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PARGAS 
Arja Töyrylä, tfn 040 488 6026

NAGU 
Viveca Smeds-Aalto, tfn 040 488 6022

KORPO 
Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn 040 488 6020

HOUTSKÄR 
Petra Öhman, tfn 040 488 6021

INIÖ 
Åsa Knuts, tfn 044 066 7835

E-postadress: 
fornamn.efternamn@pargas.fi

Mer information ges av 
Informationschef Anne-Maarit Itänen, 
tfn 044 358 5706

UTGIVNINGSTIDTABELL 2020
Nytt 1 utkommer  30.1  deadline  20.1. kl. 16
Nytt 2 utkommer  5.3  deadline  23.2. kl. 16
Nytt 3 utkommer  2.4 deadline  23.3. kl. 16
Nytt 4 utkommer  14.5 deadline  4.5. kl. 16
Nytt 5 utkommer  11.6 deadline  1.6 kl. 16
Nytt 6 utkommer  10.9  deadline  31.8. kl. 16
Nytt 7 utkommer  29.10  deadline  19.10. kl. 16
Nytt 8 utkommer  3.12 deadline  23.11. kl. 16

FÖRETAGSANNONSER I PK 
Företag har en möjlighet att annonsera i de upp-
lagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt 
med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Ser-
viceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm 
modul).
Ta kontakt med: Markus Lindström, (02) 274 9980, 
markus.lindstrom@aumedia.fi

NYTT 
Nytt är Pargas stads informationstidning till sta-
dens invånare. Tidningen ges ut åtta gånger i 
året och delas ut med Pargas Kungörelser. 

Ansvarig utgivare: Anne-Maarit Itänen, Pargas 
stad 

Produktion: Å Communications 

Trycks i Salon lehtitehdas,  
upplaga 9 516

FÖLJ PARGAS 
PÅ FACEBOOK! 

8 | 2019
KONTAKTUPPGIFTER

Vill du informera genom Nytt? 
Ring kontaktpersonen i ditt område!

Vi 

vill vara 

med när det 

händer!

Tipsa oss om vad som händer 

genom att skriva kort om ditt evene-

mang, se kontaktuppgifterna till d
in 

lokala kontaktperson ovan. Glöm 

inte att inkludera plats, tidpunkt 

och eventuellt in
träde. Du 

kan även skicka med 

bilder.

PÅ TAPETEN

På pärmen: Virpi Kostiainen, Niinmun Designs företagare. Bild: Erik Saanila

Pargas stad arrangerar, i samarbete med 
Egentliga Finlands TE-byrå, igen STARTA SÄSON-
GEN evenemanget som riktar sig till alla som 
söker säsongsjobb och till arbetsgivare som sö-
ker säsongsjobbare till sommarsäsongen 2020.

PLATS: PARGAS STADSHUS, 3 VÅN., 
STRANDVÄGEN 28, 21600 PARGAS
TIDPUNKT: ONSDAG 29.1.2020 KL. 15-17
Företag som erbjuder säsongsbetonat arbete 
ges möjligheten att hitta lämpliga kandidater 
genom rekryteringsevenemanget Starta Säs-
ongen. Under evenemanget har Ni möjlighet 
att träffa, prata med och intervjua sökande. Fö-
retagen kan vara små eller stora, huvudsaken 
är att det finns ett behov av säsongsarbetare. 
Tillfället är gratis för Er.

Anmälan till evenemanget via: 
https://www.lyyti.in/sasongstart_sesonkistartti
senast den 17.1.2020

 MERA INFORMATION:
Jenni Lindroos tel. 050 596 2108, 
jenni.lindroos@pargas.fi
John Forsman, tel. 040 488 6075, 
john.forsman@pargas.fi

TILL ARBETSGIVARE STARTA SÄSONGEN 2020

Pargas.fi har förnyats – 
har du redan besökt den?
Stadens webbplats pargas.fi har förny-
ats och projektet som startade i början 
av året har därmed delvis rotts i land – 
arbetet med att utveckla webbplatsen 
är nämligen en fortlöpande process. 

Främsta orsaken till förnyelsen var det 
nya tillgänglighetsdirektivet som träd-
de i kraft i september i fjol. Enligt di-
rektivet ska alla offentliga webbplat-
ser, däribland kommunernas, vara till-
gängliga. Då stadens gamla webbplats 
dessutom var uppbyggd 2008 var det 
hög tid att förnya den. 

Det visuella uttrycket på webbplat-
sen är redan klart, men som sagt så 
fortsätter arbetet med innehållet och 
funktionaliteten. Vi kommer att testa 
webbplatsen i januari med äldrerådet 
och ungdomsfullmäktige för att få en 
bild av hur olika målgrupper upplever 
den nya webbplatsen. Vi söker också 
testpersoner som kan ge oss synpunk-
ter på webbplatsen. Testgruppen kom-
mer att träffas i början av nästa år.

För besökaren på webbplatsen syns 
förnyelsen först i förändrat visuellt 
uttryck. Också webbplatsens struktur 
har ändrats: utgångspunkten är kun-
den, inte organisationen. Målet har 
varit att strukturen ”ser likadan ut” 
som på andra kommuners webbplat-
ser i Åboregionen så att de som bor i 
regionen har lättare att hitta den in-
formation de söker på kommunernas 
webbplatser. Det borde vara lättare 
att hitta information också på grund 
av att det finns färre nivåer än tidigare 
på webbplatsen, dvs. att antalet klick 
blir färre. De elektroniska tjänsterna 
ökar hela tiden och vi har lyft fram 
dem som s.k. snabblänkar under hu-
vudrubrikerna. 

Den mobila användningens andel 
ökar hela tiden; för närvarande kom-
mer ungefär hälften av besöken till vår 
webbplats från bordsdator och hälften 
från en mobil enhet. Därför är det allt 
viktigare med responsivitet och lätt 
användning med mobil. Tvåspråkig-
het är vår styrka och därför kommer vi 
också framöver att fortsätta med iden-
tiska sidor på svenska och finska. By-

te av språk leder till motsvarande si-
da på det andra språket.

Vi har även förnyat vår evenemangs-
kalender där arrangörerna kan kost-
nadsfritt informera om sina evene-
mang. Det är lätt att lägga till ett nytt 
evenemang i kalendern via länken 
”Lägg till nytt evenemang” på första 
sidan. Under nästa år kommer eve-
nemangskalendern även att länkas 
till stadens turistiska webbplats vi-
sitpargas.fi.

Vår webbplats är en av våra viktigaste 
kundservicekanaler. Därför är det vik-
tigt för oss att webbplatsen är till för 
invånarna och att invånarna hittar den 
information de söker på webbplatsen. 

Vill du vara med och testa vår nya 
webbplats och hjälpa till med utveck-
lingen? Du kan kontakta mig via e-
post: anne-maarit.itanen@pargas.fi.

Informationschef 
Anne-Maarit Itänen

Anne-Maarit Itänen

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
https://www.lyyti.in/sasongstart_sesonkistartti
mailto:jenni.lindroos@pargas.fi
mailto:john.forsman@pargas.fi
mailto:anne-maarit.itanen@pargas.fi
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IT-MÄSSA

Don’t miss IT 
öppnar upp den digitala världen 
för föräldrar och seniorer

Barn och ungdomar rör sig vant 
på digitala ytor både i skolan och 
på fritiden. För många föräldrar är 
det ändå oklart vad exakt barnen 
gör när de surfar på nätet, tittar på 
youtube-kändisars inlägg eller spe-
lar på datorn. 

För att sprida kunskap om den di-
gitala världen barnen växer upp i 
ordnar Partel, Pargas Gaming Com-
munity och företaget Make It Fin-
land en minimässa i PIUG den 14 
december. Evenemanget har fått 
namnet Don’t miss IT. 

Tanken är att det tvåspråkiga eve-
nemanget ska ordnas årligen. Par-
tels VD Svante Olofsson, som tog 
initiativ till mässan, ser att det finns 
mycket okunskap hos föräldrarna 

om vad gaming egentligen hand-
lar om och vad barnen gör när de 
spelar: 

- Det är sällan man ser föräld-
rar som stöder sina barns intres-
se för esports, det är mera ”nu är 
maten klar, sluta spela!”. Däremot 
är det ingen som står och skriker 
vid handbollsplanen och kräver 
att man ska avbryta en match mitt 
i för att maten står på bordet, säger 
Olofsson. 

John Kronberg vid Pargas Gaming 
Community har ett tips till alla fa-
miljer som bråkar om spelandet – 
att ha gemensamma regler som be-
aktar spelandets natur. 

- I stället för att säga att ”nu mås-
te du sluta spela”, kan man kom-

ma överens om att det sista spelet 
börjar klockan fem och så får barnet 
spela matchen till slut. Det är enkla 
saker som kan underlätta vardagen. 

Många föräldrar är inte heller 
medvetna om den sociala aspek-
ten i spelandet. 

- Det är inte alls så att spelandet 
är asocialt. Unga umgås via spe-
len och får vänner via spelandet, 
de kanske umgås i flera år på nä-
tet och de virtuella vännerna är li-
ka viktiga och äkta som andra vän-
ner för barnen, säger Olofsson och 
Linda Mannila som driver företa-
get Make It Finland. 

LIVE ESPORTS, VR OCH 3D

Under Don’t miss It kan besökar-
na ta del av live esports i Kultur-
salen, där Pargas Gaming Commu-
nity ordnar finalen av sin sjätte sä-
song av esports-ligan. 

- Vi är nära proffsnivå i produk-
tionen, hur det ser ut och hela upp-
levelsen med stora skärmar, refe-

rat och reklampauser, konstaterar 
John Kronberg.

Mellan matcherna ordnas pro-
gram särskilt riktat till föräldrar 
och andra vuxna i form av föreläs-
ningar av Linda Mannila samt pa-
neldiskussioner. 

- Målsättningen är att diskutera 
digitaliseringen ur de ungas per-
spektiv och neutralisera diskussio-
nen om spelandet. Jag vill också 
lyfta fram aktuella frågeställning-
ar man möter som förälder då värl-
den blir allt mer digital, konstate-
rar Mannila. 

Mannila kommer också att ha 
drop in-workshopar där besökar-
na får pröva på bland annat VR 
(Virtual Reality) och 3D-printning. 
Dansläraren Emilia Lindström lär 
ut Fortnite-danser och det kommer 
även att finnas möjlighet att prö-
va på greenscreen, robotar och ga-
ming set. 

- Från stadens bildningsavdelning 

deltar Sebastian Ducander för att 
berätta om digital kompetens i lä-
roplanen och hur det i praktiken 
kan se ut i klassrummet. Läsväs-
kan kommer också att närvara un-
der dagen, berättar Caroline von 
Zweygbergk som är evenemangets 
koordinator vid Partel. 

Hon hoppas på att evenemang-
et hittar sin publik. När arrangö-
rerna byggt upp programmet har 
man beaktat en så bred målgrupp 
som möjligt. 

- För seniorer har vi Recycle IT på 
plats, de berättar om hur man an-
vänder lästabletter och andra digi-
tala verktyg. Vi vill att det ska va-
ra låg tröskel att delta, säger von 
Zweygbergk. 

Årets evenemang är en pilot och 
erfarenheterna från denna kommer 
att ligga till grund för planeringen 
av nästa års evenemang.

Text: Å Communications 

Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid i den digitala 
världen, medan många vuxna saknar kunskap om det 
området i barnens liv. För att minska på generationsklyftan 
ordnar Partel mässan Don’t miss IT i PIUG i december. Som 
samarbetspartners har de Pargas Gaming Community och 
företaget Make It Finland. 

Planerar IT-mässa. Caroline von Zweygbergk och Svante Olofsson representerar Partel, som tog initiativ till mässan. Här med mässans samarbetspartners Linda Mannila från Make It 
Finland och John Kronberg från Pargas Gaming Community.

ERIK SAANILA
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Ekonomichef Petra Palmroos sammanfattar 
budgeten: 

”Den här budgeten håller ekonomin i balans om 
vi klarar av att ändra på våra processer. Vi måste 
utveckla hur vi ordnar vår verksamhet, både 
köptjänster och tjänster vi själva producerar. 
Kostnadsutvecklingen har ökat snabbare än 
inkomstutvecklingen, vilket gjort att staden har 
en kärvare ekonomi och verksamheten måste 
anpassas till de förutsättningar som råder. 
Avmattningar i konjunkturen och demografiska 
förändringar i samhället gör att staden måste 
svara på dessa utmaningar och utveckla stadens 
verksamhet så att det svarar på de förväntningar 
och behov som uppstår. Staden har ett starkt 
fokus på att få ekonomin i balans för de 
kommande åren för att klara dessa utmaningar. 

De prognostiserade intäkterna är utmanande, 
eftersom de påverkas av många yttre 
omständigheter som staden ensam inte direkt 
kan påverka. Sysselsättningsläget och hur 
omvärldens förändras påverkar skatteintäkterna. 
Under hösten har staden i flera repriser erhållit 
nya prognoser från finansministeriet och 
Kommunförbundet över hur utfallet kommer 
att bli beträffande stadens skatteinkomster 
och statsandelar under 2020. Utvecklingen 
av skatteinkomster och statsandelar har varit 
turbulent och utmanade för kommunerna. 

Den tredje stora förändringen är 
investeringstrycket på stadens fastigheter. 
Stadens nettoinvesteringsbudget nästa år går på 
ca 4,4 M euro. Det finns ett stort behov av stora 
fastighetsinvesteringar, vilket kommer att synas 
i de kommande årens investeringsbudgeter. Här 
behöver man hitta flexibla och kostnadseffektiva 
lösningar. Eftersom majoriteten av intäkterna 
i en kommun kommer från kommunalskatt, 
som uppbärs av invånarna, är det viktigt med 
inflyttning. Vi hoppas att stadens invånarantal 
på ca 15 200 personer hålls på en jämn nivå.”

– fortsatt bra kvalitet på bildning och social- 
och hälsovårdstjänster inom Pargas stad 

Budgeten 2020

Verksamhetens totala bruttokostnader 126 miljoner euro
Varav personalkostnader och köptjänster utgör 104 miljoner euro

Var kommer pengarna i från?

Stadens intäkter består av tre delar; verksamhets-
intäkter (t.ex. försäljningsintäkter, avgifter och 
bidrag), skatteinkomster och statsandelar. Skatte-
intäkterna är den viktigaste inkomstkällan för 
staden. Största delen av skatteintäkterna utgörs av 
kommunalskatt som uppbärs av invånarna.

Stadens budget för år 2020 kan sammanfattas 
i två punkter: Pargas kommer fortsättningsvis 
att ha en hög kvalitet på sina tjänster inom 
bildning och social- och hälsovården samtidigt 
som anpassningar inom stadens verksamheter 
behöver vidtas för att klara av morgondagens 
utmaningar. 

Skolfastigheterna är de största investeringarna 
år 2021-2023. Frågor som måste lösas under 2020 
är skolcentret i Pargas, skol- och daghems-
arrangemangen i Houtskär och färdigställande 
av daghemmet Karusellen. Inom småbarns-

pedagogiken ser man en fortsatt nedåtgående 
trend i antalet födda barn på orten. Inom de 
övriga enheterna sker inga större verksamhets-
mässiga förändringar.

Social- och hälsovårdsavdelningens budget för 
år 2020 kommer att kräva strikt budgetdisciplin 
samtidigt som det strävas efter kvalitativ och 
kostnadseffektiv utveckling av verksamheten. 
Tyngdpunkten de närmaste åren inom social- 
och hälsovårdstjänster flyttas från tunga tjänster 
till det förebyggande arbetet. Flera olika tjäns-

ter ordnas i egen regi istället för köptjänster, 
speciellt inom familjeenheten och hälsovården. 
Även socialservicen utvecklar egna metoder för 
att stöda kunder i tidigt skede. Äldreomsorgen 
förnyar strukturer inom hemvården och utveck-
lar digitala tjänster som komplement.

Skattesats år 2020 -> 20 % 
(+0,25 procentenheter)

• specialsjukvården 20,3 M
• hälsovård 12,5 M
• äldreomsorgen 13 M
• socialservice 8,6 M
• familjetjänster 2,9 M
• förvaltning 0,3 M

20,3 M

12,5 M

13 M

8,6 M

2,9 M 0,3 M

Social- och hälsovårdssektorn 
57,6 miljoner euro

8,8 M

14,1 M

8,9 M

2 M
1,3 M

0,3 M

• småbarnspedagogik 8,8 M
• svenskspråkig utbildning 14,1 M
• finskspråkig utbildning 8,9 M
• kultur 2 M
• bibliotek 1,3 M
• kollektivtrafik 0,4 M

Bildningssektorn 
35,5 miljoner euro

KOSTNADER
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

BILDNINGEN

INTÄKTER

• kommunalskatt 58,7 M
• fastighetsskatt 9,4 M
• samfundsskatt 2,7 M

70,8 M

30,7 M

31,1 M
Skatteintäkter 
70,8 miljoner euro

• verksamhets-
   intäkter 31,1 M

• statsandelar 
   30,7 M
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BILDNING

Skolcentret är stadens 
största investering – 
nu utreds alternativen

Ska två högstadier och två gym-
nasier inrymmas i  gemensam-
ma lokaler på Skolgatan eller ska 
PSG och finska gymnasiet finnas 
i Axxells utrymmen på Vapparvä-
gen, medan högstadierna samsas 
om fastigheten på Skolgatan? Det 
är de två alternativa förslagen som 
staden jobbar med för tillfället. Det 
första alternativet, där alla fyra sko-
lorna verkar i skolcentret, beräknas 
kosta cirka 17 miljoner euro. Det se-
nare alternativet skulle kosta cirka 
14 miljoner euro. 

Stadsfullmäktige bekantade sig 
med förslagen i november och be-
slutet ska fattas i mars. Stadsdirek-
tör Patrik Nygrén poängterar att 
processen är i startgroparna och att 
inget ännu är spikat. 

- Det arbete som nu gjorts har haft 
som syfte att kartlägga vilka funk-
tioner som ska finnas i skolcentret, 
att utreda de tilltänkta platserna 
och vad som kan bevaras samt att 
göra en grov kostnadskalkyl. 

Mycket kan ändra under måna-
derna fram till mars. De två alter-
nativen kommer inte att se ut som 
de gör nu och det kan till och med 
komma nya förslag att ta ställning 
till, säger Nygrén. 

Gymnasielärarna har ställt sig kri-
tiskt till lösningen där högstadier-
na och gymnasierna är på separata 
platser och lyft fram synergierna 
med att ha dem i samma fastighet. 
Å andra sidan kan det finnas för-
delar med att ha andra stadiets ut-
bildning i samma lokaler, säger Ny-
grén och syftar på kombinationen 
av Axxell och gymnasierna. Också 
möjligheten att bygga nytt tillsam-
mans med Axxell utreds. 

- Vi har haft en diskussion med 
Axxell om att bygga en helt ny skol-
byggnad i skolcentret, dit även 
Axxell kunde flytta. Men det är en 
tanke som är på idéstadiet, konsta-
terar Nygrén.

NY SKOLA OM TRE ÅR

Skolcentret är en enorm investering 
för Pargas stad och därför är man 
måna om att utreda och diskutera 
saken grundligt. Processen måste 
få ta den tid det tar, säger Nygrén.

- Det är viktigt att förstå att vi job-
bar tillsvidare med de här två kon-
cepten, men eftersom så mycket än-
nu är oklart bör vi inte låsa oss vid 
något av alternativen.

Efter att beslutet fattats i mars, in-
leds den egentliga planeringen av 

byggnadshelheten. Det är då man 
avgör hur lokalerna är fördelade 
och hur nybygget ska se ut. Fasen 
beräknas ta ett år och under den ti-
den samlar man in åsikter av rekto-
rer, lärare och elever. Därefter kon-
kurrensutsätts byggandet av sko-
lan. Det tar ungefär två år att byg-
ga, ibruktagandet av det nya skol-
centret sker alltså tidigast år 2023.

I båda förslagen bevaras PSG:s 
byggnad samt skolans centralkök 
och matsal. De har renoverats rätt 
nyligen och fastighetsavdelningen 
har bedömt att det lönar sig att ha 
dem kvar. Att bygga helt och hål-
let nytt är inte ekonomiskt möjligt 
och att renovera Sarlinska skolans, 
Paraistenseudun lukios och finska 
högstadiets skolbyggnader är inte 
ändamålsenligt, säger Patrik Ny-
grén.

- Sarlinska har byggtekniska lös-
ningar som skulle göra renove-
ringen jättedyr. Det är fullt möj-
ligt, i många kommuner renoverar 
man gamla fastigheter från grun-
den, men det blir nödvändigtvis in-
te billigare. När man bygger nytt har 
man möjlighet att skapa bättre och 
modernare lärmiljöer som lämpar 
sig för undervisningens behov idag. 

FLEXIBLA LÖSNINGAR

Stadens ledning har ställt upp ett 
antal kriterier för de förslag som 
förts fram. De ska vara ekonomiskt 
möjliga att förverkliga och resultera 
i bättre lär- och arbetsmiljöer. För-
slagen ska beakta både elevunder-
lagets utveckling och stadens mål-
sättningar. Lösningarna ska också 
bidra till att skolorna får en högre 
användningsgrad än nu och loka-
lerna ska kunna utnyttjas flexibelt. 
Framtidens behov kanske inte är de 
samma som nu och det ska beaktas 
redan i byggskedet. Sist men inte 
minst bör byggandet av skolcen-
tret bidra till stadens attraktions-
kraft. Patrik Nygrén ser att det nya 
skolcentret stärker bilden av Pargas 
som en bildningskommun:

- Det finns en stark konsensus 
bland förtroendevalda och tjänste-
män om att det här ska göras och jag 
tycker själv att det är nödvändigt. 
Det är positivt att vi satsar så stort 
och vi har redan länge målmedve-
tet jobbat för att ha en mycket hög-
klassig bildningsverksamhet. Det 
är rätt väg att gå.

Text: Å Communications

”När man bygger nytt har man 
också möjlighet att skapa bättre 
och modernare lärmiljöer.”

Staden fortsätter satsa på bildning. Skolcentret är en stor investering men helt i linje med stadens strategi 
att vara en framstående bildningskommun, säger stadsdirektör Patrik Nygrén. 

Utvecklandet av skolcentret i Pargas är stadens största 
investering under de kommande åren med en beräknad 
prislapp på 14-17 miljoner euro. Just nu utgår man ifrån två 
alternativa planer där en stor del av skolcentret rivs och 
ersätts med ett nybygge, men vilka skolor som ska verka där 
är öppet. Alla alternativ utreds grundligt.

ERIK SAANILA
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Kläddesignern  
som inspireras 
av Korpo

Kostiainens företag Niinmun De-
sign är grundat för tre år sedan och 
har redan hittat en trogen kundkår. 
Att hon idag driver ett växande fö-
retag inom kläddesign är en slump. 
För några år sedan insjuknade hon 
i cancer och var tvungen att lägga 
ner sin inredningsaffär i Tammer-
fors. Lite senare träffade hon en 
kvinna som drabbats av bröstcan-
cer och ville stöda henne. Hon de-
signade en klänning och började 
via Facebook sälja klänningen till 
bekanta, intäkterna donerade hon 
till den cancerdrabbade kvinnans 
insamling. 

- Jag kände att kläddesignandet 
var roligt och utbildade mig till 
kläddesigner vid Helsinki Design 
School år 2016. Att ha överlevt 
cancern gav mig mod att pröva på 
något nytt, jag var inte rädd för att 
misslyckas, säger hon.

I början gjorde hon allt själv; de-
signade kläderna, skapade symöns-
ter, skar och sydde. Efter ett tag hit-
tade hon en sömmerska men skar 
fortfarande tygerna på barnens 
bordtennisbord. Nu har verksam-
heten vuxit så mycket att hon an-
litat proffs för allt utom designan-
det. Över 90 procent av kläderna 
tillverkas i Finland. Endast en kol-
lektion merinoylle- och kashmir-
tröjor stickas i Riga.

- Så har det varit från början och 
så ska det vara så länge som det är 
möjligt. Ifall kapaciteten att tillver-
ka kläderna här inte räcker till får 
jag tänka om. 

TIDLÖST, NATURLIGT OCH 
HÅLLBART

Den röda tråden i hennes kläder är 
tidlöshet och naturlighet. Kläder-
na ska hålla i många år. Ett bevis 
på det är att de allra första kläder-
na hon designade fortfarande är i 
produktion. Ibland modifierar hon 
existerande symönster. Hon använ-
der endast naturmaterial såsom yl-
le, siden, linne och tencel som till-

verkas av eucalyptus. Tygen måste 
vara av hög kvalitet för att kläder-
na ska hålla, konstaterar hon. Tyg-
leverantörer hittar hon via internet 
och på mässor. Jobbet är för henne 
en passion. 

- Jag märker att jag har svårt att få 
bort tankarna från mina produkter. 
När jag kör bil eller är ute på prome-
nad kan jag tänka på hur jag ska gö-
ra en krage, skrattar hon. 

Det råder hård konkurrens i mo-
debranschen och att slå igenom 
som en liten aktör är inte lätt. Alla 
vill ha kläder som tillverkas i Fin-
land men ingen är beredd att betala 
för det, nämner hon som ett exem-
pel på en utmaning som är svår att 
tackla. Å andra sidan är det en yn-
nest att vara helt fri och få rå över 
allt själv. 

- Jag borde anställa en assistent, 
men jag vet inte hur jag skulle kun-
na överlämna något av det här i en 
annan persons händer. Det är ju mi-
na produkter!

SKÄRGÅRDS-PR

Marknadsföring och varumärkesut-
veckling är ett område där hon bett 
om hjälp. Konsulten som hon an-
litade gjorde en lista på saker som 
Kostiainen bör åtgärda, bland annat 
Niinmun Designs webbplats och 
webbshopen. Hon rekommendera-
de också att anlita en proffsfotograf 
för PR-bilderna och introducerade 
Kostiainen till den prisbelönta foto-
grafen Meeri Koutaniemi. Bilderna 
andas skärgård, ett tema som också 
återkommer i plaggens namn. Ver-
kan, Utö, Rumar, Galtby är bekanta 
namn för skärgårdsborna men exo-
tiska utanför Åboland. Då hon del-
tar i mässor får hon ofta förklara vad 

namnen betyder och hur det ser ut 
i de åboländska skären. 

- Folk blir ivriga när jag berättar 
om Korpo och många har sagt att 
de planerar en resa till skärgården 
för att besöka Niinmun-butiken och 
bekanta sig med ett område som de 
inte känt till förut. 

Niinmun Designs kläder säljs 
endast på nätet och i Kostiainens 
gårdsbutik vid Telehuset i Korpo. 
År 2020 planerar hon att göra webb-
handeln internationell och översät-
ta innehållet till svenska och engel-
ska. En lansering utomlands skulle 
kanske kräva ett samarbete med en 
influencer på sociala medier, men 
det kan innebära ett krav på större 
lager än nu. Det är svårt att beräk-
na produktionsmängderna, med-
ger Kostiainen. 

- Ibland tar produkterna slut och 
hugade köpare måste vänta ett par 
månader på sin produkt. Men å 
andra sidan stärker det budskapet 
att de här plaggen inte är slit-och-
släng-vara. 

Kostiainen medger att hon är en 
nybörjare i branschen men hon har 
lärt sig att ta vara på kundernas re-
spons. När kunderna meddelade att 
linnekläderna är opraktiska att ha 
på jobbet, eftersom de blir skrynkli-
ga, började Kostiainen tillverka klä-
der av tencel. Största källan till in-
spiration har hon dock på nära håll. 
Varje morgon går hon ut på klippan 
och andas in den friska luften. 

- Jag är inte uppvuxen i skärgår-
den så jag upplever naturen här på 
ett kraftigt sätt. Jag uppskattar den 
verkligen eftersom jag inte tar den 
för given. 

Text: Å Communications

Virpi Kostiainen är 
serie-entreprenören som av 
en slump blev kläddesigner i 
mogen ålder. För drygt fem 
år sedan flyttade hon till sin 
mans barndomstrakter i Kor-
po och nu ritar hon kläder 
som inspireras av utsikten 
som öppnar sig från hennes 
hemgård. ”Skönheten i det 
karga och enkla”, som hon 
själv beskriver sin stil. 

NÄRINGSLIV

ERIK SAANILA 
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KULTUR

BIO SYDVÄST

FROZEN 2
Premiär: 25.12
Ålder: F7
Längd: 1h 44min
Regi: Chris Buck, Jennifer Lee
Genre: Animerad ,
 Familj, Musikal

        VISNINGAR:

 27.12 kl 17.30  Vesterlid, Houtskär - SE Dub
 29.12 kl 13.00  PIUG Kultursal, Pargas – FI Dub
 29.12 kl 16.00  PIUG Kultursal, Pargas – SE Dub
 30.12 kl 17.30  Framnäs, Nagu
 2.1 kl 15.00  Kommunalgården, Korpo – FI Dub
 2.1 kl 17.30  Kommunalgården, Korpo – SE Dub
 3.1 kl 17.30  Snäckan, Iniö - SE Dub

Följ med 
pargas.fi/kultur och 
Facebook.com/
PargasKultur_ParainenKulttuuri 
för filmer i januari-februari.

FÖRENINGEN FOLKHÄLSAN I PARGAS 
FIRAR SIN 70:E LUCIA

FREDAGEN DEN 13.12
kl. 8.30  Lucia med tärnor uppträder i LokalTapiola
kl. 13.00 Lucia uppträder i Folkhälsanhuset
kl. 18.00 Lucia-andakt i Pargas kyrka
kl. 19.00 Lucia-kortegen startar från kyrkan
 och går till Ahonenska hörnet. 
Luciaföljet uppträder.

LÖRDAGEN DEN 14.12.
kl. 12-14.30 Luciaföljet uppträder 
på Gamla Malmens julmarknad

NIINMUN DESIGN
Företagare: Virpi Kostiainen
Ålder: 48 år
Bor: I Telehuset i Korpo
Familj: Man och fyra barn
Hobby: Kopplar av med att titta på 
skandinaviska deckarserier och -fil-
mer
Motto: Halvmesyrer duger inte – jag 
gör allt noggrant. 

HEIKKI RÄISÄNEN

- Jag borde 
anställa en 
assistent, men 
jag vet inte 
hur jag skulle 
kunna över-
lämna något 
av det här i en 
annan persons 
händer.  
Det är ju mina 
produkter!

Nya klätterställningen i Centralparken invigdes i slutet av november. 
Den upplysta klätterställningen hittar man nära konstverket Lucius 
Alienus.

ERIK SAANILA 

ERIK SAANILA 
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HOUTSKÄR

INIÖ

KORPO

NAGU

KORPO
KORPO KULTURGILLE R.F. 
Ordnar det traditionella Jultorget på Kom-
munalgården den 15.12 .2019 kl.12-14. Alla 
är hjärtligt välkomna. Kaffeförsäljning.
Anmälningar till merja.fredriksson@luukku.
com eller sms 040-522 1872.
Bordshyran är 5 euro per försäljare.

BIO
EN KOMIKERS UPPVÄXT
Snäckan
måndag 9.12 kl. 17.30
FROZEN 2
Snäckan
fredag 3.1.2019 kl. 17.30

JULFEST
VÄLKOMMEN PÅ JULFEST 
till Snäckan måndag 16.12
16.00 Julgröt
17.15 Lucia + program
Lotteri
Arr: Iniö skola och daghem, Folkhälsan, Hem 
och skola, Marthorna i Iniö

INIÖ TORG
VILL DU SÄLJA PÅ INIÖ TORG?
Torgbodarna uthyres för 2 år ( 2020-2021). 
Meddela ditt intresse och dina planer (vad 
du säljer och hur många dagar per vecka). 
Fyra torgbodar finns. Lokalt producerade 
produkter efterlyses.  Vi önskar att ni också 
kan hålla öppet någon kväll i veckan. Hyran 
är 100 € per år.
Intresseanmälningar och planer inlämnas 
skriftligen senast 23.12.2019 till Iniö områdes-
kontor eller per mail: John.forsman@pargas.
fi närmare information fås från Iniö områdes-
kontor  tfn 044 066 7835 

NYÅRSFEST PÅ KEISTIÖ
Stående bord, program, etc. Pris: vuxna 25 €, 
barn 10 € (under 15 år). Färja Keistiö-Dalen 
kl. 01.00 (beställningstur). Anmäl din närvaro 
till Åsa senast 23.12 tfn: 040 513 5393 gärna 
sms. 
KEISTIÖ SKOLA
tisdag 31.12.2018 kl. 19.00 – 01.00.
Arr: Keistiö byalag
forts Iniö NYTT 5/12

INIÖ KAPELLFÖRSAMLING
UPPVAKTNING VID HJÄLTEGRAVEN OCH 
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS TVÅSPRÅKIGA
högmässa 
Iniö kyrka
fredag 6.12 kl. 13
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Aftonro

JULMARKNAD PÅ VESTERLID
Försäljning av tomtegröt, inredning, bakverk 
mm
HUF bjuder på en julpåse till alla barn som 
besöker marknaden. Välkomna!
Arr. Houtskärs Ungdomsförening rf
VESTERLID
7.12.2019 kl. 15.30-18.30

JULKAFFE PÅ FRIDHEM
Jan Törnqvist underhåller med julmusik. Kaf-
feservering och lotteri. 
Arr. Fridhems Hobbyklubb.
FRIDHEM
7.12.2019 kl. 14.00

LUCIA
Houtskärs Lucia kröns i Houtskärs kyrka kl. 
18.00. Luciaandakt. 
Folkhälsan bjuder på glögg och bulle efter 
kröningen och andakten. 
Arr. Folkhälsan i Houtskär och Houtskärs ka-
pellförsamling.
HOUTSKÄRS KYRKA
12.12.2019 kl. 18.00

RÖDA KORSET
HÄLSOPUNKTEN
Dagens tema: Blodtryck och BMI
På hälsopunkten får den som vill gratis tips 
och råd om hur man kan ta hand om sin 
egen och sin familjs hälsa och välmående. 
Man kan till exempel mäta sitt blodtryck eller 
prata om hur man mår och orkar. De frivilliga 
på hälsopunkten ger råd, men ingen vård, 
och de har tystnadsplikt. Mera information 
ger Jaana Rosenblad, tel. 045 215 4854
PRÄSTGÅRDEN
11.12.2019 kl. 14-15.30
HÖSTMÖTE 
Stadgeenliga ärenden
HOUTSKÄRS OMRÅDESKONTOR
11.12.2019 kl. 18.00

HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING
MISSIONSBODEN
Julöppet 
7.12 kl. 13-15
JUNIORKLUBB 
PRÄSTGÅRDEN
9.12, 14.1, 21.1, 28.1 kl. 12.15 ->
MARIAKÖREN 
Mariakören övar i kyrkan
Onsdagar kl. 17.30
ONSDAGSTRÄFFEN
FRIDHEM
18.12, 15.1, 29.1 kl. 13.30
PAPPILAN PORINAT
PRÄSTGÅRDEN
5.12, 14.12, 28.1 kl. 14.00
ANDAKT
FRIDHEM
11.12, 22.1 kl. 13.30
TORSDAGSTRÄFFEN
PRÄSTGÅRDEN
12.12, 23.1 kl. 14.00 
SÖNDAGSSKOLA
PRÄSTGÅRDEN
15.12 kl. 15.00 
TVÅSPRÅKIG GUDSTJÄNST MED UPPVAKT-
NING VID HJÄLTEGRAVEN
Självständighetsdagen
HOUTSKÄRS KYRKA
6.12.2019 kl. 11.00
HÖGMÄSSA 
Lagerroos
HOUTSKÄRS KYRKA
15.12, 19.1, 26.1 kl. 11.00
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Tarjolla glögiä ja piparkakkuja. Tervetuloa!
PAPPILAN SALISSA
19.12. klo 17.00
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Vi inleder med glögg och pepparkaka kl. 
17.30. Välkomna!
HOUTSKÄRS KYRKA
21.12 kl. 18.00

FOLKHÄLSAN I NAGU ORDNAR 
LUCIAKRÖNING 
i kyrkan den 13.12 kl. 18.00 och därefter fest 
på Framnäs.
FOLKHÄLSAN I NAGU ORDNAR 
BARNENS NYÅR
i Södra hamnen den 31.12 
med början kl. 17.00.
JULSPEKTAKEL 
– Traditionell julmarknad i Nagu Södra hamn 
den 21.12 kl. 10-13.
NAGU HEMBYGDSFÖRENING GER UT SITT 
FJÄRDE ALBUM LÄMPLIGT TILL JUL. 
Förfrågningar och förhandsbeställningar på 
https://nagu.hembygd.fi. Boken utkommer 
senast till Julspektaklet den 21.12 i Södra 
hamnen. 
Nagu Hembygdsförenings Lokalhistoriag-
rupp fortsätter med sina träffar den 13.1.2020 
kl. 18.00 på Kommunalstugan. Mera info på 
https://nagu.hembygd.fi.

Lördag 4.1. 2020 kl 18 
”AV KÄRLEK TILL CLAES - EN TRIBUT TILL 
CLAES ANDERSSON” 
Konsert på Stallbacken i Nagu
Annika Cleo sång och diktläsning. 
Med svängiga Evergreens, tonsatta dikter 
och minnen delar Annika Cleo med sig av 
den värld hon och Claes skapade tillsam-
mans under sitt sjuåriga samarbete på scen. 
Hans ord, djup och klarsyn, hennes toner, vär-
me och skratt.
Med sig på scen har Annika jazzmusikerna 
Janne Mansikka (piano) ,  Jorma Ojanperä 
(kontrabas) och  Pekka Pylkänen (saxofon).
Biljetter 20 euro via info@multiculti.fi el 
0405060109
Kvällsbit 20 €

NAGU KAPELLFÖRSAMLING
KOCKKLUBBEN 
åk.1-2, terminens sista,
om nästa år meddelas skilt.
FÖRSAMLINGSSTUGAN
to 5.12. kl 12.30
KOCKKLUBBEN 
åk.3-4, terminens sista,
om nästa år meddelas skilt.
FÖRSAMLINGSSTUGAN
to 5.12. kl 14.30

JULBÖN
FRIDHEM
24.12 kl. 13.00
JULBÖN
HOUTSKÄRS KYRKA
24.12 kl. 15
JULOTTA
HOUTSKÄRS KYRKA
25.12 kl. 7.00
JOULUAJAN MESSU
HOUTSKARIN KIRKKO
29.12. klo 11.00
NYÅRSMÄSSA
HOUTSKÄRS KYRKA
1.1.2020 kl. 11
KVÄLLSKYRKA MED TAIZESÅNGER
HOUTSKÄRS KYRKA
5.1.2020 kl. 18.00
UNGDOMARNAS BARA VARA-KVÄLL
En kväll för ungdomar och unga vuxna, allt-
så den som är konfirmerad och max 25 år. 
Vi lyssnar på musik, pratar, skrattar, leker, fixar 
nåt smått att ät, diskuterar livets stora frågor 
eller bara ligger i soffa, helt hur det känns! 
Kom med!
PRÄSTGÅRDEN
4.1.2020 kl.18-21

söndag 8.12 kl. 13
SKOLANS OCH DAGHEMMETS GUDSTJÄNST
Iniö kyrka
fredag 20.12. kl. 11
KAUNEIMMAT JOULULAULUT 
Iniön kirkko
lauantai 21.12 klo 14
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Iniö kyrka
lördag 21.12 kl. 17.30
GUDSTJÄNST MED NATTVARD, DE 
VACKRASTE JULSÅNGERNA
Aftonro
söndag 22.12 kl. 13
JULBÖN
Iniö kyrka
tisdag 24.12 kl. 15
JULOTTA, TVÅSPRÅKIG
Iniö kyrka
onsdag 25.12 kl. 7.00

KONSERT: I JULETIDER
Pia Pajala, sopran, Pasi Helin, piano, violin-
kvartett. 
Programblad 5 euro. Nagu Kammarmusik-
dagar och församlingen. 
KYRKAN
to 5.12. kl 19 
HÖGMÄSSA
tvåspråkig, Kjell Granström, Robert Helin, Par-
gas Manskör. 
Uppvaktning vid hjältegraven.
KYRKAN
fre 6.12. kl 11, självständighetsd. 
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 8.12. kl 11 
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 9.12. kl 14-16 
LUCIABÖN
Folkhälsan och Nagu kapellförsamling.
KYRKAN
fre 13.12. kl 18
KVÄLLSKYRKA MED NATTVARD
Kjell Granström, Robert Helin, Eeva Grans-
tröm, Outi Öhman.
Efter gudstjänsten gemenskap kring te/ kaf-
febordet.
FÖRSAMLINGSHEMMET 
sö 15.12. kl 17
KAFFESTUGA FÖR ALLA
Kapellrådet och de frivilliga medarbetarna 
inbjuds särskilt till detta tillfälle där ett tack för 
det gångna året framförs. 
Terminens sista kaffestuga.
FÖRSAMLINGSHEMMET 
må 16.12. kl 14-16 
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Robert Helin, Kjell Granström, Nagukören, 
Martina Lindberg, 
Blåslaget från Åbo, Mikko Lagerspetz. 
KYRKAN
on 18.12. kl 18 
JULBÖN
tvåspråkig, Kjell Granström, Robert Helin. 
Furuboborna och övriga är välkomna med.
GRANNAS
ti 24.12. kl 13.30 Julafton
JULBÖN
tvåspråkig, Kjell Granström, Robert Helin.
KYRKAN
ti 24.12. kl 15.30 Julafton
JULOTTA
Kjell Granström, Robert Helin.
KYRKAN
on 25.12. kl 8.00 Juldagen
FÖRSAMLINGENS SVENSKSPRÅKIGA 
JULFEST
Vi sjunger de vackraste julsångerna, 
Kjell Granström, Robert Helin, 
Uma Söderlund med Barnkören.
 Servering av julgröt och kaffe. 
Ingen julklappsutdelning
FÖRSAMLINGSHEMMET
lö 28.12. kl 18
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
on 1.1. kl 11 Nyårsdagen
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
må 6.1. kl 11 Trettondagen
FINSKSPRÅKIG HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 12.1. kl 11 
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 13.1. kl 14-16 
KYRKOKÖR FÖR ALLA
Onsdag udda veckor, Ulla-Maija Söderlund. 
Nybörjare och erfarna, unga och gamla är 
välkomna. 
Vi ägnar oss också åt röstvård.
FÖRSAMLINGSHEMMET
on 15.1. kl 18-19.30

mailto:merja.fredriksson@luukku.com
mailto:merja.fredriksson@luukku.com
mailto:John.forsman@pargas.fi
mailto:John.forsman@pargas.fi
https://nagu.hembygd.fi
https://nagu.hembygd.fi
mailto:info@multiculti.fi
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JULEFRID I HJÄRTAT - 
KONSERT I VILLA FURUVIK
Musikerparet Essi Luttinens och Petri Haa-
pasalos julkonsert i idylliska Furuviks herr-
gårdmiljö väcker den äkta julkänslan. Vi får 
höra parets egna versioner av kända och 
älskade julsånger. Vi får även njuta av nya-
re sånger samt av Petri Haapasalos julsång, 
som gett konserten dess namn. 
Länk:
https://www.facebook.com
/events/2546597132127218/
Malmnäsintie 4
20.12.2019 kl. 19:00
Biljetterna 25 € vid dörren. Platserna är 
begränsade. Konsertbiljetten berättigar 
även till glögg och jultårta.
Förhandsbeställningar myynti@furuvik.fi / 
0404 811 811

SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FÖRFEST
Program
• Balett: Brianna Sandell, Ellen Kronberg, 
Eeva Hyvärilä.
• Musik: Duo Mene, Gerard Gassou, Bubbeli 
& the Runeberg Orchestra, Dimma.
• Utdelning av idrottsstipendier och kul-
turpris.
Längd: 2 h med paus, pausservering ingår i 
biljettpriset
PIUG Kultursal | Skolmästargatan 5
05.12.2019 kl. 18:30
Biljetter
• Konsertbiljett: 12 €, Barnbiljett 0 -13 år 6 €
 (inkl. serviceavgift)
• NetTicket.fi , stadshuset, Kelovee, 
ombudsposten i Nagu

JULKALENDER: 
HELA PARGAS LÄSER
Pargas bibliotek lanserar i år en julkalender 
med boktips inom det läsfrämjande projek-
tet Hela Pargas läser. Boktipsen kommer från 
en blandad skara människor och andra figu-
rer från Pargas. Den som följer julkalendern 
kommer bl.a. att få tips av en brandman, en 
polis, ett par musiker och andra intressanta 
personligheter.
Julkalendern syns i biblioteken i Pargas samt 
på nätbiblioteket blanka.fi och på sociala 
medier.
Som en del av julkalendern arrangeras tre 
högläsningsstunder för familjer i biblioteket i 
Pargas. Måndag 2.12 står Åbolands Littera-
turförening r.f. för läsningen. Måndag 9.12 är 
det Pargas Idrottsförenings tur och måndag 
16.12 läser elever från Paraisten lukio juliga 
texter för alla intresserade. Högläsningsstun-
derna pågår kl. 17.00-17.30.
Högläsning med jultema för familjer i Pargas 
bibliotek måndagar kl. 17.00-17.30:
2.12 Åbolands litteraturförening r.f. (på svens-
ka)
9.12 Pargas Idrottsförening r.f. (på svenska 
och finska)
16.12 Paraisten lukio (på finska)

VÄLKOMMEN PÅ MUSIKINSTITUTET 
ARKIPELAGS KONSERTER
När julen närmar sig är det härligt att gå på 
konsert och ha det mysigt!
10.12 kl. 18 Popping Xmas, bandelevernas 
julkonsert, Kamu restaurant
18.12 kl. 19 Elevkonsert, Arkipelags sal
19.12 kl. 19 En liten sångmatiné, sångelever-
na uppträder, Arkipelags sal
Inträdet är fritt. Arkipelags sal finns på musi-
kinstitutets andra våning, på adressen Fred-
rikaplan 2 a. 

VILL DU BLI ELEV VID ARKIPELAG?
Man kan inleda dansstudier även i januari! 
Ta en titt på läsordningen på adressen arki-
pelag.fi och anmäl dig eller kontakta kans-
liet för mer information, tfn  (02) 458 5803.

KVÄLLSKYRKA MED NATTVARD
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström, Outi Öhman.
Efter gudstjänsten gemenskap kring 
te/ kaffebordet.
FÖRSAMLINGSHEMMET 
sö 19.1. kl 17
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 20.1. kl 14-16 
BIBEL, SÅNG OCH BÖN
Vi lyssnar till läsning ur Bibeln, ber 
och sjunger sånger från Taizé,
Kjell Granström, Eeva Granström. 
NAGU KYRKA
on 22.1. kl 19
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 27.1. kl 14-16 
KYRKOKÖR FÖR ALLA
Ulla-Maija Söderlund. 
Nybörjare och erfarna, unga och gamla är 
välkomna. 
Vi ägnar oss också åt röstvård.
FÖRSAMLINGSHEMMET
on 29.1. kl 18-19.30
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 2.2. kl 11 
BARNKÖR
Sista gången den 11.12. och första den 7.1.
FÖRSAMLINGSSTUGAN
tisdagar kl 14.30

HEMSIDA: vastabolandsforsamling.fi 
eller vafo.fi 
FACEBOOK: facebook.com/vasfor

Även kön till musikstudier är öppen hela ti-
den.  Olika instrument har olika kölistor. 

KONSERT

ESSI LUTTINENS OCH PETRI HAAPASALOS 
JULKONSERT
Musikerparet Essi Luttinens och Petri Haa-
pasalos julkonsert i idylliska Furuviks herr-
gårdmiljö väcker den äkta julkänslan. Vi får 
höra parets egna versioner av kända och 
älskade julsånger. Vi får även njuta av nya-
re sånger samt av Petri Haapasalos julsång, 
som gett konserten dess namn. 
Konsertbiljetten berättigar även till glögg 
och jultårta. 

Biljetterna 25 € vid dörren.
Förhandsbeställningar 
myynti@furuvik.fi / 0404 811 811

VÄSTÅBOLANDS SVENSKA
FÖRSAMLING
PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT
PROGRAM I ADVENT OCH JULETID 
Självständighetsdagen fredag 6.12 kl. 11 
Tvåspråkig gudstjänst i kyrkan, Backström, 
Kopperoinen, Jakoleff, Lehtonen. Svenska 
och finska församlingens kyrkokörer medver-
kar. Uppvaktning vid hjältegravarna. – kl. 12 
Traditionell basar i församlingshemmet med 
hantverk, lotterier och servering. 
Lördag 7.12 kl. 16.30 Pargaskörernas stora 
gemensamma adventskonsert i kyrkan.
Andra söndagen i advent söndag 8.12 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. 
Onsdag 11.12 kl. 12 Lunchklubb på hotell 
Kalkstrand, föreläsning av biskop emeritus 
Björn Vikström: ”Religion och populism” – kl. 
18 Veckomässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. 
Torsdag 12.12 kl. 13 Församlingens julfest i 
församlingshemmet. 
Luciadagen fredag 13.12 kl. 18 Luciaandakt 
i kyrkan. 
Lördag 14.12 kl. 16.30 Pargas kyrkas orgel 
50 år, jubileumskonsert med Kari Vuola och 
Nicholas Söderlund. 
Tredje söndagen i advent söndag 15.12 kl. 
10 Högmässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, Lehto-
nen. 
Onsdag 18.12 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, 
Nuotio-Niemi, Lehtonen. 
Fjärde söndagen i advent söndag 22.12 kl. 
10 Högmässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. – kl. 
18 De vackraste julsångerna i kyrkan.
Julafton tisdag 24.12 kl. 13.30 Familjens jul-
bön i kyrkan, Lidén, Lehtonen. – kl. 17 Traditio-
nell julbön i kyrkan, Nuotio-Niemi, Lehtonen. 
Juldagen onsdag 25.12 kl. 6 Julotta i kyr-
kan, Backström, Lehtonen. – kl. 20 Aftonmusik 
på juldagen, konsert i kyrkan: ”Himlen i min 
famn”. Hanna Lehtonen, sång och piano, 
Raakel Sjöroos, sång och gitarr. Andakt av 
kyrkoherde Harry S. Backström. 
Annandag jul torsdag 26.12 kl. 14 Julguds-
tjänst i Mälö bygdegård, Henrich Schmidt, 
Hanna Lehtonen. 
Första söndagen efter jul söndag 29.12 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, Ollila. 
Nyårsafton tisdag 31.12 kl. 18.15 Tvåspråkig 
nyårsbön vid klockstapeln, körsång och Par-
gas stads nyårshälsning. 
Nyårsdagen onsdag 1.1 kl. 18 Kvällsmässa i 
kyrkan, Nuotio-Niemi, Ollila.
Första söndagen efter jul söndag 5.1 kl. 12 
Högmässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. 
Trettondagen måndag 6.1 kl. 16 Konsert-
gudstjänst i kyrkan med Pargas kyrkokör, 
Nuotio-Niemi, Lehtonen, Holmström. 

TEATERBOULAGES LEVANDE 
TVÅSPRÅKIGA JULKALENDER 
HAR BÖRJAT ÖPPNA LUCKOR 
I CENTRALPARKEN OCH PÅ NÄTET
Ikväll kl. 17.00 bakar Cucu och Bosmina 
muffins i parken tillsammans med Åbolands 
Ungdomsförbund.
Luckorna öppnas måndag-onsdag på nä-
tet, i parken torsdag-fredag 17.00, veckoslut 
och helgdagar 13.00.
Sista levande luckan söndag 22 december 
kl 13.00 vid minigolfen. 

Välkommen. Fritt inträde.

UNGDOMSVERKSTADEN AKTIVA – 
PARGAS STAD

Aktiva är till för att vägleda dig ung 15-28 
år, som inte studerar eller arbetar och/eller 
om du behöver stöd i att hitta din egen väg. 
Bor du på annat håll i kommunen än i Par-
gas centrum, kommer vi överens om att träf-
fas på ett ställe nära dig. 

Aktiva ger handledning, råd och stöd i Råd-
givande verkstaden till allt som har att göra 
med utbildning och arbete, samt annat som 
har att göra med ditt liv. 

Kreativa startverkstaden erbjuder dig da-
glig verksamhet. Innehållet är varierande 
men kan vara t.ex. matlagning, jobbsökning, 
studiebesök, hjälparbeten inom staden, 
grupp- och individuella arbeten, hantverk 
och annat utgående från dina individuella 
behov.   Tag kontakt!

Jenni Lindroos, verksamhetsledare/
individuell handledare 0505962108

Martina Oksanen, uppsökande 
ungdomsarbetare 0404885657

Heini Brushane, handledare kreativa 
tartverkstaden 0404885656

Viveka Lindqvist, handledare kreativa 
startverkstaden  0443585795

DROPPI
fredagar

11.00-13.30
Utan tidsbeställning

strandvägen 32
Aktiva

040-488 56 57

KOM I HÅG:

https://www.facebook.com/events/2546597132127218/
mailto:myynti@furuvik.fi
mailto:myynti@furuvik.fi
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ALLMÄN INFO

Kl. 10-12
Handledare för 
närståendevård

Kl. 13-14
Ergoterapeut

Kl. 9-11
Minneskoordinator

Kl. 14-15.30
Sjukskötare

Kl. 9-11
Socialarbetare

Kl. 13-14
Fysioterapeut

Kl. 9-11
Minneskoordinator
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MÅNDAG ONSDAG

Vartill telefontider: 
Servicehandledare Arja Santapukki 
tel. 040 488 5692, onsdagar kl. 13.00-15.00

Strandvägen 30, Pargas
 Telefon 040 488 5692 

 
Servicehandledaren är anträffbar: 

måndagar kl. 9.00-12.00 
och 13.00-14.00, 

onsdagar kl. 9.00-12.00

SENIORUM
RÅDGIVNINGSCENTRALEN 

FÖR SENIORER

HÄLSOSTATIONER BIBLIOTEK

Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och 
hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. 
Stadens växel: 02 458 5700

KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

STADSHUSETS KUNDBETJÄNING I PARGAS
1. vån, Strandvägen 28, 21600 Pargas, 
tfn 040 488 6026

Öppethållningstider:
måndag–onsdag 9.00–16.00,
torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–15.00

Nagu områdeskontor
Brinkasvägen 1, 21660 Nagu, 
tfn 040 488 6022

Öppethållningstider:
mån-ons 9.00–15.00
torsdag 9.00–17.00

fredag 9.00–15.00

Korpo områdeskontor
21710 Korpo, tfn 040 488 6020

Öppethållningstider:
mån-ons 9.00–15.00, torsdag 9.00–17.00,
fredag 9.00–15.00.

Houtskär områdeskontor
21760 Houtskär, tfn 040 488 6021

Öppethållningstider:
mån-fre 9.00–15.00

Iniö områdeskontor
Norrby, 23390 Iniö, tfn 044 066 7835

Öppethållningstider:
mån-fre 9.00–15.00

FÖRETAGSRÅDGIVNING
Näringslivschef Tomas Eklund,
tfn 040 488 5675

Företagsutvecklare John Forsman,
tfn 040 488 6075

BYGGNADTILLSYN
Kundbetjäning 040 488 6080

Strandvägen 28, 21600 Pargas
Mån-ons 9.15-12, 13-16
Tors 9.15-12, 13-17
Fre 9.15-12, 13-14

Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo
Mån–ons 9–12 och 13–15
Tors 9–12 och 13–17
Fre 9–12 och 13–14

Minneskoordinator vik. Marika Cederlöf 
tel. 040 488 6055, onsdagar kl. 13.00-15.00 

Hemsjukvården tel. 040 488 5566,  
vardagar kl. 11.00-12.00 

Vi har också en dator tillgäng-
lig för våra kunder. Vi erbjuder 
handledning gällande grund-
kunskaper i datoranvändning.

PARGAS HÄLSOCENTRAL
Vapparvägen 15 a, 21600 Pargas
Växel *(02) 454 5200

VÄXEL      * (02) 454 5200

Jourärenden och krissituationer 
vardagar kl. 8-16,
telefonkontakt före besöket (02) 454 5220

ALLMÄN NÖDNUMMER, AMBULANS 112
Jour övriga tider på ÅUCS, T2-sjukhus 
Keramikfabriksgatan 1, Åbo (02) 313 8800
Telefonkontakt önskvärt.
Tidsbeställning till läkar- eller 
sjukskötarmottagningen, vardagar kl. 9-13  
 (02) 454 5222
WEB-tidsbeställning, www.pargas.fi -> Tjänster 
-> Hälsa – klicka eTjänster
Vaccinationer och infektioner, vuxna, telefon-
tid må och ons. kl. 8 - 9, fre. kl. 10 - 11              
 040 488 5504 
Vid brådskande infektionsärenden kan 
ringbud lämnas via läkarmottagningen. 
 tel. (02) 454 5220.
Företagshälsovården, tidsbeställning 
vardagar kl. 9 - 11 040 488 5547
Psykolog Kenneth Tuominen (vuxna), 
tidsbeställning må-fre kl. 13 -14 
 040 488 5509
Psyk.sjukskötare Anne Storfors och 
Salla Ansamäki må-fre 11-13 
 040 488 5609
 040 488 5964
Laboratoriet, tidsbeställning kl. 12-13 
(även WEB-tidsbeställning) (02) 454 5830
Fysioterapi, tidsbeställning och 
hjälpmedelsärenden per telefon 
vardagar kl. 12 – 13 
(även WEB-tidsbeställning)
Hjälpmedelsavhämtning och 
rådgivning vardagar 13-14 040 488 5512
Hemsjukvård, telefontid kl. 11 - 12 
 (02) 454 5272
Diabetesrådgivning samt blodtrycksmätning
 och hjärt- och blodkärlspatienter, 
vardagar 12 – 13 040 488 5506, 040 4885568
Röntgen, tidsbeställning 
vardagar kl. 8 – 15.30 (02) 313 3633
Tandvårdscentralen, 
Kommunalhemsvägen 12 C,
tidsbeställning till tandläkare eller -hygienist,
 vardagar kl. 8 - 11.30 (02)  454 5300

SKÄRGÅRDENS HÄLSOSTATIONER 
Nagu läkarmottagning 0400 117 118
Korpo läkarmottagning 0400 117 119
Houtskärs läkarmottagning 0400 117 120
Iniö läkarmottagning 0400 117 121

Hälsovårdscentralens årsavgift år 2019 är 
41,20 euro och den uppbärs av personer 
som fyllt 18 år.
För en outnyttjad läkarmottagningstid, tas 
av klienter som fyllt 15 år, ut en straffavgift på 
50,80 euro om tiden inte avbokas senast kl. 
15.00 dagen före den bokade mottagnings-
tiden.

PARGAS BIBLIOTEK
Strandvägen 28, 21600 Pargas
tfn 044 354 5284
Öppettider: må-to 10-19, fre 10-16, lö 10-14
NAGU BIBLIOTEK
Brinkasvägen 1, 21660 Nagu
tfn 040 488 5792
Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, 
fre 10-15
KORPO BIBLIOTEK
Verkanvägen 1, 21710 Korpo
tfn 040 488 5793
Öppettider: må 10-15, ti 13-19, ons stängt, 
to 13-19, fre 10-15

HOUTSKÄRS BIBLIOTEK
Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär
Öppettider med personal på plats: 
må 14-19, ons 10-15, to 10-15
Biblioteket är meröppet kl. 9-20. 
Du kommer in med bibliotekskortet 
och en PIN-kod.

INIÖ BIBLIOTEK
Degernäs 24, 23390 Iniö
Öppettider med personal på plats: 
må 15-19, ons 10-14, to 9-13
Biblioteket är meröppet kl. 9-20. 
Du kommer in med nyckel.

PARGAS BIBLIOTEK
BRÄDSPELSKLUBB FÖR BARN I PARGAS 
BIBLIOTEK 21.1
 På tisdag 21.1 är det dags att spela brä-
dspel igen i Pargas bibliotek! Vi spelar från 
kl. 14-16.
Brädspelsklubben riktar sig till dig som går i 
lågstadiet och det spelar ingen roll om du 
har spelat mycket eller lite från förr. Alla är 
välkomna med!

VIRKKROK & BOK - HANDARBETE OCH 
BOKDISKUSSIONER I PARGAS BIBLIOTEK 
22.1
Välkommen till biblioteket för en mysig 
stund med handarbete, kaffe och bokdis-
kussioner! Det enda du behöver ta med dig 
är ditt handarbetsprojekt. Vi börjar klockan 

17 och håller på till 19, du kan komma när 
det passar dig bäst. Evenemanget är i sa-
marbete med Handarbetsaffär Brita.

FAMILJELÖRDAG: 
LILLAJUL I BIBLIOTEKET
Kom och fira lillajul i Pargas bibliotek 30.11 
kl. 10-14.
Biblioteket bjuder på pepparkakor och 
glögg. Tillsammans pyntar vi granen.
Välkommen!

KORPO BIBLIOTEK
12.12 KL. 17.30 SPRÅKROBOTKVÄLL 
I KORPO BIBLIOTEK 
Korpo bibliotek ordnar en språkrobotkväll i 
samarbete med Skärgårdshavets skola.
Elias är en talande robot som används i 

språkundervisning. Nao6-roboten kan en-
gelska och lite finska, motoriken är välut-
vecklad och den kan t.ex. dansa, gå och 
spela luftgitarr. Via appen eliasai.com kan 
man lära sig engelska med roboten på ett 
roligt och underhållande sätt. Kom till biblio-
teket och bekanta dig med Elias och pröva 
hur det fungerar!

16.1 KL. 17.30 IT-AKUTEN 
I KORPO BIBLIOTEK

21.1 KL. 19.00 BOKTRÄFFEN I KORPO 
TRÄFFAS OCH PRATAR BÖCKER OCH 
LITTERATUR

30.1 KL. 17.30 IT-AKUTEN 
I KORPO BIBLIOTEK

ÄLDRERÅDET 
I PARGAS STAD
I ÄLDRERÅDET FINNS 
REPRESENTANTER FRÅN ALLA 
KOMMUNOMRÅDEN. 
KONTAKTA OSS GÄRNA 
I FRÅGOR SOM BERÖR 
DE ÄLDRE I STADEN.

Äldrerådets medlemmar:
Sirkka-Liisa Malmlund, ordförande
Kristina Brander, viceordförande
Regina Agge
Marita Jansson
Stig R Karlsson
Yngve Lindqvist
Elisabeth Nymalm
Karl-Johan Palmu
Hilkka Söderholm
Erik Törnqvist
Rainer Wahtera

http://www.pargas.fi



