteekista tulee näin
sivuapteekki Kiikoisten sivuapteekin tavoin.
Sairaalatiloissa ei voi olla sivuapteekkia, joten pääapteekki
siirtyy siksi Satasairaalaan, jossa ei ole aiemmin ollut apteekkia.
Porin 11. apteekin lupaan on liitetty ehto ylläpitää Lavian ja
Kiikoisten apteekkia. Näin apteekkitoiminta Laviassa on taattu.
Fimea on yrittänyt jo aiemmin muuttaa Lavian apteekkia
sivuapteekiksi, siinä kuitenkin onnistumatta, koska lähiseudun
apteekit eivät ole olleet halukkaita ottamaan Lavian apteekkia
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sivuapteekikseen. Fimea pyrkii muuttamaan pienet apteekit
sivuapteekiksi ja siten takaamaan lääkehuollon toteutumisen
myös pienemmissä taajamissa. Lavian apteekin reseptilääkkeiden myyntivolyymi on ollut jo pitkään keskimääräisen sivuapteekin luokkaa. Porin 11. apteekin sivuapteekkina apteekkitoiminta Laviassa on taattu.
Siirtymiseni Sastamalan apteekkiin vie oman aikansa. Lavian
apteekkiluvan hakuajan päätyttyä on vielä kuukauden valitusaika ennen kuin uuden apteekkarin lupa saadaan varmistettua, joten siirtymiseni Sastamalaan tapahtunee vasta vuoden
loppupuolella. Kaupat Sastamalan apteekista tehdään elokuun
lopussa, kertoo Anne Lehtonen.
Lavialaiset ovat äärimmäisen hyvin ottaneet minut vastaan ja
on ollut suuri ilo tehdä tätä työtä täällä, kiitos siitä. Haikealta
tuntuu siirtyä pois. Vaakakupissa painoi lyhyempi työmatka
Nokian Tottijärveltä ja isommassa apteekissa henkilökunnan
määrä. Lomapäivät ovat viime aikoina olleet vähissä ja toiveissa
olisi viettää enempi aikaa lastenlasten kanssa.
Anne on näinä muutama vuotena kehittänyt Lavian apteekin
toimintaa huomattavasti, apteekin kautta on mahdollisuus saada reseptilääkkeiden annosjakelua, lääkkeiden kotiin kuljetus
hoituu kaksi kertaa viikossa, apteekissa on etälääkärin palvelupiste ja postin palvelut ovat olleet jo reilun vuoden apteekin
tiloissa.

Annen monivaiheinen tie apteekkariksi
Annella oli nuorena kaksi toivetta, saada työskennellä farmaseuttina ja oppia soittamaan pianoa. Haave pianonsoiton oppimisesta on vielä täyttymättä, mutta farmaseutiksi hän valmistui
vuonna 1991.
Ennen farmaseutiksi opiskeluaan Anne oli jo opiskellut farmanomiksi ja sen jälkeen työskennellyt Vammalan 1. apteekissa, joten uuden apteekkilupansa myötä hän palaa samaan
apteekkiin, jonka nimi vain on muuttunut ja näin apteekkiuran
ympyrä sulkeutuu. Hän hankki aikoinaan myös hoitoalan
tutkinnon ja työskenteli 1980-luvun lopulla Vammalan terveyskeskuksen vastaanotolla.
Opiskelupaikka erityisluvalla farmaseutiksi Kuopiossa järjestyi
pääsykokeen kautta ja niin alkoi vuoden kestävä rankka opiskelujakso. Perheen ekaluokkalainen ja neljäsluokkalainen viettivät
tällöin viikot insinööriopiskelua suorittavan isän kanssa Vammalassa, kun äiti puursi omien opintojensa parissa Kuopiossa.
Valmistuttuaan tuore farmaseutti sai työpaikan Tyrvään apteekista.

Proviisorin tutkinnon Anne suoritti taas Kuopion yliopistossa,
josta valmistui vuonna 2003. Itsensä kehittämisestä nauttivana
hän on kouluttautunut myös lääkehoidossa sekä suorittanut
Tampereen ammattikorkeakoulussa yrittäjyyden tutkinnon.
Hän on työskennellyt proviisorina edellä mainittujen lisäksi
Äetsän apteekissa, Yliopiston apteekissa sekä Länsi apteekissa
Tampereella ja viimeiseksi ennen Laviaan siirtymistään Sahalahden apteekissa. Näiden lisäksi hän on toiminut Lääkehoidon
kehittämiskeskuksen ja Apteekkariliiton yhteisissä projekteissa
sekä annosjakeluyksikkö Pharmacin toimitusjohtajana apteekkipestiensä välissä.
- Minähän olen tosi laiska, jos minulla ei ole mitään tekemistä,
Anne totesi, kun ihmettelin hänen energisyyttään.
Laiskuus ei ole ilmeisesti päässyt häntä juurikaan haittamaan
Laviassa oloaikana, tekemisillään hän on saanut Lavian apteekin nousemaan yhdeksi seutukuntamme kehittyneimmistä
apteekeista. Tämän jatkuvasta kehittämisestä ja kehittymisestä
nauttivan apteekkarin uskon vielä hankkivan sen pianonsoittotaidonkin.
Teksti ja kuva Tarja Jansson

töitä
tarjolla
Lavian asioista kiinnostuneelle
kirjoitustaitoiselle
Lavian tiedotuslehdessä.
Lehtemme kaipaa toimittajaa
päätoimittajan avuksi.
Palkkaa työstä ei saa, sen sijaan saa
hyvän mielen voidessaan
tiedottaa erilaisista lavialaisia
kiinnostavista asioista.

PIKISUPERSTAR

Ota yhteyttä päätoimittaja
Tarja Janssoniin puh. 044 2926357
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Ensimmäisen onnistuneen ruokajakelun jälkeen työhön osallstuneet Eeva-Liisa Koskinen,
Pirkko Varheenmaa, Pirjo Hessa ja Pirjo Koivisto olivat tyytyväisiä hyvin sujuneesta työstä.

LÄHI-TAPIOLA JA SPR JÄRJESTIVÄT YHDESSÄ
RUOKA-APUA LAVIASSA
LähiTapiola-ryhmä myönsi miljoonan euron tuen koronaviruksen synnyttämään avustustarpeeseen Suomessa, apu kanavoitiin
ensisijaisesti Suomen Punaiselle Ristin hoidettavaksi.
Tällä tuella Suomen Punaisen Ristin Satakunnan piiri osastot
jakoivat touko-kesäkuussa yli 10 000 valmista ruoka-annosta.
Lavian paikallisosasto jakoi ruokaa ikäihmisille ja lapsiperheille viitenä tiistaina alkaen 19.5. ja päättyen 16.6. Aleksintien
ruokalassa.

Ruoka-avun yhteydessä SPR:n Lavian osaston edustajat antoivat
kävijöille myös keskusteluapua.

Ruoat valmistettiin Toiminimi Pirkko Varheenmaan tiloissa.
Ensimmäisenä päivänä mukana olivat Pirkko Varheenmaan
lisäksi lavialaiset Pirjo Hesso ja Pirjo Koivisto sekä Eeva-Liisa
Koskinen, joka on Satakunnan piirin omaishoidon tukitoiminnan suunnittelija. Annoksia jaettiin ensimmäisellä kerralla 73
annosta. Alunperin oli arvioitu 55 annoksen riittävän, mutta
onneksi ruokaa oli valmistettu niin paljon, että sitä riitti 73
annokseen.
Oven ulkopuolella oli valmiina jo jono, kun ovet avattiin. Ruoka
saatiin suurimmaksi osaksi jaettua puolen tunnin sisällä, sen
jälkeen kävijöitä oli harvakseltaan.

Puhelin on kaikille avoin, ja syy soittoon voi olla mikä tahansa – vaikkapa yksinäisyyden tunne, huoli omasta ja läheisten
terveydestä tai epävarmuus tulevasta.

Lähi-Tapiola on koronakriisin aikana tukemassa myös Punaisen Ristin Auttavaa puhelinta, joka tarjoaa maksutonta keskusteluapua numerossa 0800 100 200 arkisin kello 9–21. Puheluihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset, ja keskustelut ovat täysin
luottamuksellisia.

Pandemia toi mukanaan monenlaista muutosta ihmisten elämään, tällaisella vapaaehtoistyöllä vaikeuksia on voitu helpottaa
edes joltain osin. Työhön tarvitaan aktiivisia ja työtä pelkäämättömiä talkoolaisia, joita onneksi niin meiltä Laviassa kuin
muualtakin maassamme löytyy.
Teksti ja kuvat Tarja Jansson

-Ruokaa jaettiin lapsiperheille, ikäihmisille ja omaishoitajille,
Sitä jaettiin viidellä kerralla keskimäärin runsaat sata annosta päivässä. Jakelusta oli jokaisella kerralla vastaamassa myös
Eeva-Liisa Koskinen, joka koki työn tärkeäksi ja halusi tulla
mukaan toimipaikaltaan Porista. Riskiryhmiin kuuluville toimitettiin myös ruoka-annoksia kotiin, kertoo Pirkko Varheenmaa,
joka vastasi ruoanvalmistuksesta Pirjo Hesson avustamana.
- Ruoka-apu koettiin tarpeellisena, moni kävijä toivoi tällaisen
toiminnan jatkuvan, mutta meidän resurssimme riittivät näihin
viiteen kertaan. Iloksemme paikallinen Sale lahjoitti lapsille
suklaapatukat ruoan oheen, Pirkko jatkaa.
Pirkko ja Pirjo laskivat tehneensä yhteensä noin 120 talkootuntia ruokaa valmistaessaan.
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Henkisen tuen palveluista Lavian ruokajakelun ensimmäisenä
päivänä olivat jakelupisteen ulkopuolella kertomassa
Pirjo Äijö Laviasta ja Anja Tunturi Jämijärveltä, kävijöillä oli
mahdollisuus myös tässä keskustella heidän kanssaan.

4H KESÄTERVEISET
Tänä kesänä moni vakiintunut kesätoimintamme on tauolla,
mutta Jäätelökioski palvelee Lavialaisia entiseen tapaan. Säännölliset aukioloajat ovat arkisin klo 12 – 18 ja la-su klo 12 - 16.
Kovan helteen sattuessa aukioloa pitää kuitenkin hieman myöhäistää, sillä keskipäivä on liian kuuma työskennellä kioskissa.
Päivitämme Facebookiin (Kiikoisten ja Lavian 4H-yhdistykset)
muuttuvia aukioloaikoja, mikäli on tarve.
Kesän ollessa kauneimmillaan tähyillään myös jo syksyyn
toivoen, että toiminta voisi jatkua normaalisti. Kerhot käynnistyvät viimeistään syyskuun alussa ja perinteinen kesällä pidetty
lastentapahtuma on jo kalenteroitu marraskuulle. Samassa
yhteydessä juhlitaan sitten Lavian 4H-yhdistyksen 90-vuotista
taivalta.
Mehuaseman laitteet uusittiin viime syksynä Leader- hankkeen
mahdollistamana. Alkusysäyksen hanke sai Lavian Osuuspankin tuesta, jonka saimme v.2018.
Mehustuskoneiden sisäänajo on nyt suoritettu ja toivotaan
hyvää omenavuotta, jotta saataisiin uusille koneille käyttöä.
Tavataan syksyn koittaessa kerhotoiminnassa ja mehuasemalla!
Hyvää kesää kaikille!

TIEDOTE: SATAKUNNAN MUSEON UUSI
HANKE TALLENTAA SATAKUNTALAISTA
TALKOOPERINNETTÄ
Satakunnan Museo on saanut Museoviraston avustuksen
talkootyön tutkimista ja tallettamista varten projektiin Talkoot!
- perinteen tallentaminen, talkoohengen etsiminen ja hyvien
talkoiden reseptin laatiminen. Avustus kuuluu aineettoman
kulttuuriperinnön sopimuksen mukaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin. Avustuksella toteutetun projektin avulla tallennetaan talkooperinnettä ja aloitetaan talkoiden ABC-oppaan
laatiminen. Projektia toteutetaan kesän ajan keräämällä aineistoa talkoista ja syksyllä työtä jatketaan työryhmän kera. Lisäksi
talkootyön perinne lisätään elävän perinnön wikiluetteloon.
Kysely toimijoille sekä talkoolaisille
Projekti aloitetaan toteuttamalla erilaisille toimijoille sekä
talkoolaisille kysely verkossa tai tarvittaessa kirjeitse. Kysely
toteutetaan kesäkuun loppupuolella. Kyselyyn voi vastata kuka
tahansa talkoihin osallistunut tai talkoiden järjestäjä. Tavoittelemme kyselyllä mahdollisimman laajaa joukkoa eri-ikäisiä
ja erilaisissa talkoissa mukana olleita. Toivomme, että talkoita
säännöllisesti järjestävät organisaatiot ja yhteisöt voisivat välittää kyselyn eteenpäin talkoolaisilleen.
Tiedossa talkoot heinä- tai elokuun aikana?
Talkooperinnettä talletetaan projektin aikana myös vierailemalla talkoissa sekä tekemällä haastatteluja talkoolaisille. Poikke-

ustilanteen takia kesän tapahtumat ovat vähentyneet ja samalla
myös talkoiden määrä on laskenut. Jos tiedossasi on talkoot
kesän aikana, niin kuulisimme niistä mielellämme. Haussa on
talkoita eri aihepiireistä, pienistä ja yksityisistä pihatalkoista
suuriin tapahtumatalkoisiin. Projektissa tallennetaan myös
menneiden vuosien talkooperinteitä ja haussa on myös haastateltavia, jotka ovat toimineet tai toimivat edelleen aktiivisesti
talkoissa.
Jos yhdistykselläsi on tiedossa talkoita ja haluatte olla mukana
projektissa, niin voitte ottaa yhteyttä emilia.merisalo@pori.fi tai
akuliina.aartolahti@pori.fi.
Lisätietoa:
Emilia Merisalo, projektitutkija, Satakunnan Museo, p. 044 701
1524, emilia.merisalo@pori.fi
Akuliina Aartolahti, maakuntatutkija, Satakunnan Museo, p.
044 701 1056, akuliina.aartolahti@pori.fi
Satakunnan Museo, Hallituskatu 11, 28100 Pori
www.pori.fi/satakunnanmuseo
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KIRJASTON HENKILÖKUNTA ESITTELYSSÄ
Marjut Koski tuli Lavian lähikirjastoon töihin elokuun alussa
neljä vuotta sitten. Tällöin entinen kirjastonjohtajan nimike
Laviassa vaihtui vastaavaksi kirjastonjohtajaksi, koska jo Lavian
Poriin liittymisen myötä tehtävän toimenkuva oli muuttunut. Marjut vastaa ennen kaikkea Lavian kirjaston käytännön
toiminnasta. Esimiesvastuu siirtyi viime vuonna pääkirjastoon
palveluvastaava Satu Mattila-Laineelle, jonka jälkeen sijaisuusjärjestelyt hoidetaan Porissa. Tämä helpottaa muun muassa
sairauslomien ja muiden sijaisuuksien järjestelya, vaikka Marjut
ja kirjastovirkailija pääsääntöisesti tuuraavat toisiaan. Marjut
asustaa Nakkilassa, työmatka Laviaan sujuu hyvin, vaikka joskus talviset kelit ovatkin haasteellisia.
Harri Havanka tuli tämän vuoden maaliskuun alusta töihin
kirjastovirkailjan toimeen, joka palautui ajaltaan sataprosenttiseksi, kuten se oli ollut Lavian kunnan aikana. Harri on
työskennellyt aiemmin mm. Helsingin ja Tampereen kaupunginkirjastoissa, viimeiset pari vuotta hän oli ICT-asiantuntijana
Tredussa (Tampereen seudun ammattiopisto). Tampereen
kirjastossa hän toimi tietopalvelusihteerinä, joten tietotekniikka
on hänen osaamisalaansa. Vuosikausia tietotekniikan parissa
työskentely ajoi hänet hakemaan erilaista ja liikkuvampaa työtä.
Tietokoneen ääressä istuminen päivästä toiseen ei tuntunut
mielekkäältä. Harri päivystää kaksi tuntia viikossa Satakirjastojen chat-palvelussa, jossa asiakkaita palvellaan kirjastojen
nettisvujen kautta. Tampereen keskustassa vaimonsa kanssa
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vakinaisesti asuva Harri viettää suuren osan ajastaan Lavian
Heinolankulmalla, jossa hän kunnostaa hankkimaansa vanhaa
taloa ja nauttii luonnon rauhasta.
Harrin työsuhde alkoi juuri pari viikkoa ennen korona-pandemian aiheuttamaa kirjastojen sulkemista. Työtä Marjutille
ja Harrille riitti kuitenkin koko ajaksi. Kirjaston kokoelmatyö,
materiaalin läpikäyminen ja poistaminen sekä muut järjestelytehtävät täyttivät päivät.
Ennen toukokuun puoliväliä kirjastossa aloitettiin aineiston
noutopalvelu, jolloin asiakkaat noutivat tilaamansa aineiston
kirjastosta sovittuna aikana. Tätä palvelua opittiin vähitellen
käyttämään, lopulta kesäkuun alussa kirjasto avasi ovensa taas
normaalisti.
Molemmat Lavian kirjastossa työskentelevät kokevat työnsä
kirjastossa mukavana ja monipuolisena, kirjasto on myös oiva
paikka tutustua asukkaisiin. Syksyn suunnitelmissa on rajoituksista riippuen jatkaa lukupiiriä ja järjestää digiopetusviikko.
-Molempiin tapahtumiin toivotamme lavialaiset tervetulleiksi
samoin kuin taas normaalisti toimintansa avautuneeseen kirjastoonkin, sanovat Marjut ja Harri.
Teksti ja kuva Tarja Jansson

VANHAN VIRASTOTALON YRITTÄJÄT
MUUTTIVAT UUSIIN TILOIHIN
Porin kaupunki päätti keväällä, että kaupungin omistaman
Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon molemmat liikerakennukset
Viittatiellä puretaan yhtiön tappiollisuuden ja rakennusten
huonon kunnon vuoksi- Rakennuksissa olevat vuokralaiset
irtisanottiin vuoden lopussa niin, että tilat ovat tyhjät kesäkuun
loppuun mennessä
Jokainen tiloissa toiminut yritys on löytänt toiminnalleen
uudet tilat. Hair & Makeup Taru Susanna aloitti toimintansa
vähän ennen juhannusta niin sanotussa Kop:in talossa osoitteessa Tampereentie 17.
Suutari Minna Valkealahti löysi toimitilat Rajaveräjäntie 13 Radio-Tv Mannelin KY:n rakennuksen päädystä.Lehteä kirjoitettaessa liikettä ei vielä ollut avattu eikä avauspäivästä ollut tietoa.

Tampereentie 9:ssä oleva entinen Shellin huoltamorakennuksen liiketilat täyttyivät, kun sieltä jo varhemmin muuttaneen
Lounaskahvila Mintunlehden lisäksi uudet toimitilat löytyiväty
sekä Tilitoimisto Terttu Heinolle että Tilitoimisto Lucrativelle ja
Metsänhoitoyhdistys Karhun Lavian toimistolle.
Metsänhoitoyhdistys on avoinna tiistaisin 8-11. Virallisia avajaisia Metsänhoitoyhdistyksellä vietetään kesälomien jälkeen
myöhemmin ilmoitettavana aikana elokuussa.
Teksti Tarja Jansson
Kuva Veli-Matti Lahdenniemi

Graafinen suunnittelija & markkinoinnin asiantuntija
www.veli-matti.fi // info@veli-matti.fi // 050 30 66 868
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KYSYMYKSIÄ KORONAN AIKAAN
Kyselin toukokuun loppupuolella, miten koronapandemia on vaikuttanut eri ihmisiin. Halusin vastaukset nuorelta, perheeltä, eläkeläiseltä sekä Laviassa toimivalta palveluyrittäjältä. Nyt kun koronan akuutein aika alkaa olla ohi ja rajoituksia on
purettu, ovat asiat jo varmaan kaikkien kohdalla hieman muuttuneet. Laviassa pandemian kanssa on pärjätty hyvin, yhtään
tartuntaa ei täällä ole ollut. Kysymyksiin haastateltavat vastasivat sähköisesti ja lähettivät itse kuvansa, joten lähikontaktissa
emme rajoitusten vuoksi olleet.
Tässä kysymykset, jotka oli muokattu vähän erilaisiksi riippuen kyselyn kohteesta:
1. Miten koronapandemia on vaikuttanut arkipäiväänne?
2. Onko rajoitusten ja ohjeiden noudattaminen hankalaa?
3. Huolestuttaako teitä mahdollinen sairastuminen koronaan?
4. Mahdollisia muita poikkeustilan herättämiä ajatuksia.
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MATIAS LEPPÄNEN, 17-VUOTIAS OPISKELIJA
1. Sillä tavalla että koulu/opiskelu on ollut etäopetuksessa ja
kavereiden näkeminen on ollut vähän haastavaa.

erikoisjoukoissa. Lisäksi kaikki lasten harrastuksiin kyyditseminen loppui. Osa soittotunneista on heillä ollut kuitenkin
etänä. Kaikki soittokilpailut, konsertit ja esiintymiset peruuntuivat.

2. On ja ei riippuu esim: turvavälin pitäminen
tietyissä paikoissa on ollut vaikeaa.

2. Rajoitusten noudattaminen ei ole tuntunut liian hankalalta.
Kaupassa käy pääasiassa perheen äiti Mari.

3. Ei oikeastaan se tulee jos se on tullakseen.

3. Tartunta huolestuttaa koska töiden tuuraajaa ei välttämättä
saa ja työtä on seitsemän päivää viikossa.

4. Voinko nähdä isovanhempiani?
Miten opiskelut jatkuvat syksyllä?
RITVA JA PEKKA PAJUNEN, ELÄKKEELLÄ
1. Korona on vaikuttanut arkeemme niin, että emme ole voineet nähdä nyt lapsiamme emmekä muita läheisiä. Myöskin
harrastukset keilaus, boccia, kuntosali ja senioritanssi ovat
tauolla koronan takia. Kaupassa käyntiä ja muita menoja on
tarvinnut karsia.

4. Lapsista huomaa että ystävien ja koulukavereiden tapaamista kaivataan. Myös epätietoisuus pandemian ja rajoitusten
kestosta aiheuttaa huolta. Pitää kuitenkin todeta että on hienoa kun Laviaankin saatiin aikanaan valokuituyhteydet myös
haja-asutusalueelle. Nämä nopeat tietoliikenneyhteydet ovat
mahdollistaneet mm. koulunkäynnin kotoa joka on Lavian
yhtenäiskoulussa ja Vammalan lukiossa hoidettu kyllä todella
hyvin, siitä suuri kiitos kouluille sekä opettajille.
Teksti Tarja Jansson

2. Rajoituksia on ollut helppo noudattaa.
3. Sairastuminen koronaan huolestuttaa iän ja perussairauksien vuoksi.
4. Korona on herättänyt mietteitä sen kestosta ja miten pitkään tätä mahdollisesti jatkuu.
KIRSI VUORENMAA, PARTURI-KAMPAAMO AALTO
1. Aluksi tuli paljon peruutuksia ja kyselyitä olenko töissä, kuinka toimin ja otanko vastaan riskiryhmäläisiä. Nyt
asiakkaita on jo enemmän. Töissä pitää olla entistä tarkempi
hygienian ja siivouksen kanssa ja kuinka otan asiakkaita niin,
että on vain yksi kerrallaan ja ehdin tehdä välisiivouksen.
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2. En koe sitä kovinkaan hankalaa, kun vaan mm. muistuttaa asiakkaita ja itseään käsienpesusta tai desinfioinnista ja
turvaväleistä. Vapaa-ajalla ulkoilukin sujuu hyvin, kun asuu
taajaman ulkopuolella.
3. En ole kovin huolissani omasta sairastumisestani, lähipiirissäni on kuitenkin paljon riskiryhmäläisiä, joiden toivon
pysyvän terveinä.
4. On epävarmaa kuinka tautitilanne kehittyy, onneksi täälläpäin on vain vähän sairastuneita. Toivottavasti kaikki kuitenkin jaksavat noudattaa ohjeita.
PERHE VEHKALAHTI, JUHA, MARI, KALLE,
EMMA JA VILLE
1. Meillä maatalousyrittäjillä työarki koronan aikana ei juuri
ole muuttunut. Eläinten kanssa työskentelyssä ei ole vaaraa tartunnasta. Kotiarjessa suurin muutos on ollut lasten
etäopiskelu kotona, joka on sujunut hyvin. Nuorin lapsista
Ville käy peruskoulun 7. luokkaa ja keskimmäinen Emma on
Vammalan lukion 1.luokalla. Ja vanhimmalla lapsella Kallella
oli keväällä yo-kirjoitukset ja pääsi ylioppilaaksi, mutta juhlat
jäivät nyt pitämättä ja siirtyvät tulevaisuuteen. Hänellä alkaa
varusmiespalvelus heinäkuussa Utin laskuvarjojääkäreiden
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KULLAANTIE SAA
TÄNÄ KESÄNÄ
UUDEN PÄÄLLYSTEEN
Hallitus on myöntänyt lisärahoitusta perusväylänpitoon korjausvelan kiinnikuromiseksi. Kesän päällystystyöt ovat alkaneet
Satakunnassa.. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä
tänä vuonna huomattavasti viime vuosia enemmän, noin 21
miljoonaa euroa, kerrotaan ELY-keskuksen tiedotteessa. Tähän
yhteyteen saatiin päällystysrahoitus myös Kullaa-Lavia maantielle (Mt 257). Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoasiantuntija Jukka Heikkilän mukaan työt on jo alustavasti
aloitettu, varsinaiseen päällystystyöhön päästäneen elokuussa.
Teksti Tarja Jansson
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HYVÄT TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT
Tapahtumalistaan otetaan vastaan kaikille tarkoitettuja tapahtumia, ei kokouskutsuja eikä muita
seuratiedotteita. Lista on maksuton. Rivi-ilmoitukseen laitetaan päivämäärä, kellonaika,
tapahtuman nimi, järjestäjän nimi ja tapahtumapaikan osoite.
Tiedot mahdollisimman lyhyesti osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.

KAUPUNKI TIEDOTTAA
Sosiaali- ja terveyspalvelut
• Jos tarvitset opastusta oikean palvelun löytämiseksi, palveluneuvonnasta saat yleistietoa perusturvan palveluista sekä
apua viranomaisen löytämiseksi. Perusturvan palveluneuvojat tavoitat puhelimitse numerosta 02 623 4300 tai voit
lähettää palveluihin liittyviä kysymyksiä internet-lomakkeen kautta.
Sosiaali- ja perhepalvelut
• Kaikki sosiaali- ja perhepalveluiden toimistot ovat avoinna
1.6.-7.8.2020 välisenä aikana kello 8.00-15.00.
• Perheneuvola suljettuna 13.–24.7.2020
• Perheyksiköiden lastenvalvojien
toiminta suljettuna 20.–24.7.2020
• Uudenkoiviston vastaanottokodin osasto
Pätkis suljettuna 6.7.-9.8.2020
• Vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminnat suljettuna
13.7.–14.8.2020. Kesäsulunaikana kesäpäivystys on Mistelissä, niille asiakkaille joiden hoidontarve on välttämätön.
Terveys- ja sairaalapalvelut
• Avoterveydenhuolto
Avoterveydenhuollon palveluita saa kesän ajan kaikista
isoimmista sote-keskuksista, eli sote-keskus Lännestä ja
sote-keskus Cottonosta sekä Ulvilan sote-keskuksesta sekä
joiltakin pienemmiltä terveysasemilta. Itä-Porin koronaterveysasemalla hoidetaan ainoastaan hengitystieinfektioiset
potilaat. Hoitotarvikejakelu on avoinna koko kesän ajan,
mutta sulkeutuu 3.6.-30.8. välisenä aikana keskiviikkoisin
jo kello 17.
• Lavian terveysasema suljettuna 13.–26.7.2020
•

•
•
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Suun terveydenhuolto
Apua suun terveyteen saa kesällä keskushammashoitolasta
sekä Pohjois-Porin hammashoitolasta. Hengitystieinfektio-oireisten kiireellinen hammashoito tapahtuu tekniikkaopiston hammashoitolassa ainakin heinäkuun loppuun asti.
Vastaanotto vain ajanvarauksella.
Lavian hammashoitola suljettuna 29.6.-2.8.2020
Kuntoutus- ja sairaalapalvelut
Sairaalapalveluiden osastot ovat avoinna normaalisti koko
kesän. Poliklinikka suljettuna 29.6.–26.7.2020

Psykososiaaliset palvelut
• Aikuisten vastaanoton ajanvaraukseton päivystys on
avoinna 22.6. - 2.8. välisenä aikana keskiviikkoisin klo
12.30-15.00 ja perjantaisin klo 8.30-11.00. Lisäksi aikuisten
vastaanoton puhelinpäivystys (puh. 044 701 3509) auttaa
arkisin klo 10.00–11.30. A-klinikan sairaanhoitajan tavoittaa koko kesän ajan arkisin klo 8.00 – 15.45
(puh. 02 623 4111).
• A-klinikan päivystys ja aikuisten vastaanoton ja a-klinikan
yhteispäivystys suljettuna 22.6.-2.8.2020
• Katkaisuhoitoasema suljettuna 19.–22.6.2020
• Kuntoutumisyksikkö suljettuna 19.6.–17.8.2020
Vanhuspalvelut
• Vanhuspalveluiden Ikäpisteen puhelinneuvonta vastaa
ympäri vuorokauden numerosta 044 701 9013
koko kesän ajan.
• Lavian päivätoiminta suljettuina 1.6-31.7.2020
• Seniorineuvola suljettu 1.6-31.7.2020
HUOM! Porin perusturvan sähköpostiosoitteet ovat muuttuneet. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@porinperusturva.fi.
Päivitäthän yhteystietosi. Muutos koskee kaikkia Porin
perusturvan työntekijöitä. Toistaiseksi sähköpostit kääntyvät
vielä vanhasta osoitteesta uuteen.
Kulttuuripalvelut
• Porin kaupunki työstää parhaillaan kulttuurin kehittämissuunnitelmaa. Nyt kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua
kehittämistyöhön kaikille avoimen verkkokyselyn kautta.
• Kyselyllä halutaan selvittää, mihin suuntaan kuntalaiset
kehittäisivät Porin kulttuuripalveluja.
• Kysely aukeaa 1. kesäkuuta ja on auki 31. elokuuta asti.
Vastaukset ovat luottamuksellisia ja ne käsitellään niin, että
yksittäiset vastaajat eivät ole tunnistettavissa.
• Kyselyyn vastaajat voivat halutessaan osallistua erilliseen
arvontaan. Vastaajien kesken arvotaan 5 kappaletta lahjakortteja Porin kaupungin verkkokauppaan. Arvonta suoritetaan 7. syyskuuta 2020. Lisätietoja antaa Jyri Träskelin,
kulttuuriyksikön päällikkö, puh. 044 701 1251.

Rakennuskulttuuritalo Toivon kesänäyttely ikkunoiden
historiasta ja kunnostuksesta
Koska jouduimme perumaan ikkunankorjauskurssit, halusimme tarjota muillekin ikkunoiden kunnostamisesta ja historiasta
kiinnostuneille aiheeseen liittyvän näyttelyn. Rakennuskulttuuritalo Toivon kesänäyttely IKKUNA tarjoaa tietoa ikkunoiden
historiasta ja kunnostuksesta ja on aiemmin ollut esillä vuonna
2011.
Näyttely on avoinna yleisölle Korsmanin talon pohjoispäädyssä.4.6. – 27.9.2020 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12
– 17 sekä Porin Päivänä 26.-27.9.
Aiemmin ilmoitetusta poiketen Korsmanin talo on avoinna
yleisölle heinäkuussa vain kolmena päivänä viikossa eli tiistaista
torstaihin klo 12-17. Lapsille järjestetään kesätyöpajoja ja muuta
ohjelmaa heinäkuussa. Tutustu lasten kesäohjelmaan nettisivuilla: https://www.pori.fi/lasten-kesatyopajat-rakennuskulttuuritalo-toivossa-ja-korsmanin-talossa-2-3072020
Porin seudun kansalaisopisto
Sinä Osaat! -koulutusopas jaetaan koteihin 19.8. alkaen. Kurssitarjonta löytyy tuolloin myös opiston nettisivuilta www.pori.fi/
kansalaisopisto. Jatkossa koulutusopasta ei enää jaeta koteihin,
vaan sen voi noutaa kirjastoista ja muista myöhemmin ilmoitettavista jakelupisteistä. Ilmoittautuminen kansalaisopiston
kursseille netin kautta osoitteessa www.pori.fi/kansalaisopisto
tai puhelimitse puh. 02 621 5963
Ilmoittautuminen avautuu kahdessa erässä: to 27.8. kello 9.30
Ihminen, yhteiskunta ja luonto; Kielet; Kuvataide; Käsityö . to
27.8. kello 11.30 Liikunta ja hyvinvointi; Musiikki; Tieto- ja
viestintätekniikka
Tutustu myös runsaaseen etä- ja monimuoto-opetustarjontaamme joko koulutusoppaassa tai netissä elokuun puolivälistä
eteenpäin!
Alustava kurssitarjonta Laviassa syksyllä 2020
Muutokset mahdollisia.

Eläkeläisten jumppa Laviassa, Keskiviikkoisin 9.9.-2.12. klo
10–11 (16 t). Kurssimaksu 21 e) Lavian yhtenäiskoulu,
kuntosali, Tampereentie 19. Opettaja Päivi Lumme
Jooga Laviassa, Tiistaisin 8.9.-1.12. klo 17–18.30 (24 t), Lavian
yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Soili Elovaara-Laakso
Englannin keskustelu Laviassa, Torstaisin 10.9.-3.12. klo
17.30–19 (24 t). Kurssimaksu 32 e
Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Tiina Pohjala
Keskiviikon keramiikkaa ja taideteoksia muistakin materiaaleista Laviassa, Keskiviikkoisin 9.9.-2.12. klo 17–19.15 (36 t).
Kurssimaksu 40 e, polttomaksu 6-16 e, Lavian yhtenäiskoulu,
Tampereentie 19. Opettaja Anne Siltanen
Kudonta Laviassa, Tiistaisin 8.9.-1.12. ja 19.1.-13.4. klo 18–
20.15 (72 t). Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurssimaksu 52
e, Keskuskoulu, kudontatila, Keskustie 4. Opettaja Taina Niemi
Ompelimo Laviassa, Maanantaisin 7.9.-30.11. klo 18–21 (48
t). Kurssimaksu 50 e, tarvikemaksu 10 e, Lavian yhtenäiskoulu,
Tampereentie 19. Opettaja Aino Jönkkäri
Käsityökahvila Laviassa, Torstaisin 10.9.-3.12. klo 18–20.30 (36
t), Kurssimaksu 40 e, Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19.
Opettaja Soili Pekonen
Tietokoneen peruskäyttöä Laviassa, tiistaisin 25.8.-2.9. klo
15.30–18 (12 t). Kurssimaksu 21 e
Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi
Soukki-Laine
Digiklinikka Laviassa, Keskiviikkoisin 9.9.-3.12. klo 15-15.45
Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi
Soukki-Laine, Tarvitsetko apua ja neuvoja tabletin, läppärin
tai älypuhelimen kanssa? Jos vastasit kyllä, tervetuloa paikalle.
Sinulla voi olla yhdellä kokoontumiskerralla korkeintaan kolme
kysymystä, jotta ehdimme käsittelemään kaikkien kysymykset.
Neuvonta on kuitenkin yksilöllistä. Hinta on 5 e / käyntikerta.
Ei ennakkoilmoittautumista.

Kirjoittajapiiri Laviassa, Torstaisin 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,
5.11. ja 19.11. klo 18-19.30 (12 t). Kurssimaksu 20 e, Osuuspankki, Tampereentie 6. Opettaja Tapio Järvinen

Tietotekniikkaa konekammoisille Laviassa, Keskiviikkoisin
9.9.-18.11. klo 17–18.30 (20 t). Kurssimaksu 33,75 e, Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi Soukki-Laine

Teatteri-ilmaisua aikuisille ja nuorille Laviassa, Torstaisin
29.10. ja 12.11. klo 18-20.15 (6 t). Kurssimaksu 10 e, Lavian
yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Reetta Vehkalahti

Joulukortit omista kuvista Laviassa, Keskiviikkoisin 25.11.9.12. klo 17–18.30 (6 t). Kurssimaksu 24 e, Riuttala-Mustajoen
kylätalo, Kullaantie 302. Opettaja Suvi Soukki-Laine

Kuntojumppa naisille ja miehille Laviassa, Sunnuntaisin 6.9.29.11. klo 16.45–17.30 (12 t). Kurssimaksu 20 e, Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Eeva Venesmäki
Toiminnallinen lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto Laviassa, Sunnuntaisin 6.9.-29.11. klo 17.30–19 (24 t). Kurssimaksu
32 e, Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19. Opettaja Eeva
Venesmäki
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SEURAKUNTA TIEDOTTAA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaikki jumalanpalvelukset kuultavissa verkossa www.kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta klo 10 ellei toisin mainita.
5.7. Sanajumalanpalvelus, Tuija Kruus, Marina Hämäläinen.
12.7. Sanajumalanpalvelus, Tuija Kruus, Seppo Laakso, Marina Hämäläinen,
19.7. Sanajumalanpalvelus, Anu Jokinen-Lundén, Marina Hämäläinen.
26.7. Sanajumalanpalvelus, Tellervo Kuusiranta, Jarno Pietilä.
2.8. klo 18,Messu, Anu Jokinen-Lundén, Sami Nieminen.
9.8. Sanajumalanpalvelus, Tellervo Kuusiranta, Sami Nieminen.
16.8. Sanajumalanpalvelus, Tuija Kruus, Marina Hämäläinen
23.8. Sanajumalanpalvelus, Anu Jokinen-Lundén, Marina Hämäläinen.

Seurakuntatoimisto
• Palvelemme vain puhelimitse 044-7310 201 ja sähköisesti lavia.srk@evl.fi
• ma 9-17, ke 14-17 ja kesä-heinäkuun ajan seurakuntatoimisto perjantaisin suljettu. p. 044-7310 201

TAPAHTUMAPALSTA
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys
• Entisten ja nykyisten lavialaisten/kyläläisten tapaaminen Riuttala-Mustajoen kylätalolla pe 10.7.2020 on
peruttu koronaepidemian vuoksi.
• To 9.7.2020 klo 15 suunniteltua Karhijärvi-pyöräilyä on koronaepidemian vuoksi muutettu niin, että reitin varrella ei ole huoltopisteissä järjestettyä huoltoa, vaan osallistujat vastaavat itse juoma- ja muusta huollostaan.
Eläkeliiton Lavian Yhdistys ry
• Sokkoretki, jossa retken kohteet ja reitti ovat kaikille yllätys, järjestetään elokuussa. Sankarihautojen hoito viikolla 35.
• Jäsentapaamiset syys-marraskuussa, joka kuukauden toinen torstai. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
• Mölkky: Urheilukentällä kesä-, heinä-, ja elokuussa maanantaisin klo 16.00-18.00. Muun toiminnan aloittamisesta ilmoitetaan
myöhemmin.

Likakaivojen tyhjennykset Laviassa.

Jukka
Rautiainen
Puh. 0400 621 690

Wetreex

Hyvinvointipalvelut
Likakaivojen
tyhjennykset
Laviassa.
Klassinen hieronta

Vauvahieronta
Kalevalainen jäsenkorjaus opiskelijatyönä

Jukka
Rautiainen

Ajanvaraus osoitteessa
vello.ﬁ/wetreex

Puh. 0400 621 690
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Puh. 040 8251 777

Koulutettu hieroja Minna Sälliluoma
Porintie 3, 38600 Lavia

ILMOITUSMYYNTI 2020
Ilmoitushinnat 			
yhteen lehteen
koko vuosi (4 numeroa)		
1/1 sivu				240 €			720 €
värisivu 				300 €			900 €
½ sivu				120 € 			360 €
¼ sivu				 60 €			180 €			
1/8 sivu				
30 € 		
90 €
tapahtumapalsta			
15 €		
50 €
joulunumeron rivitervehdys
10 €
Ilmoitukset mieluiten valmiissa PDF-muodossa. Jos ilmoitus tulee muokkaamattomana, veloitetaan
muokkauksesta (1/8 sivu) 20 €, (1/4 sivu) 30 €, (1/2 sivu) 40 € tai (1/1 sivu) 50 €. Tällöin kuva kuvana (jpg-muodossa) ja
teksti tekstinä erikseen (kuvaa ei saa liittää word-tiedostoon).
Lehti jaetaan kaikille talouksille ja yrityksille Lavian postinumeroalueilla. Sitä on jaossa myös kirkonkylän liikkeissä
ja kirjastossa mm. postilaatikottomille kesälavialaisille. Laskutuksesta vastaa Maaret Väliheikki puh. 044 531 4526,
susikoskentase@gmail.com. Koska lehteämme kaipaillaan myös jakoalueemme ulkopuolella, mahdollistamme lehtien
tilaamisen myös suoraan omaan osoitteeseen tarpeen mukaan. Lehden saa tällöin 5 euron hintaan. Tilaukset joko numerosta 044 531 4526 tai sähköpostilla susikoskentase@gmail.com.
Kaikki aineisto osoitteeseen lavian.tiedotus@gmail.com.

ILMESTYSMIS- JA AINEISTOPÄIVÄT
Syyskuu 10.9.2020, aineistopäivä 31.8.2020
Joulukuu 3.12.2020, aineistopäivä 23.11.2020

Pienikin apu kruunaa kodin arjen!
Senioripalvelut
Lapsiperheiden palvelut
Siivouspalvelut
Sirpa Itäluoma-Lindstedt
040 578 9049, sirpa.italuoma@hotmail.com
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SEULOTTUA

MULTAA

Erinomaista kasvualustaa nurmikoille,
kasvimaille ja erilaisille istutuksille…
Valmista kylvettäväksi, ei tarvitse lisäravinteita.
Multa on kalkittua ja lannoitettua.
Viljavuusanalyysi teetetty Agroanalyysit Oy:ssä.
Miellyttävää levittää ja käsitellä.

Toimitetaan traktorikuljetuksella irtotavarana n. 10 m³/kuorma tai sovittu määrä.

Nurmikon teot – alusta loppuun
Toimitan
myös männynkuorikatetta.
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Heinolapekka | Heinolankulmantie 180 | 38600 Lavia | puh. 050 350 0083 | www.heinolapekka.fi
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Lavian
Hautauspalvelu Liljankukka Oy

Hautauspalvelu
Liljankukka
Porintie 3, Lavia / 050 440 8743

Keskuskatu 37, Kankaanpää / 044 084 8500

Porintie
3, Lavia
(ent. Säästöpankin talo) P. 050 440 8743/Sirpa Heikkilä
hautauspalveluliljankukka@gmail.com
Palvelemme mielellämme
myös naapurikunnissa.

JK-Rakennuspalvelut

Uudisrakentaminen
Ulko-, sisä- ja kattoremontit
Kylpyhuone ja sauna
Jani Koski
050 9119 083
jk.rakennuspalvelut@gmail.com
www.jk-rakennuspalvelut.fi

Myynnissä mm.
Kesäkukkia
Amppeleita
Hyötykasvien taimia
Yrttejä

Uutta perunaa

Vihanneksia

Perjantaisin Lavian torilla

Tiistai ja lauantai aamupäivisin
Kahvibaarin edessä, osoite Tampereentie 4

Myynti myös suoraan kasvihuoneelta!
Helena Isokallio 040 5915212
Korhosentie 9, Lavia

PIENKONEIDEN HUOLLOT
JA KORJAUKSET

Tampereentie 9, Lavia (vanha Shell)
mahdollista on myös huollot ja korjaukset asiakkaan luona
tiedustelut:
Jarmo Uusitalo
050-325 3732
jarmo.uusitalo@taksijarmouusitalo.fi
21

Juhlapalvelu
Eväskori Oy
auttaa sinua järjestämään
juhlan kuin juhlan.
Pirkko Varheenmaa
044 296 0990

Katja Hildén
044 030 0571

• 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.fi

HAUNIA-KALLIALAN KYLÄYHDISTYS RY

LAVIAN MAATALOUSNAISET 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.

Vuokrataan kahvinkeitintä ja
pitokalustoa (50-300 hengen)

Lisätietoja:
Sari Leppänen
040 5122529
s.leppanen@pp.inet.fi

Kalustosta voi vuokrata myös
eri kokoisia tarjoiluastioita.
Varaukset, miel. iltaisin
Anita Kamppi 0400 204555

POLTTOPUUTA, koivua
Kesän satokauden tullessa
vadelmaa, pensasmustikkaa.
kysy myös mansikkaa.

www.kuuselan.fi
VP Kuusela, puh 040 5358285
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Lavian maanrakennus
ja kuljetus
Arto Ivanoff
puh. 040 737 5234
23

PARTURI-KAMPAAMO
AALTO
puh. 02 5571 243

H I U S M U OTO I L U

Heidi
02 -5 5 7 1 5 0 9
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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

TOURUN TILATEURASTAMO
LIHAA SATAKUNNASTA
Tampereentie 9

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

TILITOIMISTO
SUSIKOSKEN TASE
Tarhurintie 8, 38600 LAVIA
044 531 4526, susikoskentase@gmail.com
toimistoaika ma-pe klo 9-15
kirjanpito, isännöinti, TIKO-tieisännöitsijä
Huom! perinteisesti tai sähköisenä (Visma Fivaldi)
25

TAKSIT LAVIASSA
Anitta Lähteenmäki
040 548 3391
Olli Selander
0400 869 337
Jarmo Uusitalo
050 325 3732
Hannu Välimäki
0400 234 692
Vesa Peltovirta
040 848 8886
Satakunnan kelakuljetukset
0800 120 001
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REMONTTIMIEHET
TULEVAT
20.7.2020
Korona- epidemian rajoitusten vuoksi
siirretty pankkisalin remontti alkaa
maanantaina 20.7.2020.
Pankin toiminnot siirretään remontin ajaksi
pankin kokoustilaan.
Pankki on suljettu pe 17.7.2020
muuton vuoksi.
Remontti on valmis syyskuun alussa.
Pahoittelemme remontin
palveluille aiheuttamaa haittaa !

Lavian Osuuspankki
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Kuusiranta Oy:n palveluvalikoimaan kuuluu kaikki
maanrakennusalan työt pohjarakentamisesta viherrakentamiseen
Tutustu kotisivuillani www.kuusirantaoy.fi kauttani saataviin palveluihin
Kaivinkonepalvelut 5-25t
kaivureilla

Maa -ainesten toimitukset
kotiovelle toimitettuna

•

maanrakennustyöt

•

kalliomurskeet

•

rakennusten pohjatyöt

•

hiekat

•

rakennusten purut

•

mullat

•

vesi ja viemäröinti

•

kuorikatteet

•

salaoja ja sadevesi
järjestelmät

•

koristekivet

•

viherrakentaminen

•

tien pohjat

•

ojitukset ym.

•

energiapuun korjuu pellon –
ja metsätienreunoista

Traktoriurakointia
•

maansiirtoa

•

teiden talvikunnossapitoa

•

teiden lanaukset

•

puiden ajoa

KUUSIRANTA OY
KUUSIRANTA OY KUUSIRANNANTIE 48 38600 LAVIA 040 4113 030
sami.kuusiranta@kuusirantaoy.fi

WWW.KUUSIRANTAOY.FI

