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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 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! 

1 | 2020
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: Teknisk chef Jonas Nylund. Bild Erik Saanila.

Pargas stads informationschef Anne-
Maarit Itänen har utsetts till ordförande 
för det nya kommunikations- och mark-
nadsföringsutskottet vid Åbo handels-

kammare. Stadsdirektör Patrik Nygrén 
sitter i det näringspolitiska utskottet och 
planläggningschef Heidi Saaristo-Levin i 
transportutskottet.

Krisgruppen erbjuder samtalsstöd för 
offer och anhöriga efter akuta trauma-
tiska händelser och plötsliga oväntade 
dödsfall.
Krissamtal ordnas tidigast 24 timmar efter 
det inträffade.
Samtal erbjuds i grupp eller individuellt.

Pargas krisgrupp kontaktas per telefon 
040 488 6002.
Om vi inte har möjlighet att svara i telefon 
kopplas samtalet till en svarare. Lämna i 
så fall kontaktuppgifter så tar vi kontakt 
så fort som möjligt.

PARGAS STADS KRISGRUPP

PARGAS STARKT REPRESENTERAT 
I ÅBO HANDELSKAMMARE

2020 kan börja
Det gångna året var kämpigt ekono-
miskt och vi fortsätter nu arbetet för 
att balansera vår ansträngda ekono-
mi. Det goda med svåra tider är att 
det för oss samman i vårt arbete: Ju 
mer vi gör tillsammans desto mera 
ökar vår förmåga att få till stånd sa-
ker tillsammans och desto mer får 
vi en tillit och respekt för varandra. 
Tillsammans i hela vår utsträck-
ta stad, över gamla kommun- och 
sektorgränser, tillsammans förtro-
endevalda och tjänsteinnehavare, 
tillsammans med invånarna. 

VI HAR UNDER DET senaste året ta-
git nya steg mot ett bättre Pargas. I 
smått och stort: Vi har lyckats med 
några av de strategiska föresatser-
na bra och andra är under arbete. 
Vi har kunnat bygga stadens första 
aktiverande samlingsplats i Nagu, 
infarten till Pargas centrum utveck-
las till någonting mer välkomnan-
de än hittills med köpcenter, park-
område och en liten småbåtshamn, 

expressbussen går nu morgon och 
eftermiddag, det åboländska affärs-
nätverket SPIRA har startat upp och 
ordnade i Pargas i går ett framtids-
forum. Vi har tillsammans jobbat 
allt mera med företagsklimatet. På 
Doerz kan Pargasbor nu sälja sina 
tjänster vi jobbar mer över sektor-
gränser och i mångprofessionella 
team o.s.v.. I Nagu fortsätter vi ut-
veckla gästhamnen och vårt fiber-
projekt håller på att göra Pargas till 
den mest digitala kommunen i Fin-
land. Staden har också kunnat ta de 
första stegen mot att utveckla skol-
centret i Pargas och förutsättningar-
na för landets bästa skolor att verka 
där. Skolcentret kommer att bli en 
finansiell och verksamhetsmässig 
utmaning men vi kommer att klara 
det och också förnyandet av skolan 
i Houtskär. Allt det här kommer att 
igen göra Pargas lite mer attraktiv.
 
VI HAR EN BRA STRATEGI som ut-
går från vad våra invånare sett och 

ser som viktigt. Vi behöver framö-
ver ännu mera fokusera på inflytt-
ning och arbeta med det som gör 
oss attraktiva i våra egna och utom-
stående betraktares ögon. Med tan-
ke på vår geografi och vårt utgångs-
läge överlag är jag hoppfull över att 
just vi kommer att kunna gå emot 
trenden och vända befolkningsut-
vecklingen. 

VI HAR ALLA orsaker att vara stol-
ta över vår stad och vi kan alla vara 
både fackelbärare och ambassadö-
rer för vår stad, i vått och torrt. Tack 
till alla som på sätt eller annat enga-
gerar sig i sin hemort och dess fram-
tid. Ett särskilt stort tack till er alla 
som ser möjligheter, orkar vara po-
sitiva och inte ser glaset som halv-
tomt utan halvfullt. 2020 kan börja. 

 

Pargas stadsdirektör 
Patrik Nygrén

Patrik Nygren.

PARGAS STAD

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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INTERVJU

Jonas Nylund axlar rollen 
som Pargas tekniska chef

I januari återvände Jonas Nylund 
till Pargas efter närmare 20 år i nä-
ringslivet. 

- Det är roligt att vara tillbaka. 
Skärgården ligger mig nära hjärtat 
och jag ser fram emot att få jobba 
för en kommun med så varierande 
lokala behov. 

Nylund är bosatt i Åbo men kom-
mer ursprungligen från Åland. De 
senaste årtiondena har han jobbat 
som regionchef för ett bygg- och 
projekteringsbolag och direktör för 
affärsutveckling i ett internationellt 
konsultföretag. 

Nylund, som har en dubbel ingen-
jörsexamen, blev uppmanad att sö-
ka ordinarietjänsten som stadens 
tekniska chef. Stadsstyrelsens sek-
tion för tekniska stödtjänster an-
ställde honom för jobbet efter en 
omröstning som slutade 7–4 till 
Nylunds fördel.

INVÅNARNA I FOKUS

Nylund konstaterar efter bara en 
dryg vecka i arbetet att han redan 
har hunnit bilda sig en ganska god 
uppfattning om jobbets omfattning. 
Som målsättning har han att tjäns-
ternas användare, alltså stadens in-
vånare, alltid ska stå i fokus.

- Pargas kommunala tjänster bör 
fungera felfritt, oavsett om det 
handlar om bostäder, trottoarer el-
ler skolmaten. 

Nylund tillägger också att beho-
ven förstås ser ganska olika ut för 
de fast bosatta invånarna och or-
tens sommargäster. 

När Nylund tillträdde tjänsten 
som teknisk chef hade hans före-
trädare Ted Bergman redan gjort 
ett gott grundläggande arbete för 
befattningen. 

- Min företrädare har format den 
här verksamheten under två års tid 
och skapat en modell för stödtjäns-

terna. Mitt uppdrag är att fortsätta 
utvecklingen, bland annat genom 
ökat samarbete med stadens andra 
avdelningar. 

MÅNGÅRIG ERFARENHET AV 
LEDARSKAP 

Nylund har lett arbetsgrupper och 
projekt under stora delar av sitt yr-
kesliv, inte minst de tolv senaste 
åren inom konsult- och ingenjörs-
bolaget CITEC. Företaget verkar i 
nio länder och har drygt tusen an-
ställda. 

- Som chef är det viktigt att vara 
öppen, pålitlig och kommunika-
tiv. Min erfarenhet säger att alla or-
ganisatoriska problem i grunden 
bottnar i bristande kommunikation.

Nylund konstaterar att Pargas 
framstår som en välmående orga-
nisation där kommunikationen 
fungerar fint. Han poängterar än-
då att det alltid finns möjlighet till 
förbättring.

SKÄRGÅRDSÄLSKANDE 
TREBARNSFAR

Livet är inte bara arbete för Nylund. 
När han återvänder till Åbo efter ar-
betsdagens slut väntar ett aktivt fa-
miljeliv tillsammans med fru och 
tre barn. Nylund agerar också fot-
bollstränare för ett lag på sin fritid. 

- Jag har hört rykten om att de ord-
nas innebandyträningar på tisdagar 
här i Pargas, så det kanske jag ännu 
nappar på. 

När vardagen ger utrymme beger 
sig Nylund allra helst ut i skärgår-
den. Där väntar båtliv och annat 
som hör landställen till. 

- Jag strävar efter att kunna kall-
la det ett halvtidsboende, konsta-
terar Nylund. 

Å Communications

JONAS NYLUND
Examen: Byggingenjör inom sam-
hällsteknik samt DI i anläggnings- 
och energiteknik
Född: 1975

Bor i: Åbo, född på Åland
Familj: Fru och tre barn
Fritid: Bl.a. fotboll och skärgårdsliv

Kuriosa: Nylunds namn finns med 
på ett av plakaten i rondellen vid 
Skärgådsvägen i Pargas centrum. 
Rondellbygget inträffade senast 
han arbetade för staden

Samhälls- och diplomingenjör Jonas Nylund valdes till 
Pargas tekniska chef i november. Sedan några veckor 
tillbaka är det han som vakar över stadens vattentjänstverk, 
allmänna områden, fastigheter, städning och kosthåll. 

ERIK SAANILA

I serien berättar stadens  
anställda om sitt jobb.

[På sjåo på 
staadn]
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LÄSRESAN

Dags för avfärd: 
Nya litterära äventyr i februari

- Den stora läsresan uppmuntrar al-
la Pargasbor att läsa mer, oavsett ål-
der, språk eller egen läsförmåga, sä-
ger kampanjansvariga Lotta Dam-
mert.

Dammert är biträdande rektor och 
lektor i modersmål och litteratur i 
Sarlinska skolan, samt initiativta-
gare till Läsväskan. Portalen riktar 
sig till stadens elever, lärare, föräld-
rar och bibliotekspersonal och stö-
der ungas läsande. Den stora läs-
resan utvidgar målgruppen till al-
la läsglada Pargasbor. Kampanjtea-
met består av Läsväskans koordina-
torer, lokal bibliotekspersonal och 
projektanställda inom satsningen 
Hela Pargas läser.

- Målet är förstås att vi ska ta oss 
ännu längre än i fjol, konstaterar 
Jens Eriksson, kampanjens teknis-
ka ansvarsperson.

EN GEMENSAM RESA

- Förra året väckte det kollekti-
va läsandet stor förtjusning bland 
eleverna i min klass. Barnen tala-
de om utmaningen med sina kom-
pisar från andra skolor och klasser. 
Många involverade sin familj eller 
far- och morföräldrar i kampanjen.

Det här berättar klasslärare Susse 
Båge, som också ser fördelar i en 
så konkret utmaning. Varje läst el-
ler lyssnad sida omvandlas till 2,5 
meter, som motsvarar en sida text i 
en pocketbok.

Efter att Läsresan avslutades den 
sista februari 2019 hade Pargasbor-
na läst sig till Eindhoven i Neder-
länderna. Tanken var att de på orten 
skulle överta stafettpinnen, men ty-
värr fick man aldrig någon respons 
på initiativet.

- Kanske får vi Pargasbor läsa oss 
runt jorden på egen hand, skojar To-
ve Hagström, anställd för projektet 
Hela Pargas läser.

LÄSEBYRÅERNA HANDLEDER 
OCH TIPSAR

I februari förvandlas biblioteken till 
så kallade Läsebyråer.

- Vi som jobbar här kan hjälpa be-
sökarna att mata in sina lästa sidor 
eller tipsa om litteratur, säger bib-
liotekarie Janina Svart.

Fjolårets läskampanj lockade 3 
140 Pargasbor att registrera sina läs-
insatser på Läsväskansajten. Bar-
nen engagerades via skolunder-
visningen eller dagvården, med-
an övriga ortsbor sporrades av bib-
lioteken och på kampanjens Face-
booksida.

Bibliotekarie Josefin Häggblom 
lyfter ett antal litteraturevenemang 
som infaller under kampanjperio-
den. En Harry Potter-kväll ordnas 
den 6 februari och under sportlo-
vet arrangeras ytterligare program. 
Bibliotekets fortlöpande språkka-
féer, brädspelskvällar och handar-
betsträffar äger också rum den här 
månaden. 

ALL LÄSNING RÄKNAS

Dammert poängterar att all form 
av läsning räknas i Den stora läs-
resan. Det går lika bra att själv läsa 
en tryckt pappersbok som att lyss-
na till högläsning. Digital litteratur, 
ljud- och pekböcker, magasin eller 
vetenskaplig kurslitteratur funge-
rar också fint.

- Gymnasiets läslov infaller i fe-
bruari, så vi hoppas att abiturien-
terna ska registrera de ofta många 
hundratals sidor de läser inför stu-
dentexamen, säger Hagström.

För att de äldsta ska få njuta av 
böcker hoppas kampanjarrangörer-
na att personal eller frivilliga inom 
äldrevården ska erbjuda dem hög-
läsning eller annan tillgång till lit-
teratur.

Också i årets Läsresan bidrar för-
säkringsbolaget Lokal-Tapiola Syd-
kusten med två familjebiljetter till 
vattenparken Jukupark i Åbo. Bil-
jetterna lottas ut bland skolbarnen 
som deltar i kampanjen.  

Å Communications

Fjolårets litteratursatsning Den stora läsresan återvänder 
till Pargas. För ett år sedan resulterade kampanjen i mer än 
570 000 lästa sidor och en sträcka på 1426,6 kilometer. 
Arrangörerna är hoppfulla om ett nytt kollektivt läsrekord i 
år.

DANIELA GRANVIK

Finns det björkar i Sarajevo? av Christina Lindström
Det här är en ungdomsbok som har allt. Den handlar om Kevin som 

går på gymnasiet. Utåt sett verkar Kevin ganska hård, men inuti är han 
osäker på det mesta. Som tur har han kompisen Hannes, som alltid stäl-
ler upp. Det behövs då Kevins 18-åriga bror Charlie plötsligt försvinner. 
Under ett galet veckoslut letar Kevin och Hannes efter Charlie över he-
la Göteborg. Samtidigt blir Kevin riktigt kär för första gången och upp-
täcker sin trasiga familjehistoria. Läsaren får inblick i hur det kan va-
ra att leva med ett syskon med specialbehov. Jag gillar också språket – 
det är Kevins historia och han berättar den på sitt sätt.

JONNA FRANKENHAEUSER

Vänta på vind av Oskar Kroon
Vänta på vind är en varm och finstämd berättelse om Vinga och hen-

nes morfar. Boken är mycket vackert skriven och handlar om en som-
mar på en ö, längtan till havet, en barndom som tar slut, om vänskap, 
avsked, saknad och om att få vara ifred. Boken rekommenderas från 
10 år och uppåt. Vänta på vind vann Augustpriset 2019 för bästa barn- 
och ungdomsbok i Sverige.

NEA KRONBERG

Jag vill tipsa om en av mina favoritförfattare: Chris Cleave. 
Cleave har en otrolig förmåga att beskriva personer och framför allt 

deras känslor, tankar och motiv. Hans böcker utspelar sig i vitt skilda 
sammanhang men fina personskildringar och rörande, välvävda intri-
ger är gemensamt för dem alla.

LÄSGUIDERNAS BOKTIPS:

Den stora läsresan 
uppmuntrar alla 
Pargasbor att läsa 
mer, oavsett ålder, 
språk eller egen 
läsförmåga.

Josefin Häggblom, Tove Hagström och Janina Svart välkomnar Pargasborna till bibliotekets Harry Potter-kväll 
den 6 februari. 

Lotta Dammert är initiativ- 
tagare till portalen Läsväskan. 
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LÄSRESAN

DEN STORA LÄSRESAN:
● Den stora Läsresan pågår under februari 2020.
●  De lästa sidorna matas in i tjänsten lasvaskan.fi/lasresan. 

Varje läst eller lyssnad sida omvandlas där till 2,5 meter, 
som motsvarar en sida text i en pocketbok.

●  Vid utgången av kampanjperioden adderas samtliga lästa 
metrar. Målet är att ta Pargasborna till en avlägsen destina-
tion, där ortsborna gärna får överta läsutmaningen.

● I Facebookgruppen Den stora läsresan och på bibliotekets 
webbplats blanka.fi publiceras boktips och information om 
stadens litteraturevenemang. 

●  Lokal-Tapiola Sydkusten lottar ut två familjebiljetter till vat-
tenparken Jukupark i Åbo bland kampanjens deltagare.

Läsresanarrangörerna Lotta Dammert, Josefin Häggblom, Tove Hagström, Janina Svart, Susse Båge och Jens Eriksson håller tummarna för att Pargasborna ska överträffa förra årets 
läsinsats 1426,6 km.

ERIK SAANILA
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VÄLMÅENDE

Pargasföräldrar får 
inblick i ungdomsfrågor
Pargas stad, Folkhälsan, den psy-
kiatriska ungdomsmottagningen, 
Hem och Skola och Pargas svenska 
församling går tillsammans in för 
att förebygga psykisk ohälsa bland 
ortens unga. Tillsammans ordnar 
de temakvällar särskilt riktade till 
föräldrar till tonåringar. Tillställ-
ningarna har arrangerats sedan vå-
ren 2019 kring ämnen som rusme-
del, sexuella trakasserier, spelbero-
ende och drogmissbruk.

- Initiativet till föräldrakvällarna 
kommer från mammor och pappor 
som vill förstå sina barns värld och 
verklighet, säger Petra Henriksson, 
skolkurator i Sarlinska skolan och 
Pargas svenska gymnasium.

Henriksson är en av föräldrakväl-
larnas runt tio arrangörer. I sitt ar-
bete möter hon dagligen unga som 
tampas med varierande bekymmer.

- Vissa upplever till exempel press 
förorsakat av sociala medier, kon-
staterar Henriksson.

 Henriksson får medhåll av sta-
dens övriga ungdomsarbetare, som 

ser en koppling mellan konstant te-
lefonanvändning och psykisk ohäl-
sa. Samtidigt ser de en positiv ut-
veckling i hur öppet dagens unga 
vågar prata om sitt illamående.

- Ångest är lite av ett modeord 
som samtidigt bör tas på allvar, kon-
staterar Maria Axo, medlem i För-
äldraföreningen för Sarlinska sko-
lan och Pargas svenska gymnasium.

 

ENKÄT BEKRÄFTAR 
ÅNGESTKÄNSLOR

 Den upplevda ångesten syns också 
i den nationella hälsoenkätunder-
sökningen Hälsa i skolan, som rik-
tar sig till grundskolelever och an-
dra stadiets studerande. Enkäterna 
görs vartannat år och siffrorna från 
2015 och 2019 antyder om en viss 
försämring i Pargasungas mående.

I Pargas svenska gymnasium upp-
gav 10,6 % av de svarande att de 
har upplevt måttlig eller svår ång-
est. Motsvarande siffror var 15,7 
% 2015 och 8,1 % 2017. Ortens 

gymnasieelever mådde ändå nå-
got bättre än det nationella medel-
talet 13,9 %.

- Psykisk ohälsa diskuteras i skol-
undervisningen och staden erbju-
der en täckande elevvård, säger 
Henriksson.

- Folkhälsans ungdomsmottag-
ning står till förfogande för unga i 
åldern 13–25 år och via oss kommer 
man också i kontakt med en psyki-
ater, säger Petra Boman, Folkhäl-
sans enhetschef i Åbo och Pargas.

Ortens unga lär sig även om rus-
medel i skolundervisningen. Spe-
cialungdomsledare Miia Nissin-
aho drar rusmedelsförebyggande 
föreläsningar och workshopar för 
eleverna i regionen.

 

TRYGGT FORUM FÖR 
FÖRÄLDRAR

 Men för föräldrar har det inte fun-
nits någon självklar plats att lära sig 
om och ventilera kring ungdoms-
frågor – förrän nu. 

- Hittills har föräldrakvällarna 
lockat ett ganska varierande antal 
deltagare, men som mest har runt 
40 mammor, pappor och andra in-
tresserade dykt upp, berättar Bo-

man.
 - Vi vill ju förstås att så många 

som möjligt ska hitta till träffarna, 
samtidigt som ett lite lägre deltagar-
antal kan innebära öppnare och le-
digare diskussion, konstaterar Axo.                    

Henriksson fyller i att seminarier-
na hittills har gått på svenska, men 
att evenemangen även har lockat 
finskspråkiga deltagare. Arrangö-
rerna hoppas kunna göra föräldra-
kvällarna mera tvåspråkiga i fram-
tiden, men betonar att alla är lika 
välkomna redan nu.

- Föreläsningarna är öppna för al-
la intresserade, oavsett var man bor 
eller om man ens har egna tonår-
ingar i hemmet, förtydligar Boman.

 

ÖNSKETEMAN OCH  
RÅDANDE TRENDER

 Föräldrakvällarnas teman baserar 
sig på önskemål från målgruppen, 
men också rådande trender som ar-
rangörerna noterar. Även upplägget 
varierar från gång till gång, beroen-
de av talare och publik.

- Under årets första föräldrakväll 
den 14 januari behandlade vi äm-
net ångest, som ett svar på resulta-
ten i fjolårets hälsoenkätundersök-

ning. Inledningsvis höll vi en före-
läsning kring temat, för att därefter 
öppna upp för diskussion.                    

Det här berättar Therese Kull-
berg och Mira Öhman, talare un-
der årets inledande föräldrakväll. 
Kullberg och Öhman jobbar som 
psykologer på Folkhälsans mottag-
ning för unga och unga vuxna i Åbo 
och Pargas.

PÅ TAPETEN I VÅR

Vårens återstående föräldrakvällar 
äger rum 6.2 (paneldiskussion om 
rusmedelsarbete med unga), 26.2 
(sömn med Christoph Treier), 31.3 
(positiv psykologi i föräldraskapet 
med Åse Fagerlund) och 5.5 (kom-
munikation och samspel inom fa-
miljen med Barnavårdsföreningen 
i Finland). 

Närmare information om teman, 
tidpunkt och plats hittas i stadens 
händelsekalender på nätet. Intres-
serade kan också kontakta Petra 
Henriksson (petra.henriksson@
pargas.fi) eller Petra Boman (pet-
ra.boman@folkhalsan.fi) för mera 
information. 

Å Communications

I Pargas satsar man på ungas välmående. Under våren 
ordnas fem föräldrakvällar som lyfter teman som ångest, 
sömnsvårigheter och familjedynamik. Föreläsningarna är 
ett svar på föräldrars intresseanmälan.

Petra Boman, Mira Öhman, Miia Nissinaho, Petra Henriksson, Therese Kullberg, Johanna Lindholm och Maria Axo är några av arrangörerna för Pargas föräldrakvällar. 

ERIK SAANILA

mailto:petra.henriksson@pargas.fi
mailto:petra.henriksson@pargas.fi
mailto:petra.boman@folkhalsan.fi
mailto:petra.boman@folkhalsan.fi
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SKÄRGÅRD

Skärgårdsbor 
guidar nyinflyttade 

- Jag minns när jag själv flyttade 
ut till Korpo från Helsingfors på 
1980-talet och den lokala pastorn 
knackade på för att hälsa min familj 
välkommen. Han blev en betydan-
de första kontakt för oss på orten.  

Det här säger Merja Fredriksson, 
områdesnämndens ordförande i 
Korpo. Pargas områdesnämnder be-
vakar skärgårdens intressen och ar-
betar särskilt aktivt för ökad inflytt-
ning till orterna. 

- Genom att utse så kallade in-
flyttningslotsar eller guider i våra 
respektive kommundelar har vi ett 
konkret sätt att hjälpa nyinflyttade. 

Nya skärgårdsbor får ta del av 
ett välkomstpaket där dels inflytt-
ningslotsarnas kontaktuppgifter 
framgår, dels annan nödvändig bas-
information om ortens verksamhet 
och tjänster. 

KORPO 2040

Det har gått drygt tio år sedan in-
flyttningsprojektet Korpo 2040 tog 
fart och i oktober sammankallade 
takföreningen Pro Korpo till ett se-
minarium där satsningen utvärde-
rades. Under tillställningen fun-
derade de drygt 60 deltagarna ock-
så kring nya målsättningar, Korpos 
potential och rådande marknadsfö-
ringsstrategi. 

- Fungerande infrastruktur och 
flera trivsamma hyresbostäder var 
två områden som borde förbättras, 
säger Fredriksson. 

Hon tillägger att många som flyt-
tar ut till skärgården söker en me-
ra spartansk livsstil än vad rådan-
de byggordningskrav tillåter. Bland 
pensionärerna finns det önskemål 
om ekologisk äldrevård, tillräcklig 
grundservice till ett skäligt pris och 
kulturutbud. För familjer är tillgång 
till grundskola, bostad och infra-
struktur mest avgörande.

INFLYTTNINGSVECKOSLUT FÖR 
SKÄRGÅRDSFANS

Också i Nagu jobbar man aktivt för 
att locka flera invånare till orten. 

- I september arrangerar samtliga 
områdesnämnder och Pro-fören-
ingar ett inflyttningsveckoslut som 
vi hoppas ska locka sommargäs-
ter och andra som fått mersmak av 
skärgården. Både företag och orts-
bor medverkar och marknadsför 
vår livsstil. 

Det här säger Annastina Sarlin, 
samarbetschef vid Nordiska Skär-
gårdsamarbetet och ordförande för 
Pro Nagu. Sarlin nämner också möj-
ligheten att besöka och kanske äta 
en måltid hemma hos någon orts-
bo, för att se och lära sig om skär-
gårdslivet i praktiken.

- Den här kampanjen tillämpas i 
alla Pargas kommundelar samt på 
Brändö och Kökar, informerar Fre-
driksson.  

INFLYTTNINGSPOTENTIAL

Både Fredriksson och Sarlin är eni-
ga i att skärgårdsorterna har stor po-
tential att växa till sig i och med rå-
dande livsstilstrender. 

- Många söker sig till ett lugnare 
liv och tempo, med en närprodu-
cerad och ekologisk kosthållning, 
konstaterar Fredriksson.

Allt flera jobbar också digitalt via 
telefon och laptop, vilket innebär 
att jobbet kan göras på distans. Med 
anledning av detta behöver det fin-
nas tillgång till snabbt internet.  

Sarlin tillägger också vikten av att 
få prova på ett boende i skärgården 
innan man bestämmer sig för att 
permanent flytta ut. Både i Nagu 
och Korpo finns det obebodda hus 
som kunde utnyttjas för syftet. 

Nu hoppas områdesnämnderna 
och Pro-föreningarna att orternas 
lokalbefolkning ska visa prov på 
att mycket redan är välfungerande 
i skärgården och att man ständigt 
arbetar för att åtgärda det som be-
höver förbättras. 

- Kom själv och se hur vi lever och 
har det under inflyttningsveckoslu-
tet i september, hälsar Fredriksson.  

Å Communications

Korpo och Nagu utser inflyttningslotsar som ska hjälpa nya 
skärgårdsbor att komma till rätta. De bästa skärgårdsam-
bassadörerna är de som själva provat på livsstilen, menar 
områdesnämnderna och Pro-föreningarna.

Merja Fredriksson, områdesnämn-
dens ordförande i Korpo, arbetar 
för ökad inflyttning till skärgården. 

LENNART BRUNNSBERG

Annastina Sarlin, samarbetschef vid Nordiska Skärgårdsamarbetet och ordförande för Pro Nagu, ser fram emot 
höstens inflyttningsveckoslut för nya potentiella skärgårdsbor. 

Många söker sig till ett lugnare 
liv och tempo, med en  
närproducerad och ekologisk 
kosthållning.
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GÄSTKOLUMN

200 000 öronmärkt 
för Pargasleden

Planeringsarbetet bakom Pargas-
leden, den nya vägen mellan Räv-
sundsbron och motorväg E18, tar 
fart. Gediget lobbningsarbete har 
fått gensvar hos riksdagen.

 - Med den här summan startar 
NTM-centralen vägplaneringen, 
som i sin helhet uppskattas ta un-
gefär två år, säger Saaristo-Levin.

 Saaristo-Levin sitter med i väg-
projektets referensgrupp, som 
bland annat ökar kunskap och spri-
der information om vägbyggets be-
tydelse.

 - Vi är många som under en lång 
tid har satsat hårt på förverkligan-
det av den här rutten. Även om 200 
000 euro bara utgör en liten del av 
planeringens totala kostnader, är 
summan ett kvitto på betydelseful-
la insatser, menar Saaristo-Levin.

 Saaristo-Levin är också över-
tygad om att vägplaneringen och 
-förverkligandet kommer att ges ut-
rymme i kommande budgetar.

- Först följer planeringen av väg-
bygget och därefter kan vi ansöka 
om finansiering för att realisera pla-

nerna. Vägbygget uppskattas kosta 
runt 40 miljoner euro.

Pargasledens referensgrupp lob-
bar för att vägplanerna ska reali-
seras under 2020-talet, i samband 
med att Rävsundsbron förnyas. 
Brobygget är brådskande och det 
vore både oekonomiskt och inef-
fektivt att inte förverkliga båda pro-
jekten samtidigt.

Den nya Pargasleden gynnar dels 
vardagstrafikanter, dels landets in-
dustri som är beroende av kommu-
nens råvaror för byggindustrin. Vä-
gen utnyttjas dagligen av runt 11 
000 fordon och utgör en av regio-
nens livligaste trafikleder.  

Heidi Saaristo-Levin.

ERIK SAANILA

I december öronmärkte riksdagens finansutskott 200 000 
euro för vägplaneringen av Pargasleden. En klar 
viljeyttring från politikerna, anser planläggningschef 
Heidi Saaristo-Levin.

Vattentjänstverket vid Pargas stad 
upprätthåller från 1.1.2020 tre mot-
tagningsplatser för slam från fas-
tigheters slamavskiljare och slutna 
tankar:

Norrby avloppsreningsverk 
(i Pargas) för Pargas och 
Korpo kommunområden
Nagu avloppsreningsverk 
för Nagu kommunområde
Houtskärs avloppsreningsverk 
för Houtskärs kommunområde

Den tidigare mottagningsplatsen i 

Korpo kommunområde är tillsvida-
re stängd p.g.a. otillräcklig behan-
dlingskapacitet av slammet.
Enligt gällande lagstiftning ankom-
mer det på fastighetsägaren att 
beställa tömning av fastighetens 
slam från en slamentreprenör. Sla-
mentreprenören avhämtar slam-
met från fastigheten och transpor-
terar det till behandling till den 
mottagningsplats som anvisats.
Från och med 1.3.2020 kommer 
nya regionala behandlingsavgif-
ter att gälla. Dessa avgifter har 

fastställts av den regionala av-
fallsnämnden.
Behandlingsavgifterna är 21,61 
euro/m3 (inkl. 24 % moms) för slam 
från slamavskiljare (s.k. sakoslam) 
och 17,25 euro/m3 (inkl. 24 % 
moms) för slam från slutna tankar. 
Dessa avgifter faktureras av sla-
mentreprenören till fastighetsäga-
ren. Dessutom fakturerar slament-
reprenören fastighetsägaren för 
tömnings- och transportkostnaden 
av slammet till mottagningspunk-
ten.

Halka är något som gäller alla oav-
sett hur man tar sig fram. Var och 
en av oss är åtminstone ibland 
fotgängare under sina dagliga 
resor, om så bara för att röra sig 
mellan parkeringsplatsen och dör-
ren hem. Att falla är inte något som 
bara drabbar äldre. Tvärtom sker 
de flesta fallolyckor bland männis-
kor i arbetsför ålder.  

Så här förbereder du dig 
på halka: 

1. Tänk på vilka skor du väljer – bra 
skor vid halt väder är låga skor 

med bred klack och en kraftigt 
mönstrad sula i ett mjukt material. 
Friktion skor, skorna med dubbar 
eller halkskydd ger ett gott grepp 
2. Planera din trygga rutt. Sandning 
av gårdar och gator och snöröj-
ning hjälper många fler att hålla 
sig på benen
3. Var förutseende. Om du är alert 

kan du se upp för hala fläckar 
4. Fokusera på gåendet, håll telefo-
nen i fickan 
5. Ta med dig bra utrustning, käpp 
eller stavar  
6. Se till din fysiska kondition. God 
kroppskontroll och muskelstyrka 
hjälper dig att hålla dig på benen 
7. Kom ihåg reflex. 

”Om du inte slutar 
nu slår jag av wifit”
Känner du igen dig? Jag vet att jag gör det. Både i egenskap av för-
älder och som ivrig 10-åring med sin första dator. Fast på den ti-
den fanns inget wifi utan föräldrarna hotade med att dra ur stöp-
seln. Och det gjorde de, fler än en gång.

IDAG KOMMER MAN INTE undan med att dra ur stöpseln. Det digi-
tala finns överallt och dagens unga växer upp med internet som en 
naturlig del av vardagen, vilket ställer oss vuxna inför nya frågor.

”Men, jag är ju mitt i en match!” Jag sa så på 90-talet för att få 
fortsätta spela lite till, men jag var inte del av något team vars re-
sultat hängde på mig. Idag är det annorlunda. Många spelar onli-
ne och går man ur en match lämnar man sitt team i sticket. Vi krä-
ver inte att man går av planen under en fotbollsmatch, så varför 
skulle det vara mer okej i det digitala? Om det är mat kl. 17 behö-
ver barnen veta att de inte ska börja en ny match, varken på gräs-
planen eller online, om de inte hinner sluta i tid. Gemensamma 
spelregler underlättar.

”KAN JAG FÅ FORTNITE/TIKTOK/... – alla andra har det.” Idag 
är det svårt att neka genom att hänvisa till kostnader, då många 
program är gratis. Vi behöver andra argument för ett eventuellt 
”nej”. Är innehållet okej för just mitt barn, kan mitt barn hante-
ra eventuella negativa konsekvenser (t.ex. elaka kommentarer) 
av att lägga upp foton, vet mitt barn tillräckligt om integritet och 
säkerhet på nätet, ...? Med goda argument visar man att man fak-
tiskt tänkt på saken, medan ett blankt nej med motiveringen ”för 
att jag säger så” antyder att man inte engagerat sig särskilt mycket.

”Får jag köpa Robux?” Första gången barnen ville köpa spelva-
luta, hajade jag till – man får ju inget för pengarna! Men efter ett 
tag insåg jag att jag behövde tänka om. De köper sådant som för-
bättrar deras digitala sammanhang t.ex. i form av nya skins (kläds-
lar och effekter). Mycket mer hållbart än Barbiekläder i plast som 
kanske sytts i odrägliga förhållanden och tar upp plats i skåpen.

”JAG HAR HITTAT ENDERDRAKEN och här är min nya under-
jordspool!” Det kan vara svårare att engagera sig i virtuella monster 
och digitala byggen än i stenar och virkade pannlappar. Vi behöver 
inte vara överentusiastiska, men såsom vi håller en ny sten i han-
den för femtielfte gången, pratar om den och förundras över hur 
fin den är, behöver vi visa intresse för det barnen gör i det digitala.

Forskning betonar vikten av öppen kommunikation och förtro-
ende under uppväxten. Varje ung människa behöver en vuxen att 
anförtro sig åt oberoende av vad som händer och var – hemma, på 
skolgården eller online. Studier visar dock att vuxna sällan enga-
gerar sig i barns digitala vardag. Det kan te sig naturligt; vi har in-
te växt upp med internet, kan inte allt och har inte alla svar. Var-
för inte då se barnens frågor som en inbjudan till att lära oss till-
sammans och få en inblick i deras digitala verklighet. Samtidigt 
får vi chans att diskutera gränser och skapa gemensamma förhåll-
ningsregler. För ibland är det kanske barnen som önskar att de 
kunde slå av wifit hemma?

Linda Mannila, IT-entreprenör

MOTTAGNINGSPLATSER FÖR AVLOPPSSLAM INOM PARGAS STAD FRÅN 1.1.2020

Läs mera om Trafikskyddets Pysy pystyssä –kampanj via länken: 
https://www.liikenneturva.fi/sv/aktuellt/tiedote/hall-dig-pa-benen-
pa-fredag-halt-vaglag-kring-lilla-jul-okar-fallrisken 

Välfärdskoordinator Paula Sundqvist

HÅLL DIG PÅ BENEN! 

https://www.liikenneturva.fi/sv/aktuellt/tiedote/hall-dig-pa-benen-pa-fredag-halt-vaglag-kring-lilla-jul-okar-fallrisken
https://www.liikenneturva.fi/sv/aktuellt/tiedote/hall-dig-pa-benen-pa-fredag-halt-vaglag-kring-lilla-jul-okar-fallrisken
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KULTUR

BIO SYDVÄST

TEATERBOULAGES NYSKRIVNA REVY: 
ERSTANS PÄRLA - (WASH AND GO)

Teaterboulage spelade sin senaste revy år 2017 då föreningen fyllde 
20 år. Revyn ”Återförkalkning” bestod delvis av material från tidigare 
revyer i Pargas. Den kommande revyn ”Erstans pärla” är igen en helt 
nyskriven revy med sång, dans, musik, poliser, skumma affärer, trötta 
dagistanter, mopopojkar och nitiska byråkrater, men ”He händer inga 
naga i Pargas, eendå döött yviallt” tycker ändå någon.
Sammanlagt 30 personer står på scen inklusive ett fyra personers 
band. ”Erstans pärla” blir Föreningen Teaterboulages 55. produktion 
och 7. revy. Premiär blir det den 21.2, totalt 14 föreställningar ges fram 
till den 13.3. Spelas i Kultursalen, PIUG. Föreställningens längd: ca 2,5 
timmar inkl. paus.
Mer info: teaterboulage.fi.

INFO:
Texter: Daniela Franzell, Skini Lindgård, Andreas von Bergmann.
Regi/Ohjaus: Riddo Ridberg.
Koreografi: Emilia Lindström. Scenografi/Lavastus: Minna Ihalainen. 
Dräkter: Charlotta Palander.
Kapellmästare: Anton Elmvik. 
Grafisk design: Sam Sihvonen. 
Foto: Lasse Andersson/Henrik Zoom Photography.

BILJETTER:
Stadshuset (Pargas), Kelovee (Pargas), Luckan (Åbo, Kimito), 
Stockmann (Åbo), Ombudsposten/
Skärgårdsbokning (Nagu), NetTicket.fi
Priser: 22/16€ (normal/studerande, inkl serv.avg.). Gruppbokningar 
(över 20 pers) endast via: lisa_taulio@hotmail.com.

SUNE – BEST MAN
Premiär: 3.1
Ålder: F7
Längd: 1h 28min
Regi: John Holmberg
Genre: Familj
Textad: Finska

VISNINGAR:
7.2 kl 17.30 Vesterlid, Houtskär
9.2 kl 15.00 PIUG Kultursal, Pargas
12.2 kl 17.30 Framnäs, Nagu
13.2 kl 17.30 Kommunalgården, 
Korpo
14.2 kl 17.30 Snäckan, Iniö

1917
Premiär: 24.1
Ålder: F16
Längd: 1h 59min
Regi: Sam Mendes
I rollerna: Benedict Cumberbatch, 
George MacKay, 
Dean-Charles Chapman, 
Richard Madden, 
Mark Strong, 
Colin Firth.
Genre: Drama, Krig

VISNINGAR:
10.2 kl 19.00 PIUG Kultursal, Pargas

JOJO RABBIT
Premiär: 10.1
Ålder: F12
Längd: 1h 49min
Regi: Taika Waititi
I rollerna: Roman Griffin Davis, 
Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, 
Scarlett Johansson, Rebel Wilson, 
Alfie Allen, Stephen Merchant,
Taika Waititi
Genre: Komedi, Drama, Krig

VISNINGAR:
21.2 kl 18.30 Vesterlid, Houtskär
24.2 kl 19.00 PIUG Kultursal, Pargas
26.2 kl 18.30 Framnäs, Nagu
27.2 kl 18.30 Kommunalgården, 
Korpo

HEINÄHATTU, VILTTITOSSU JA ÄRHÄKKÄ KOULULAINEN
Premiär: 14.2
Ålder: T
Längd: 1h 15min
Regi: Lenka Hellstedt
I rollerna: Emelia Levy (Heinähattu), 
Matilda Pirttikangas (Vilttitossu), 
Niina Lahtinen (Hanna), 
Joonas Nordman (Matti), 
Janne Kataja (Isonapa), 
Lari Halme (Rillirousku), 
Pirjo Heikkilä (Helga Alibullen), 
Krisse Salminen (Halise Alibullen), 
Aksa Korttila (opettaja Annukka).
Genre: Familj, Inhemsk
Textad: Svenska

VISNINGAR:
23.2 kl 15.00 PIUG Kultursal, Pargas
27.2 kl 17.00 Kommunalgården, 
Korpo

TILL FÖRENINGAR OCH 
SAMARBETSPARTNERS!
Inför år 2020 gör kulturnämnden förändringar i understödssystem och 
även annat smått och gott har förändrats inför det nya decenniet. 

Därför bjuder vi in till information och diskussion:

Tisdagen 4.2 kl. 17.30, Bryggan III våningen i stadshuset
Torsdagen 6.2 kl. 17.30, Framnäs Nagu

-  Information om Pargas stads verksamhetsunderstöd, 
 evenemangs- och projektunderstöd för kultur- och 
 barn- och ungdomsverksamhet
-  Andra möjligheter till understöd för verksamheten
-  Hur funktionerar Pargas stads utrymmesbokning?
-  Den nya händelsekalendern på Pargas stads sidor
-  Förköp av biljetter via netticket
-  Hur få frivilligarbetare till enskilt evenemang
-  Annat aktuellt

För idrottsföreningar i Pargas kommer det senare på våren 
att ordnas ett eget informationstillfälle.

Vi tar gärna emot anmälan på kultur@pargas.fi 

21.2.  18.30
25.2.  18.30
27.2.  18.30
28.2.  18.30
1.3.  16.00

3.3.  18.30
4.3.  18.30
5.3.  18.30
6.3.  18.30
7.3.  16.00

10.3.  18.30
11.3.  18.30
12.3.  18.30
13.3.  18.30

FÖRESTÄLLNINGAR/ESITYKSET:

mailto:lisa_taulio@hotmail.com
mailto:kultur@pargas.fi
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HÄNDELSEKALENDER

HOUTSKÄR NAGU

INIÖ

KORPO

KORPONÄMNDEN HAR GLÄDJEN ATT 
INBJUDA ALLA KORPOBOR TILL NÄMNDENS 
MÖTE SOM ÄR ÖPPET FÖR ALLA. 
Mötet hålls torsdagen 6.2.2020 kl. 18.00 på 
Kommunalgården.
Slammottagning i Korpo samt avloppsre-
ningsverkets tillstånd är på agendan. Rep-
resentanter från vattentjänstverket och 
miljövårdsbyrån från stadens sida samt en 
representant från Sydvästra Finlands Av-
fallsservice är med.
Kaffeservering. Välkommen!

ÅRSMÖTE
Korpo Marthaförening håller årsmöte på 
Kommunalgården den 10.2.2020 kl. 18.00.
Stadgeenliga ärenden.
Alla Marthor hjärtligt välkomna.
Styrelsen

VÄNFEST FÖR PENSIONÄRER
DEN TRADITIONELLA VÄNDAGSFESTEN 
FIRAS I FÖRSAMLINGSHEMMET 
SÖNDAGEN DEN 16 FEBRUARI.
Vi börjar med Gudstjänst i Korpo kyrka kl. 14.00, 
efter Gudstjänsten ca kl. 15.00 bjuder Korpo 
Röda Kors vännerna på kaffe med lite saltigt 
och sött i församlingshemmet.
Program bl.a. musik och sång med Anton Ner-
vander från Västanfjärd.
Även lotteri, vi tar med tacksamhet emot lot-
terivinster.
Alla pensionärer är varmt välkomna!
Arr: FRK Korpo avdelnings vänner och Korpo 
Kapellförsamling

VIKK PROGRAM I FEBRUARI: 
PROGRAM / OHJELMA: 
- Skärgårdscentrum Korpoström: Hantver-
karstaden: öppet hus lördag 1.2 kl. 11-13. 
- SkärgårdsHälsan i samarbete med Folkhäl-
san: Testa värmande magnesiummassage 
för att minska spänningar. Utmärkt kombo 
med vinterns utmaning: vaksim+bastu! Lör-
dag 1.2 kl. 10-16 vid Verkan, Korpo 
- Uteliv och picknick vid Korpo Hembygdsmu-
seums strand. Lördag 1.2.2020 kl. 11. Mjuka 
upp dina styva muskler samtidigt som du 
hjälper oss att röja för en ny vandringsstig från 
Hembygdsmuseet till Kuggviksvägen. Ta med 
egen picknickkorg! Vi bjuder på brasa, varmt 
kaffe och saft. 
-Upplev naturen på cykel lördagen 1.2 
Program:Start kl 11.45 från Hjalmar’s Färjan 
till Norrskata kl. 12.20 Cykeltur på Norrskata 
med paus och varm choklad och sandwich 
kl. 14.30 Färjan tillbaka till Korpo. Fisksoppa på 
Hjalmar’s Pris. 35,00€ inkl. cyckel, och all mat. 
Förhandsbokning senast 30.1 tel 040-544 2258 
- Naawa Nature: Utedag för familjer söndag 
2.2. kl. 13-15. Vi träffas vid Vid Mickels vindskydd 
i ändan av Kviståkervägen. Skogsvandring 
med naturbingo, sinnesstig och andra roli-
ga uppgifter samt grillning av pinnbröd och 
varm dryck. Deltagaravgift:30€/familj. Tillägg-
sinformation fås av Sara +358407291808 eller 
info@naawanature.com.

ÅRSMÖTE
PENSINÄRSFÖRENINGEN I INIÖ R.F
Efter årsmötesförhandlingarna håller Marina 
Grunér från Egentliga Finlands minnesföre-
ning ett föredrag om minnessjukdomar och 
ger tips om hur vi skall ta hand om vår hjär-
na.
Församlingshemmet
onsdag 26.2 kl. 12.00

BIO
SUNE-BEST MAN
1h 30 min, biljetter 7€
Snäckan
fredag 14.2 kl. 17.30

FOLKHÄLSAN
FAMILJEINNEBANDY FÖR ÅK 3 UPPÅT
Snäckan
tisdagar kl.18-19.30
LAGSPORT FÖR HÖGSTADIE UPPÅT, IFALL 
TILLRÄCKLIGT MED SPELARE. 
Snäckan
fredagar kl. 18-19.30

INIÖ KAPELLFÖRSAMLING
HÖGMÄSSA
Iniö kyrka
söndag 9.2 kl. 13
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Aftonro
söndag 16.2 kl. 13
HÖGMÄSSA
Iniö kyrka
söndag 23.2 kl. 13

NAGU HEMBYGDSFÖRENING 
ordnar under våren ”Identifiera gamla foton” 
kvällar. Den första hålls den 3.2 kl. 18 på Kom-
munalstugan och de följande den 2.3 och 
30.3. 
Välkommen med att dela av din kunskap.

NAGU MARTHAFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
hålls den 6.2 2020  kl. 18.00 på Kommunals-
tugan i Nagu.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering
Styrelsen

POP UP CAFÉ MED MINNESTEMA, 
11.2.2020, kl 15-17 på Röda Kors lokalen, El-
backen 1, Nagu. Ett evenemang för alla som 
är intresserade av hjärnhälsa och annat 
som tangerar minnet!

DANS PÅ FRAMNÄS 
lördag den 15 februari kl 21.00-01.00 med
svenska dansbandet DONNEZ.
Insläpp kl 20.30 buffé, öl, cider.
Biljetter säljs endast vid ingången, pris 25€
Byggisgänget hälsar er välkomna med och 
ta en sväng om.
Obs! Obs! LÖRDAG

NAGU KAPELLFÖRSAMLING
FAMILJEMÄSSA
Kjell Granström, Robert Helin, Mari Nurmi, 
Eeva Granström och konfirmanderna. Alla 
familjer med barn som döpts sedan senaste 
Kyndelsmässodag, samt alla konfirmandfa-
miljer välkomnas särskilt. 
KYRKAN
sö 2.2. kl 11 Kyndelsmässodagen
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 3.2. kl 14-16 
BIBEL, SÅNG OCH BÖN
Vi lyssnar till läsning ur Bibeln, ber och 
sjunger sånger från Taizé,
Kjell Granström, Eeva Granström. 
KYRKAN
on 5.2. kl 19
FINSKSPRÅKIG HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 9.2. kl 11 
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 10.2. kl 14-16 
KVÄLLSKYRKA MED NATTVARD
Kjell Granström, Robert Helin, Eeva Grans-
tröm, Outi Öhman.
Efter gudstjänsten gemenskap kring te/ kaf-
febordet.
FÖRSAMLINGSHEMMET 
sö 16.2. kl 17
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 17.2. kl 14-16 
BIBEL, SÅNG OCH BÖN
Vi lyssnar till läsning ur Bibeln, ber och 
sjunger sånger från Taizé,
Kjell Granström, Eeva Granström. 
KYRKAN
on 19.2. kl 19
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 24.2. kl 14-16 
HÖGMÄSSA 
Per-Erik Hjulfors, Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 1.3. kl 11 
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 2.3. kl 14-16 
BIBEL, SÅNG OCH BÖN
Vi lyssnar till läsning ur Bibeln, ber och 
sjunger sånger från Taizé,
Kjell Granström, Eeva Granström. 
KYRKAN
on 4.3. kl 19

REVY OCH TEATER
HOUTSKÄRSREVYN HELT HUVUDLÖST 
VESTERLID
28.2 och 29.2 

TEATER JOSEFINA: JOSEFINA 70+ GER INTE 
UPP SITT GLITTER
Josefina Ringbom och musikern Iiro Salmi. 
Högt och lågt, lättsamt och allvarligt i en 
skön blandning och Josefina sjunger kända 
och mindre kända sånger. Föreställningen 
tar ca 1,5 h. Marthorna bjuder på dryck och 
snacks i pausen. Inträde 15 €.
VESTERLID
1.2.2020 kl. 19.00
Arr: Houtskärs kulturgille och Houtskärs Mart-
haförening

RESTAURANGEVENEMANG
CRICKET-TÄVLING
HOUTSKÄRS GÄSTGIFVERI
1.2.2020 start kl. 21.00

ÅRSMÖTEN
HOUTSKÄRS KULTURGILLE 
Stadgeenliga ärenden. Anna Törnroos-
Reimers berättar om skärgårdsforskningen 
vid Åbo Akademi. Vi bjuder på Runeberg-
skaffe. Välkomna!
KNUTEN
5.2.2020 kl. 18.00

RÖDA KORSET
HÄLSOPUNKTEN
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
19.2.2020 kl. 14-15.30

VÄNDAGSFEST PÅ FRIDHEM
Kom och umgås över en kopp kaffe med 
dopp. Louise säljer kläder och Helge och 
Marika säljer blommor. Kaffe och lotteri, tag 
gärna med någon vinst. Välkomna!
FRIDHEM
14.2.2020 kl. 14.00
Arr: Röda Kors-vännerna och Fridhems per-
sonal

FHJ-GRUPPEN
Houtskärs förstahjälpen-grupp övar ca en 
gång i månaden.
Nästa träff blir 13.2 kl. 18.00 på Houtskärs 
områdeskontor. Inga förhandskunskaper be-
hövs, välkommen med!

HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING
KVÄLLSGUDSTJÄNST 
Lagerroos
HOUTSKÄRS KYRKA
2.2.2020 kl. 18.00
HÖGMÄSSA 
Lagerroos. Kyrkkaffe.
HOUTSKÄRS KYRKA
16.2, 23.2 kl. 11.00
KVÄLLSMÄSSA MED SÅNGER FRÅN TAIZÉ
Lagerroos:
Stig-in tillfälle att öva kvällens sånger kl. 
17.00!
HOUTSKÄRS KYRKA
1.3.2020 kl. 18.00
JUNIORKLUBB 
PRÄSTGÅRDEN
4.2, 11.2, 25.2 kl. 12.15 ->
ANDAKT
FRIDHEM
5.2 och 19.2 kl. 13.30
TORSDAGSTRÄFFEN
PRÄSTGÅRDEN
6.2 kl. 14.00

HANDARBETSCAFÉ
Vi inleder verksamheten med 
att planera våren.
PRÄSTGÅRDEN
6.2 kl. 18.00
PAPPILAN PORINAT
PAPPILA
11.2., 25.2. klo 14.00
ONSDAGSTRÄFFEN
FRIDHEM
12.2, 26.2 kl. 13.30
BÖNEGRUPPEN
PRÄSTGÅRDEN
18.2 kl. 18.00
I RESANS TECKEN
Kimmo Lagerblom berättar 
om religionerna i Polynesien.
PRÄSTGÅRDEN
20.2 kl. 18
BARA VARA KVÄLL
för ungdomar
PRÄSTGÅRDEN
22.2 kl. 18.00
MISSIONSBODEN
Vinteröppet
22.2 kl. 13-15
MARIAKÖREN 
Mariakören övar i kyrkan
Onsdagar kl. 17.30

VÄVSTUGAN OCH GARNSTALLET
öppet må-ti 10-15, ons-tors 10-16 
Beatrice Bäcklund hälsar dig välkommen till vävstugan. 
Kom in och boka tid för att väva en matta, poppana, 
pläd, kökshanduk eller tex en bordduk.

VÅRENS KURSER
12.2 Locker Hooking
24.1 Korg av papperssnöre
7.3 + 14.3 Block printing och Sashiko
17.3 + 24.3 Tovad påskhäxa
25.3 Tuftning
27.4 Tälj en virknål med Molla Millis
29.4 + 6.5 Nätkasse
13.5 Espadriller
Vi tar också emot kursbokningar för privata grupper och företag.
Mera information och anmälningar på vår hemsida taitoaboland.fi 

mailto:info@naawanature.com
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HÄNDELSEKALENDER

PARGAS

DANS PÅ FRAMNÄS
lördag den 15 februari kl 21.00-01.00 med
svenska dansbandet DONNEZ.
Insläpp kl 20.30 buffé, öl, cider.
Biljetter säljs endast vid ingången, pris 25€
Byggisgänget hälsar er välkomna med och 
ta en sväng om.
Obs! Obs! LÖRDAG

TEMAKVÄLL FÖR FÖRÄLDRAR 
TILL UNGDOMAR
Temat är rusmedelsarbete bland unga, 
paneldiskussion Föräldraträffar ordnas un-
der våren totalt 5 gånger. Varje träff består av 
ett kort temainlägg som utmynnar i fri diskus-
sion. Gruppens syfte är att förstå och stödja 
varandra samt att få exempel på olika han-
dlingsmodeller. Ingen förhandsanmälning 
behövs – Välkommen!
Urlundsvägen 4
06.02.2020 klo 18:00

HARRY POTTER-KVÄLL I PARGAS BIBLIOTEK
Den internationella Harry Potter-kvällen kom-
mer till Pargas bibliotek igen 6.2 kl. 17-20! 
Temat är Turneringen i Magisk Trekamp och 
evenemanget är tvåspråkigt. Välkommen 
alla häxor, trollkarlar och mugglare!
Länk:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/1295391010669266/
Pargas bibliotek, Strandvägen 28
06.02.2020 kl. 17:00-20:00

POJU
Pasi Heinonen, med artistnamnet Poju kom-
mer till Cube i Pargas. 
Länk:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/584722825670039/ 
Cube Parainen, Strandvägen 12
08.02.2020 kl. 22:00
Biljetter 12 € på förköp fr.o.m 5.1.2020. Vid 
dörren om det finns kvar 15 €.
Arrangör: Poju@cube Parainen
K-18

VÄNDAGSPYSSEL I PARGAS BIBLIOTEK
Det blir drop-in vändagspyssel för alla åld-
rar i Pargas bibliotek. Evenemanget är gratis 
och biblioteket bjuder på materialet. Du kan 
också ta med eget material om du vill. Väl-
kommen!
Länk:
https://blanka.fi/
Pargas bibliotek, Strandvägen 28
12.02.2020 kl. 14:00-16:00

FINSKSPRÅKIG HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN
sö 8.3. kl 11 
KOCKKLUBB ÅK. 1-2 
FÖRSAMLINGSSTUGAN
torsdagar kl. 12.30, 
KOCKKLUBB ÅK. 3-4
FÖRSAMLINGSSTUGAN
torsdagar kl. 14.30
KOCKKLUBB ÅK. 5-6
FÖRSAMLINGSSTUGAN
fredagar kl 12.30 
BARNKÖR
Ulla-Maija Söderlund
FÖRSAMLINGSSTUGAN
tisdagar kl 14.30
KYRKOKÖR FÖR ALLA
Nybörjare och erfarna, unga och gamla är 
välkomna, Ulla-Maija Söderlund. 
Vi ägnar oss också åt röstvård.
FÖRSAMLINGSHEMMET
onsdag, udda veckor kl 18-19.30 

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

YOUNGHEARTED
Kända för sitt fantastiska sound består 
Younghearted av sångaren Reeta Huota-
rinen samt gitaristerna Atte Ranta och Emil 
Korkiakoski. 
Länk:
https://www.facebook.com/
events/1206829156174453/
Cube ParainenStrandvägen 12 
15.02.2020 klo 21:00
Biljetter 15 € / vid dörren 18 €, 
om det finns kvar.
Förköp rekommenderas. 
Förköpsbiljetter fr.o.m 5.1.2020 alk.
K-18
 
BRÄDSPELSKLUBB I PARGAS BIBLIOTEK!
Spelklubben riktar sig till dig som går i lågsta-
diet och deltagandet är avgiftsfritt. Du behö-
ver inte anmäla dig. Klubben är tvåspråkig 
och innehållet bestämmer vi tillsammans.
Biblioteket bjuder på saft och kex. Välkom-
men!
Länk:
https://blanka.fi/
Pargas bibliotek, Strandvägen 28
18.02.2020 vid 14:00- 16:00

VIRKKROK & BOK I PARGAS BIBLIOTEK
Välkommen till biblioteket för en mysig stund 
med handarbete, kaffe och bokdiskussio-
ner! Det enda du behöver ta med dig är ditt 
handarbetsprojekt.
Evenemanget är i samarbete med Handar-
betsaffär Brita.
Följande datum: 18.3
Länk: https://blanka.fi/
Pargas bibliotek, Strandvägen 28
19.02.2020 kl. 17:00-19:00

TEMAKVÄLL FÖR FÖRÄLDRAR
 TILL UNGDOMAR
Temat är sömn. Som föreläsare är mental-
tränare, coach Christoph Treier. Föräldra-
träffar ordnas under våren totalt 5 gånger. 
Varje träff består av ett kort temainlägg som 
utmynnar i fri diskussion. Gruppens syfte är 
att förstå och stödja varandra samt att få 
exempel på olika handlingsmodeller. Ingen 
förhandsanmälning behövs – Välkommen!
26.02.2020 klo 18:00
Skolgatan 16

VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING
PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT
Kyndelsmässodagen söndag 2.2 kl. 12 Famil-
jemässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. Vi tänder 
ljus för alla som döptes under fjolåret och 
delar ut barnens dopfåglar från dopträdet. 
Efter familjemässan barnfest för hela famil-
jen i församlingshemmet. 
Kyndelsmässodagens – kl. 18 Kyndelsmäs-
sodagens ljusmässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, 
Lehtonen. Vi firar en stämningsfull, musikbe-
tonad kvällsmässa i skenet av levande ljust. 
Må 3.2 kl. 13 Andakt i Björkebo servicehus, 
Nikander. 
On 5.2 kl. 14 Andakt i Folkhälsanhuset, Nuo-
tio-Niemi. – kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Lidén, 
Lehtonen. 
Fr 7.2 kl. 13 Andakt i Seniorstugan, Sundell. 
Tredje söndagen före fastetiden söndag 9.2 
kl. 10 Högmässa i kyrkan, Backström, Lehto-
nen. Efter högmässan Startskott för Gemen-
samt Ansvar med kyrkkaffe och information 
om årets insamling i församlingshemmet. 
On 12.2 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Lehtonen. 
Fr 14.2 kl. 11–13 Vändagsärtsoppa i försam-
lingshemmet. Frivillig lunchavgift till förmån 
för Gemensamt Ansvar. 
Andra söndagen före fastetiden söndag 
16.2 kl. 10 Högmässa i kyrkan, Lidén, Ollila. 
On 19.2 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Lehtonen. 
Fastlagssöndagen söndag 23.2 kl. 10 Hög-
mässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. 
Askonsdagen onsdag 26.2 kl. 18 Kvällsmäs-
sa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. 
Första söndagen i fastan söndag 1.3 kl. 12 
Högmässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, Lehtonen. 
– kl. 16 Konsert i kyrkan till förmån för Gemen-
samt Ansvar. 

SLALOM

BUSSRESA

S P O R T L O V S

17.02.19 19.02.19

MERA INFO:

https://www.facebook.com/events/1295391010669266/
https://www.facebook.com/events/1295391010669266/
https://www.facebook.com/events/584722825670039/
https://www.facebook.com/events/584722825670039/
https://blanka.fi/
https://www.facebook.com/events/1206829156174453/
https://blanka.fi/
https://blanka.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 vik. Virpi Järvenpää 
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

 (02) 454 5222

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

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: ons 14-
18, to 13-16
Biblioteket är meröppet kl. 9-20. Du kommer 
in med nyckel.
UTÖ BIBLIOTEK
Hembygdsgården
Öppettider: ons 18-20

HARRY POTTER-KVÄLL I PARGAS 
BIBLIOTEK 6.2 KL. 17-20
Den internationella Harry Potter-kvällen kom-
mer igen till Pargas bibliotek torsdagen den 
6.2 kl. 17-20.
För en kväll förvandlas biblioteket till en ma-
gisk värld med element ur Turneringen i ma-
gisk trekamp från den fjärde Harry Potter-bo-
ken. Kom och gör trolldryck, gå i labyrinten 
eller besök en värld under vatten. I program-
met finns någonting roligt för var och en!
Tillställningen är tvåspråkig. Välkommen alla 
häxor, trollkarlar och mugglare!

VÄNDAGSPYSSEL I PARGAS  
BIBLIOTEK 12.2 KL. 14-16
12.2 kl. 14-16 blir det drop-in vändagspyssel 
för alla åldrar i Pargas bibliotek. Eveneman-
get är gratis och biblioteket bjuder på ma-
terialet. Du kan också ta med eget material 
om du vill. Välkommen!

BRÄDSPELSKLUBB FÖR BARN 
I PARGAS BIBLIOTEK 18.2
Kom med och spela brädspel i Pargas bib-
liotek! Nästa träff för spelklubben är på tis-
dag 18.2 kl. 14.00-16.00. Obs! Ny tid.
Spelklubben riktar sig till dig som går i 
lågstadiet och deltagandet är avgiftsfritt. 
Du behöver inte anmäla dig. Klubben är 
tvåspråkig och innehållet bestämmer vi till-
sammans. Biblioteket bjuder på saft och kex. 
Välkommen!

VIRKKROK & BOK - HANDARBETE 
OCH BOKDISKUSSIONER  
I PARGAS BIBLIOTEK 19.2
Välkommen till biblioteket för en mysig stund 
med handarbete, kaffe och bokdiskussio-
ner! Det enda du behöver ta med dig är ditt 
handarbetsprojekt. Vi börjar klockan 17 och 
håller på till 19, du kan komma när det pas-
sar dig bäst. Evenemanget är i samarbete 
med Handarbetsaffär Brita. 

VÄLKOMMEN PÅ PARGAS  
BIBLIOTEKS FINSKA SPRÅKCAFÉ 
I SAMARBETE MED RÖDA KORSET 
TORSDAGAR KL. 17-19
Det populära språkcaféet fortsätter - väl-
kommen både gamla och nya deltagare! 
I språkcaféet är du välkommen att öva din 
finska över en kopp kaffe. Du får prata på din 
egen nivå tillsammans med andra och en 
samtalsledare. Du och de andra bestämmer 
vad ni ska prata om. Den finska gruppen 
träffas i Pargas bibliotek varje torsdag kl. 17-
19. Du behöver inte anmäla dig. Språkcaféet 
är gratis och biblioteket bjuder på kaffe.
Ifall intresse finns för en svenskspråkig grupp 
– ta kontakt med Pargas bibliotek.

KORPO BIBLIOTEK 
13.2 kl. 17.30 IT-akuten i Korpo bibliotek
25.2 kl. 19.00 Bokträffen i Korpo träffas 
och pratar böcker och litteratur.
27.2 kl. 17.30 IT-akuten i Korpo bibliotek

HÄLSOSTATIONERNAS
TELEFONNUMMER I NAGU, 
KORPO OCH HOUTSKÄR:

Vid akut eller jourärende:
02 4545 220, kl. 8-16

För icke brådskande ärenden 
som tidsbokning, receptförnyelse 
eller rådgivning:
02 4545 222, kl. 9-13

INIÖ: 
0400 117 121

http://www.pargas.fi



