
8 | 2019

PARAISTEN 
KAUPUNGIN 
TIEDOTUSLEHTI

Talous tasa-
painoon 2020

Talousarvio

SIVU 4

Koulukeskusta 
suunnitellaan

Sivistysosasto

SIVU 5

Don’t  
Miss IT

IT-messu 

SIVU 3



2
NYTT ● PARAISTEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ● 8 l 2019

PARGAS.FI  ●   PARAINEN.FI

PARAINEN 
Arja Töyrylä, puh 040 488 6026

NAUVO 
Viveca Smeds-Aalto, puh 040 488 6022

KORPPOO 
Tarja Santavuori-Sirkiä, puh 040 488 6020

HOUTSKARI 
Petra Öhman, puh 040 488 6021

INIÖ 
Åsa Knuts, puh 044 066 7835

Sähköpostiosoite: 
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Lisätiedot 
Tiedotuspäällikkö Anne-Maarit Itänen, 
puh 044 358 5706

ILMOITUSAIKATAULU 2020
Nytt 1 ilmestyy  30.1.  aineistot  20.1. klo 16
Nytt 2 ilmestyy   5.3.  aineistot   23.2. klo 16
Nytt 3 ilmestyy   2.4. aineistot   23.3. klo 16
Nytt 4 ilmestyy  14.5. aineistot   4.5. klo 16
Nytt 5 ilmestyy  11.6. aineistot   1.6 klo 16
Nytt 6 ilmestyy   10.9.  aineistot   31.8. klo 16
Nytt 7 ilmestyy  29.10.  aineistot  19.10. klo 16
Nytt 8 ilmestyy   3.12. aineistot   23.11. klo 16

YRITYSILMOITUKSET PK:SSA 
Niissä Paraisten Kuulutuksissa, joiden välissä 
Nytt jaetaan, on yrityksille oma ilmoituspals-
tansa, Saariston Palveluruutu. Ilmoitusmoduuli, 
jonka koko 40 x 50 mm (väri-ilmoitus) maksaa 
30 € + alv 24 %. 
Yhteydenotot: 
Markus Lindström, (02) 274 9980, 
markus.lindstrom@aumedia.fi

NYTT 

Nytt on Paraisten kaupungin tiedotus-lehti kau-
pungin asukkaille. Lehti julkaistaan 8 kertaa vuo-
dessa ja jaetaan Paraisten Kuulutusten välissä.

Vastaava julkaisija: Anne-Maarit Itänen, 
Paraisten kaupunki

Tuotanto: Å Communications 

Painopaikka: Salon lehtitehdas,  
levikki 9 516

SEURAA PARAISTA
FACEBOOKISSA! 

8 | 2019
YHTEYSTIEDOT

Haluatko tiedottaa Nyttissä? 
Soita oman alueesi yhteyshenkilölle!

Mitä 

& missä! 

Kerro meille, missä tapahtuu! 

Lähetä tiedot tapahtumista 

paikalliselle yhteyshenkilöllesi. 

Muista mainita paikka, aika ja 

mahdollinen sisäänpääsymaksu. 

Voit myös lähettää kuvia,

 erillisinä tiedostoina. 

Kiitos!

TAPETILLA

Virpi Kostiainen, Niinmun Designin yrittäjä. Kuva: Erik Saanila

TYÖNANTAJILLE
SESONKI STARTTI 2020
Paraisten kaupunki järjestää jälleen, yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa,  
SESONKI STARTTI –tapahtuman, joka on suunnattu kaikille sesonkityönhakijoille ja työnantajille, 
jotka etsivät sesonkityöntekijöitä kesäkaudelle 2020.

Paikka: Paraisten kaupungintalo, 3 krs., Rantatie 28, 21600 Parainen
Ajankohta: keskiviikko 29.1.2020 klo 15-17

Tarjoamme paikallisille sesonkityötä tarjoaville yrityksille mahdollisuuden löytää sopivia kausi-
työntekijöitä Sesonki Startti -rekrytointitapahtuman kautta. Tapahtuman aikana Teillä on mah-
dollisuus tavata, keskustella ja haastatella hakijoita. Yritys voi olla pieni tai suuri, pääasia on 
työntekijöiden tarve. Tapahtuma on Teille ilmainen.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan 
https://www.lyyti.in/sasongstart_sesonkistartti
linkin kautta, viimeistään 17.1.2020.

Lisää tietoa:
Jenni Lindroos puh 050 596 2108, jenni.lindroos@pargas.fi
John Forsman, puh 040 488 6075, john.forsman@pargas.fi

Parainen.fi on uudistunut 
– oletko sinä jo tutustunut siihen?

Kaupungin verkkosivut 
parainen.fi ovat uudistuneet ja 
vuoden alussa alkanut projekti 
on saatettu osittaiseen 
päätökseen – kehitystyö 
sivuston parissa on nimittäin 
jatkuva prosessi. 

TÄRKEIN SYY uudistukselle oli uu-
si saavutettavuusdirektiivi, joka tuli 
voimaan viime vuoden syyskuussa. 
Direktiivin mukaan kaikkien julkis-
ten verkkosivujen, myös kuntien, on 
oltava saavutettavia. Lisäksi kaupun-
gin vanhat verkkosivut oli rakennet-
tu vuonna 2008, joten niitä oli jo aika-
kin uudistaa. 

Sivuston visuaalinen ilme on val-
mis, mutta kuten sanottu, sisällön ja 
toimivuuden työstäminen jatkuu. Tu-
lemme testaamaan sivustoa tammi-
kuussa vanhusneuvoston ja nuoriso-
valtuuston kanssa, jotta saamme ku-
van siitä, millaiseksi eri kohderyh-
mät kokevat uuden sivuston. Haem-
me myös testihenkilöitä, jotka voi-
vat antaa meille palautetta sivustosta. 
Testiryhmä tulee tapaamaan ensi vuo-
den alussa.

UUDISTUS NÄKYY sivustolla kävijäl-
le ensimmäisenä visuaalisen ilmeen 
muutoksena. Myös sivuston rakennet-
ta on muutettu: lähtökohtana on asia-
kas-, ei organisaatiolähtöisyys. Tavoit-
teena on ollut rakenteen ”samannä-
köisyys” muiden Turun seudun kun-
tien kanssa, jolloin alueen asukkaiden 
on helpompi löytää hakemansa tieto 
eri kuntien sivustoilta. Tiedon löytä-
misen pitäisi olla helpompaa myös 
siksi, että tasoja on vähemmän kuin 
aikaisemmin, eli klikkausten määrä 
on vähäisempi. Sähköiset palvelut 
lisääntyvät koko ajan ja olemmekin 
nostaneet ne ns. pikalinkeiksi pääot-
sikoiden alle. 

Verkkosivujen mobiilikäytön osuus 
kasvaa koko ajan; tällä hetkellä noin 
puolet käyttäjistä tulee sivuillemme 
pöytäkoneella ja puolet mobiililait-
teella. Siksi sivuston responsiivisuus 
ja helppo mobiilikäyttö on entistä tär-
keämpää. Kaksikielisyys on vahvuu-

temme ja siksi teemme jatkossakin 
identtiset sivustot suomeksi ja ruot-
siksi. Kielenvaihto vie vastaavaan si-
vuun toisella kielellä.

OLEMME UUDISTANEET myös tapah-
tumakalenterimme, jossa jokainen ta-
pahtumajärjestäjä voi ilmaiseksi il-
moittaa tapahtumistaan. Ilmoituksen 
lisääminen kalenteriin käy helposti 
etusivulla olevan ”Ilmoita tapahtu-
ma” -linkin kautta. Tapahtumakalen-
teri tullaan linkittämään myös matkai-
lullisille sivuillemme visitparainen.fi 
ensi vuoden aikana.

VERKKOSIVUSTOMME ON YKSI tär-
keimmistä asiakaspalvelukanavistam-
me. Siksi meille on tärkeää, että sivus-
to palvelee asukkaita ja että asukkaat 
löytävät sieltä etsimänsä tiedon. 

Haluaisitko sinä tulla mukaan testaa-
maan uutta sivustoamme ja auttamaan 
kehitystyössä? Voit ottaa minuun yh-
teyttä sähköpostitse: anne-maarit.ita-
nen@parainen.fi.

Paraisten tiedotuspäällikkö
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@parainen.fi
mailto:anne-maarit.itanen@parainen.fi
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Don’t miss IT 
avaa digitaalista maailmaa 
vanhemmille ja senioreille

Lapset ja nuoret liikkuvat tottu-
neesti digialustoilla sekä koulus-
sa että vapaa-ajalla. Monille van-
hemmille on kuitenkin epäselvää, 
mitä lapset oikeastaan tekevät, kun 
nämä surffailevat netissä, katsovat 
Youtube-julkkisten videoita tai pe-
laavat tietokoneella. 

Lisätäkseen tietoa tästä digitaali-
sesta maailmasta, jossa lapset kas-
vavat, Partel, Pargas Gaming Com-
munity ja Make It Finland järjestä-
vät Puntissa minimessut 14.12. Ta-
pahtuma on nimeltään Don’t miss 
IT. 

Ajatuksena on, että tämä kaksi-
kielinen tapahtuma järjestettäisiin 
vuosittain. Idean isän, Partelin toi-
mitusjohtajan Svante Olofssonin 
mielestä vanhemmilla ei useinkaan 

ole käsitystä siitä, mitä gaming oi-
keastaan on ja mitä lapset pelates-
saan tekevät: 

- Vanhemmat tukevat harvoin las-
ten kiinnostusta e-urheiluun. Tyy-
pillisempää on, että lapsi saa kuul-
la jotain tyyliin ”ruoka on valmis-
ta, lopeta nyt se pelaaminen”. Jalka-
pallokentän laidalla tuskin on ke-
tään huutamassa, että ottelu täytyy 
keskeyttää, koska ruoka on valmis-
ta, sanoo Olofsson. 

Pargas Gaming Communityn John 
Kronbergillä on vinkki kaikille per-
heille, jotka riitelevät pelaamisesta: 
yhteiset säännöt, joissa pelaamisen 
luonne otetaan huomioon. 

- Se sijaan, että vanhempi käskisi 
lasta lopettamaan pelaamisen, van-
hempi ja lapsi voivat yhdessä sopia 

siitä, että viimeinen peli alkaa vii-
deltä, jolloin lapsi saa pelata pelin 
loppuun. Kyse on pienistä, arkipäi-
vää helpottavista asioista. 

Monet vanhemmat eivät myös-
kään ole tietoisia pelaamisen sosi-
aalisista puolista. 

- Pelaaminen ei ole lainkaan epä-
sosiaalista. Peleissä ollaan yhtey-
dessä toisiin ja saadaan ystäviä, ne-
tissä saatetaan hengailla yhdessä 
vuosiakin. Virtuaaliset ystävät ovat 
lapsille yhtä tärkeitä ja aitoja kuin 
muutkin, sanovat Olofsson ja Make 
It Finland -yritystä pyörittävä Lin-
da Mannila. 

LIVE-OTTELUITA, 
VIRTUAALITODELLISUUTTA JA 
3D-TULOSTUSTA

E-urheilua voi Don’t miss IT -mes-
sujen aikana seurata livenä kult-
tuurisalissa, jossa Pargas Gaming 
Community järjestää e-urheilulii-
gansa kuudennen kauden finaalin. 

- Tuotantomme on lähellä ammat-
tilaistasoa: se, miltä se näyttää, ja 

koko elämys suurine näyttöineen, 
selostuksineen ja mainostaukoi-
neen, toteaa John Kronberg.

Otteluiden välissä järjestetään eri-
tyisesti vanhemmille ja muille ai-
kuisille suunnattua ohjelmaa, eli 
Linda Mannilan luentoja ja panee-
likeskusteluja. 

- Tavoitteena on keskustella digi-
talisaatiosta nuorten näkökulmas-
ta ja neutralisoida pelaamista kos-
kevaa keskustelua. Haluan myös 
nostaa esiin ajankohtaisia ongel-
mia, joita vanhemmat kohtaavat, 
kun maailma muuttuu yhä digitaa-
lisemmaksi, toteaa Mannila. 

Mannila järjestää myös drop in 
-workshopeja, jossa kävijät saa-
vat kokeilla mm. virtuaalitodelli-
suutta (Virtual Reality, VR) ja 3D-
tulostusta. Tanssinopettaja Emilia 
Lindström opettaa Fortnite-tans-
seja. Messuilla voi kokeilla myös 
green screeniä, robotteja ja gaming-
settejä. 

- Kaupungin sivistysosastolta mu-
kana on Sebastian Ducander ker-

tomassa opetussuunnitelmaan si-
sältyvästä digiosaamisesta ja sii-
tä, mitä se käytännössä tarkoittaa 
luokkahuoneessa. Lukulaukku tu-
lee myös olemaan mukana päivän 
aikana, kertoo Partelin Caroline 
von Zweygbergk, joka koordinoi 
tapahtumaa. 

Hän toivoo, että tapahtuma löytää 
yleisönsä. Ohjelman suunnittelus-
sa on huomioitu mahdollisimman 
laaja kohderyhmä. 

- Senioreita varten paikalla on Re-
cycle IT kertomassa lukutablettien 
ja muiden digitaalisten apuvälinei-
den käytöstä. Haluamme, että ta-
pahtumaan on matala kynnys osal-
listua, sanoo von Zweygbergk. 

Tämän vuoden tapahtuma on pi-
lotti, ja siitä saatuja kokemuksia 
käytetään seuraavan vuoden ta-
pahtuman suunnittelun pohjana.

Teksti: Å Communications 

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan digitaalises-
sa maailmassa. Monille vanhemmille tämä lasten elämän 
osa-alue on kuitenkin tuntematon. Sukupolvien kuilun 
kaventamiseksi Partel järjestää joulukuussa Don’t miss IT 
-messut Puntissa. Partelin yhteistyökumppaneina ovat 
Pargas Gaming Community ja Make It Finland -yritys. 

IT-messuja suunnittelemassa. Caroline von Zweygbergk ja Svante Olofsson edustavat Partelia, jolta aloite messuista tuli. Kuvassa myös messujen yhteistyökumppanit, 
Make It Finland -yrityksen Linda Mannila ja Pargas Gaming Communityn John Kronberg. 

ERIK SAANILA
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Näin talouspäällikkö Petra Palmroos kiteyttää 
talousarvion: 

”Tämä talousarvio pitää talouden tasapainossa, 
kunhan vain pystymme muuttamaan 
prosessejamme. Meidän on kehitettävä 
toimintojemme järjestämistapoja sekä 
ostopalvelujen että itse tuottamiemme palvelujen 
osalta. Kustannusten kehitys on ollut nopeampaa 
kuin tulojen kehitys, minkä vuoksi kaupungin 
talous on kiristynyt ja toimintaa pitää sopeuttaa 
vallitseviin lähtökohtiin. Suhdanteiden 
heikkenemisen ja yhteiskunnan demografisten 
muutosten myötä kaupungin on pystyttävä 
vastaamaan näihin haasteisiin ja kehitettävä 
toimintaansa niin, että se vastaa siihen 
kohdistuvia odotuksia ja tarpeita. Kaupunki 
painottaa voimakkaasti talouden saamista 
tasapainoon tulevina vuosina, jotta näistä 
haasteista selviydytään. 

Tulojen ennustaminen on haastavaa, koska 
niihin vaikuttavat monet ulkoiset tekijät, 
joihin kaupunki ei yksin pysty vaikuttamaan. 
Työllisyystilanne ja toimintaympäristön 
muutokset vaikuttavat verotuloihin. Kaupunki 
on syksyn mittaan saanut useaan otteeseen 
valtiovarainministeriöltä ja Kuntaliitolta uusia 
ennusteita verotulojensa ja valtionosuuksiensa 
toteumasta vuonna 2020. Verotulojen ja 
valtionosuuksien kehitys on ollut turbulenttia ja 
haasteellista kunnille. 

Kolmas suuri muutos on kaupungin 
kiinteistöihin kohdistuva investointipaine. 
Kaupungin ensi vuoden nettoinvestointibudjetti 
on noin 4,4 miljoonaa euroa. Suuria kiinteistö-
investointeja tarvitaan kipeästi, mikä tulee 
näkymään tulevien vuosien investointi-
talousarvioissa. Tähän pitää löytää joustavia ja 
kustannustehokkaita ratkaisuja. Koska valtaosa 
kunnan tuloista tulee asukkailta kerättävästä 
kunnallisverosta, paikkakunnalle suuntautuva 
muutto on tärkeää. Toivomme, että kaupungin 
asukasluku pysyy vakaalla noin 15 200 hengen 
tasolla.”

Vuoden 2020 talousarvio

Mistä rahat tulevat?

Kaupungin tulot muodostuvat kolmesta osasta: 
toimintatuotoista (esim. myyntituotoista, maksuis-
ta ja avustuksista), verotuloista ja valtionosuuksis-
ta. Verotulot ovat kaupungin tärkein tulonlähde. 
Suurin osa verotuloista muodostuu asukkailta 
kerättävästä kunnallisverosta. 

Kaupungin vuoden 2020 talousarvio voidaan 
kiteyttää kahteen asiaan: Paraisten sivistys- ja 
sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat edelleen 
säilymään laadukkaina. Samaan aikaan kau-
pungin toiminnoissa on tarpeen ryhtyä sopeut-
tamistoimiin, jotta tulevaisuuden haasteista 
selviydytään. 

Vuosien 2021–2023 suurimmat investoinnit ovat 
koulukiinteistöt. Vuonna 2020 ratkaistavaksi 
tulevia kysymyksiä ovat Paraisten koulukeskus, 
Houtskarin koulu- ja päiväkotijärjestelyt ja 
Karusellen-päiväkodin valmiiksi saattaminen. 

Varhaiskasvatuksessa on nähtävissä edelleen 
laskeva trendi paikkakunnalla syntyvien lasten 
määrässä. Muissa yksiköissä ei tapahdu suuria 
toiminnallisia muutoksia.

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2020 
talousarvio tulee vaatimaan tiukkaa 
talousarviokuria samaan aikaan kun tavoitteena 
on laadukas ja kustannustehokas toiminnan 
kehittäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
painopiste halutaan lähivuosina siirtää raskaista 
palveluista ennaltaehkäisevään työhön. Useampia 

eri palveluja järjestetään kaupungin omana 
toimintana ostopalvelujen sijaan, varsinkin 
perhepalveluissa ja terveydenhuollossa. Myös 
sosiaalipalvelut kehittää omia menetelmiä 
asiakkaiden tukemiseksi varhaisessa vaiheessa. 
Vanhustenhuolto uudistaa kotihoidon rakenteita ja 
kehittää digipalveluja täydentämään palvelujaan.

Veroprosentti vuonna 2020 -> 20 % 
(+0,25 prosenttiyksikköä)

• erikoissairaanhoito 20,3 M
• terveydenhuolto 12,5 M
• vanhustenhuolto 13 M
• sosiaalipalvelut 8,6 M
• perhepalvelut 2,9 M
• hallinto 0,3 M

20,3 M

12,5 M

13 M

8,6 M

2,9 M 0,3 M

Sosiaali- ja terveysosasto 
57,6 miljoonaa euroa

8,8 M

14,1 M

8,9 M

2 M
1,3 M

0,3 M

• varhaiskasvatus 8,8 M
• ruotsinkielinen koulutus 14,1 M
• suomenkielinen koulutus 8,9 M
• kulttuuri 2 M
• kirjasto 1,3 M
• joukkoliikenne 0,4 M

Sivistysosasto 
35,5 miljoonaa euroa

KUSTANNUKSET
SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO

SIVISTYSOSASTO

TULOT

• kunnallisvero 58,7 M
• kiinteistövero 9,4 M
• yhteisöveroa 2,7 M

70,8 M

30,7 M

31,1 M
Verotulot 
70,8 miljoonaa euroa

• toimintatuotot 
   31,1 M

• valtionosuudet 
   30,7 M

Paraisten kaupungin sivistys- ja sosiaali- ja 
terveyspalvelut säilyvät edelleen laadukkaina

Toiminnan kokonaisbruttokustannukset 126 miljoonaa euroa,
josta henkilöstökulut ja ostopalvelut muodostavat 104 miljoonaa euroa
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KOULUT

Koulukeskus on kaupungin 
suurin investointi 
– nyt selvitellään vaihtoehtoja

Sijoitetaanko kaksi yläastetta ja lu-
kiota yhteisiin tiloihin Koulukadul-
le vai sijoitetaanko Pargas svenska 
gymnasium ja suomenkielinen lu-
kio Axxellin tiloihin Vapparintielle 
ja yläkoulut Koulukadun kiinteis-
töön? Nämä ovat vaihtoehdot, jot-
ka kaupungilla on parhaillaan työn 
alla. Ensimmäinen vaihtoehto, eli 
kaikkien neljän koulun sijoittami-
nen koulukeskukseen, tulisi mak-
samaan arviolta noin 17 miljoonaa 
euroa. Toinen vaihtoehto maksaisi 
noin 14 miljoonaa euroa. 

Kaupunginvaltuusto tutustui eh-
dotuksiin marraskuussa ja päätös 
tehdään maaliskuussa. Kaupungin-
johtaja Patrik Nygrén korostaa, et-
tä prosessi on alkutekijöissään ja et-
tei mitään ole vielä lyöty lukkoon. 

- Nyt tehdyn työn tarkoituksena 
on ollut kartoittaa toimintoja, joita 
koulukeskuksessa pitäisi olla, sel-

vittää kaavailtuja paikkoja ja mitä 
voidaan säilyttää sekä tehdä karkea 
kustannusarvio. 

Ennen maaliskuuta ehtii vielä ta-
pahtua paljon. Nykyiset vaihtoeh-
dot eivät tule näyttämään samal-
ta kuin nyt, ja voi olla, että saam-
me kuulla uusiakin ehdotuksia, joi-
hin meidän pitää ottaa kantaa, sa-
noo Nygrén. 

Lukioiden opettajat ovat suhtau-
tuneet kriittisesti ratkaisuun, jossa 
yläasteet ja lukiot sijaitsisivat eri 
paikoissa, ja nostaneet esiin, mitä 
synergiaetuja yhteisellä kiinteistöl-
lä olisi. Toisaalta siinäkin voi olla 
puolensa, että toisen asteen koulu-
tus sijoitettaisiin yhteisiin tiloihin, 
sanoo Nygrén ja viittaa Axxellin ja 
lukioiden muodostamaan yhdis-
telmään. Selvityksen kohteena on 
myös uudisrakennuksen rakenta-
minen yhdessä Axxellin kanssa. 

- Olemme keskustelleet Axxellin 
kanssa siitä, että koulukeskukseen 
rakennettaisiin aivan uusi koulu-
rakennus, jonne myös Axxell voisi 
muuttaa. Ajatus on kuitenkin vielä 
suunnitteluasteella, toteaa Nygrén.

UUSI KOULU KOLMEN VUODEN 
PÄÄSTÄ

Koulukeskus on valtava investoin-
ti Paraisten kaupungille ja siksi asi-
an selvittäminen ja siitä puhumi-
nen on tärkeää. Prosessille täytyy 
antaa aikaa, sanoo Nygrén.

- On tärkeää ymmärtää, että vaik-
ka työskentelemme toistaiseksi näi-
den kahden konseptin parissa, nii-
hin liittyy vielä niin paljon epävar-
muutta, ettei meidän kannata sitou-
tua niistä kumpaankaan.

Sen jälkeen kun asiasta on teh-
ty maaliskuussa päätös, aloitetaan 
rakennuskokonaisuuden varsinai-
nen suunnittelu. Silloin päätetään 
siitä, miten tilat jaetaan ja miltä uu-
disrakennus tulee näyttämään. Vai-
heen arvioidaan kestävän vuoden 
ja sen aikana kerätään rehtoreiden, 
opettajien ja oppilaiden mielipitei-
tä. Sen jälkeen koulun rakentami-
nen kilpailutetaan. Rakentaminen 
vie noin kaksi vuotta, joten uuden 

koulukeskuksen käyttöönotto ta-
pahtuu aikaisintaan vuonna 2023.

Molemmissa vaihtoehdoissa 
säästetään Pargas svenska gymna-
siumin rakennus sekä koulun kes-
kuskeittiö ja ruokasali. Ne on re-
montoitu melko hiljattain ja kiin-
teistöpuoli on arvioinut, että ne 
kannattaa säilyttää. - Kaiken pistä-
minen uusiksi ei ole taloudellises-
ti mahdollista. Sarlinska skolanin, 
Paraisten lukion ja suomenkielisen 
yläkoulun rakennusten remontoi-
minen ei myöskään ole tarkoituk-
senmukaista, sanoo Patrik Nygrén.

- Sarlinska skolanissa on sellai-
sia rakennusteknisiä ratkaisuja, jot-
ka tekisivät remontista hyvin kal-
liin. Täysin mahdollistahan se oli-
si, monissa kunnissa peruskorja-
taan vanhoja rakennuksia, mutta se 
ei välttämättä tule yhtään sen hal-
vemmaksi. Uusiin rakennuksiin on 
mahdollista luoda paremmat ja ny-
kyaikaisemmat oppimisympäris-
töt, jotka soveltuvat nykyajan ope-
tustarpeisiin. 

JOUSTAVAT RATKAISUT
Kaupungin johto on asettanut kri-
teerit esitetyille ehdotuksille. Eh-
dotusten on oltava taloudellisesti 
toteuttamiskelpoisia ja niiden on 

johdettava parempiin oppimis- ja 
työympäristöihin. Ehdotuksissa on 
huomioitava sekä oppilaspohjan 
kehitys että kaupungin tavoitteet. 
Ratkaisujen on autettava kouluja 
saamaan nykyistä korkeampi käyt-
töaste ja käyttämään tiloja jousta-
vasti. Tulevaisuuden tarpeet eivät 
ehkä ole samoja kuin nyt ja se on 
huomioitava jo rakennusvaihees-
sa. Viimeisenä muttei vähäisimpä-
nä kriteerinä on se, että koulukes-
kuksen on lisättävä kaupungin ve-
tovoimaa. Patrik Nygrénin mielestä 
uusi koulukeskus vahvistaa Parais-
ten imagoa sivistyskuntana.

- Luottamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden keskuudessa on vahva 
konsensus siitä, että tämä on teh-
tävä, ja itsekin ajattelen sen olevan 
välttämätöntä. On positiivista, et-
tä panostamme näin isosti. Olem-
me jo kauan tehneet määrätietoi-
sesti töitä erittäin laadukkaan kou-
lutuksen eteen. Tämä on oikea ta-
pa edetä.

Teksti: Å Communications

”Uusiin rakennuksiin  
on mahdollista luoda 
paremmat ja  
nykyaikaisemmat  
oppimisympäristöt, 
jotka soveltuvat  
nykyajan  
opetustarpeisiin.”

Paraisten koulukeskuksen kehittäminen on kaupungin 
tulevien vuosien suurin investointi, jonka hintalapuksi on 
arvioitu 14–17 miljoonaa euroa. Juuri nyt lähtökohtana on 
kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, joissa suuri osa 
koulukeskuksesta puretaan ja korvataan uudisrakennuksel-
la. Se, mitkä koulut koulukeskuksessa toimisivat, on vielä 
auki. Kaikista vaihtoehdoista tehdään perusteellinen 
selvitys.

Kaupunki jatkaa panostustaan sivistysosastoon. Koulukeskus on suuri investointi, mutta täysin linjassa kaupungin strategiaan kuuluvan tavoitteen kanssa olla merkittävä sivistys-
kunta, sanoo kaupunginjohtaja Patrik Nygrén. 

ERIK SAANILA
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Kolme vuotta sitten perustettu 
Niinmun Design -yritys on jo löy-
tänyt uskollisen asiakaskuntan-
sa. Se, että Kostiainen on päätynyt 
pyörittämään kasvavaa vaatesuun-
nitteluyritystä, on kuitenkin sat-
tumaa. Joitakin vuosia sitten hän 
sairastui syöpään ja joutui lopetta-
maan Tampereella sijainneen sisus-
tusliikkeensä. Hieman myöhem-
min hän tapasi rintasyöpään sai-
rastuneen naisen, jota hän halusi 
tukea. Hän suunnitteli mekon ja 
alkoi myydä sitä tutuilleen Face-
bookin kautta, tuotot hän lahjoitti 
syöpäsairaan naisen järjestämään 
keräykseen. 

- Vaatteiden suunnittelu tuntui 
hauskalta ja kouluttauduin vaate-
suunnittelijaksi Helsinki Design 
Schoolissa vuonna 2016.  Syövästä 
selviytyminen antoi minulle rohke-
utta kokeilla jotain uutta, en pelän-
nyt epäonnistumista, hän sanoo.

Aluksi hän teki kaiken yksin; 
suunnitteli vaatteet, piirsi kaavat, 
leikkasi ja ompeli. Jonkin ajan pääs-
tä hän löysi ompelijan, mutta kan-
kaat hän leikkaa edelleen itse las-
ten pöytätennispöydällä. Nyt toi-
minta on kasvanut niin paljon, et-
tä hän käyttää ammattilaisia kaikes-
sa muussa paitsi suunnittelussa. 
Yli 90 prosenttia vaatteista valmis-
tetaan Suomessa. Ainoastaan me-
rinovilla- ja kashmirneuleiden mal-
listo neulotaan Riikassa.

- Näin on toimittu alusta saakka 
ja näin on tarkoitus toimia mah-
dollisimman kauan. Jos kapasiteet-
ti ei riitä vaatteiden valmistukseen 
täällä, joudun miettimään asiaa uu-
destaan. 

AJATONTA, LUONNOLLISTA JA 
KESTÄVÄÄ

Vaatteiden punaisena lankana on 
ajattomuus ja luonnollisuus. Vaat-
teiden on kestettävä monta vuotta. 
Tästä on todisteena se, että Kostiai-
sen suunnittelu-uran ensimmäiset 
vaatteet ovat edelleen tuotannossa. 
Toisinaan hän muokkaa olemassa 
olevia kaavoja. Hän käyttää aino-

astaan luonnonmateriaaleja, ku-
ten villaa, silkkiä, pellavaa ja eu-
kalyptuksesta valmistettavaa ten-
celiä. Kankaiden on oltava hyvä-
laatuisia, jotta ne kestävät, hän to-
teaa. Kankaantoimittajia hän löytää 
netistä ja messuilta. Työ on hänel-
le intohimo. 

- Huomaan, että minun on vaikea 
saada ajatuksiani pois tuotteista-
ni. Saatan ajatella kauluksen tekoa, 
kun ajan autoa tai olen ulkona kä-
velyllä, hän sanoo nauraen. 

Kilpailu on muotialalla kovaa ja 
pienen toimijan on vaikea lyödä 
itsensä läpi. Kaikki haluavat Suo-
messa valmistettuja vaatteita, mut-
ta kukaan ei ole valmis maksamaan 
siitä, hän mainitsee esimerkkinä 

alan haasteista. Toisaalta on hie-
noa olla ihan vapaa ja saada päät-
tää kaikesta itse. 

- Minun pitäisi palkata assistentti, 
mutta en tiedä, miten voisin luot-
taa mitään tästä työstä toisen ihmi-
sen käsiin. Nämähän ovat minun 
tuotteitani!

SAARISTO-PR:ÄÄ

Kostiainen on pyytänyt apua mark-
kinointiin ja tavaramerkkinsä ke-
hittämiseen. Kostiaisen käyttämä 
konsultti teki listan hoidettavis-
ta asioista. Niihin kuuluivat mm. 
Niinmun Designin verkkosivut ja 
verkkokauppa. Konsultti suositte-
li myös käyttämään PR-kuvissa am-
mattivalokuvaajaa ja esitteli Kos-

tiaisen palkitulle kuvaajalle Mee-
ri Koutaniemelle. Kuvat henkivät 
saariston tunnelmaa. Teema tois-
tuu myös vaatteiden nimissä. Ver-
kan, Utö, Rumar, Galtby ovat tuttu-
ja nimiä saaristolaisille, mutta Tu-
runmaan ulkopuolella asuville ne 
ovat eksoottisia. Messuilla hän saa 
usein selittää, mitä nimet tarkoit-
tavat ja miltä Turunmaan saaris-
tossa näyttää. 

- Ihmiset innostuvat, kun kerron 
Korppoosta, ja monet ovat sano-
neet suunnittelevansa matkaa saa-
ristoon käydäkseen Niinmun-liik-
keessä ja tutustuakseen heille en-
nestään tuntemattomaan aluee-
seen. 

Niinmun Designin vaatteita myy-

dään ainoastaan netissä ja Kostiai-
sen tilamyymälässä Korppoon Te-
letalossa. Vuonna 2020 hän suun-
nittelee kansainvälistävänsä verk-
komyynnin ja kääntävänsä verk-
kosivujen sisällön ruotsiksi ja eng-
lanniksi. Yrityksen lanseeraaminen 
ulkomailla saattaisi vaatia yhteis-
työtä sosiaalisen median vaikutta-
jan kanssa. Se voisi tarkoittaa myös 
sitä, että Kostiaisen pitäisi ylläpitää 
nykyistä suurempaa varastoa. Tuo-
tantomäärien arvioiminen on vai-
keaa, Kostiainen myöntää. 

- Toisinaan tuotteet loppuvat ja 
halukkaiden on odotettava tuotet-
taan pari kuukautta. Toisaalta se 
vahvistaa sanomaa, etteivät nämä 
vaatteet ole kertakäyttötavaraa. 

Sarjayrittäjä Virpi Kostiaisesta tuli sattumalta vaateyrittäjä kypsällä iällä. 
Kostiainen muutti miehensä lapsuuden maisemiin Korppooseen reilut viisi vuotta 
sitten ja nyt hän suunnittelee vaatteita, joiden inspiraationa on kotitilalta avautuva 
näkymä. ”Karua ja yksinkertaista kauneutta”, kuten hän itse kuvailee tyyliään. 

ERIK SAANILA,

Korppoo 
inspiroi 
vaate-
suunnittelijaa

ELINKEINOELÄMÄ

Vaatteiden punaisena lankana on 
ajattomuus ja luonnollisuus.  
Vaatteiden on kestettävä monta  
vuotta. Tästä on todisteena se,  
että Kostiaisen suunnittelu-uran  
ensimmäiset vaatteet ovat  
edelleen tuotannossa. 
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KULTTUURI

BIO SYDVÄST

FROZEN 2
Ensi-ilta: 25.12
Ikäraja: K7
Pituus: 1h 44min
Ohjaus: Chris Buck, Jennifer Lee
Genret: Animaatio, Perhe, Musikaali

NÄYTÖKSET:
27.12 klo 17.30  Vesterlid, Houtskari - SE Dub
29.12 klo 13.00  PUNT Kulttuurisali, Parainen – FI Dub
29.12 klo 16.00  PUNT Kulttuurisali, Parainen – SE Dub
30.12 klo 17.30  Framnäs, Nauvo - SE Dub 
2.1 klo 15.00  Kommunalgården, Korppoo – FI Dub
2.1 klo 17.30  Kommunalgården, Korppoo – SE Dub
3.1 klo 17.30  Snäckan, Iniö - SE Dub

PERJANTAINA 13.12.
Klo 8.30 Lucia neitoineen esiintyy LähiTapiolalla.
Klo 13.00 Lucia esiintyy Folkhälsan-talolla.
Klo 18.00 Lucia-hartaus Paraisten kirkossa.
Klo 19.00 Lucia-kulkue lähtee kirkolta ja kulkee Ahosen kulmalle. 
Lucia neitoineen esiintyy.

LAUANTAINA 14.12.
Klo 12–14.30 
Lucia neitoineen esiintyy 
Vanhan Malmin 
joulumarkkinoilla.

ERIK SAANILA

”FÖRENINGEN FOLKHÄLSAN I PARGAS” 
VIETTÄÄ 70:TÄ LUCIA-JUHLAANSA

NIINMUN DESIGN
Yrittäjä: Virpi Kostiainen
Ikä: 48 vuotta
Asuu: Korppoon Teletalossa
Perhe: Mies ja neljä lasta
Harrastukset: Rentoutuu  
katselemalla skandinaavisia 
dekkarisarjoja ja -elokuvia.
Motto: Puolinainen ei riitä –
teen kaiken huolella. 

 Vaatesuunnittelusta on tullut Virpi Kostiaiselle ammatti, intohimo ja elämäntapa.

ERIK SAANILA

Keskuspuiston uusi kiipeilyteline vihittiin käyttöön marraskuun lopus-
sa. Valaistun telineen löytää Lucius Alienus -taideteoksen lähettyviltä.

 HEIKKI RÄISÄNENKostiainen myöntää olevansa 
aloittelija alalla, mutta hän on op-
pinut käyttämään asiakaspalaut-
teen hyödykseen. Kun asiakkaat 
ilmoittivat pellavavaatteiden ole-
van epäkäytännöllisiä töissä, kos-
ka ne rypistyvät, Kostiainen alkoi 
valmistaa vaatteita tencelistä. Hä-
nen suurin inspiraation lähteen-
sä on kuitenkin lähellä. Aamuisin 
hän menee ulos kalliolle hengittä-
mään raikasta ilmaa. 

- En ole saariston kasvatti, joten 
koen luonnon täällä voimakkaasti. 
Arvostan sitä todella, koska en pi-
dä sitä itsestäänselvyytenä. 

Teksti: Å Communications
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TAPAHTUMAKALENTERI

HOUTSKARI

INIÖ

KORPPOO

NAUVO

KORPO KULTURGILLE R.F. 
Järjestää perinteisen Joulutorin Korppoon 
Kommunalgårdenissa 15.12.2019 klo 12-14. 
Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita! Kah-
vitarjoilu.
Ilmoittautumiset 
merja.fredriksson@luukku.com tai 
tekstiviestillä 040-522 1872.
Pöytävuokra on 5 euro/ myyjä.ELOKUVAESITYS

EN KOMIKERS UPPVÄXT
Snäckan
Maanantaina 9.12. klo 17.30

FROZEN 2
Snäckan
Perjantaina 3.1.2019 klo 17.30

JOULUJUHLA
TERVETULOA JOULUJUHLAAN 
Snäckaniin maanantaina 16.12!
Klo 16.00 joulupuuro
Klo 17.15 Lucia + ohjelmaa
Arpajaiset
Järj. Iniön koulu ja päiväkoti, Folkhälsan, Hem 
och skola ja Marthorna i Iniö

INIÖN TORI
HALUATKO MYYMÄÄN INIÖN TORILLE?
Torikojut vuokrataan kahdeksi vuodeksi 
(2020–2021). Ilmoita meille kiinnostuksestasi 
ja suunnitelmistasi (mitä myyt ja kuinka mo-
nena päivänä viikossa). Torikojuja on neljä. 
Peräänkuulutamme paikallisesti tuotettuja 
tuotteita. Toivomme, että kojuja voitaisiin pi-
tää auki myös muutamana iltana viikossa. 
Vuokra on 100 euroa vuodessa.
Ilmoitukset kiinnostuksesta ja suunnitel-
mat toimitetaan kirjallisesti viimeistään 
23.12.2019 Iniön aluekonttoriin tai sähköpos-
titse osoitteeseen: john.forsman@parainen.
fi. Lisätietoja saa Iniön aluekonttorista, puh.  
044 066 7835. 

UUDENVUODENJUHLA KEISTIÖSSÄ
Seisova pöytä, ohjelmaa jne. Hinta: aikuiset 
25 euroa, lapset 10 euroa (alle 15-vuotiaat). 
Lautta Keistiö–Dalen klo 01.00 (tilausvuoro). 
Ilmoitathan osallistumisestasi Åsalle viimeis-
tään 23.12. numeroon 040 513 5393, mielel-
lään tekstiviestillä. 
Keistiön koulu
Tiistaina 31.12.2018 klo 19.00–01.00
Järj. Keistiön kylätoimikunta
jatkuu Iniö NYTT 5/12

FOLKHÄLSAN
FOLKHÄLSAN I NAGU JÄRJESTÄÄ 
LUCIA-KRUUNAJAISET 
Nauvon kirkossa 13.12 klo. 18.00 ja 
sen jälkeen juhlan Framnäsissa.
FOLKHÄLSAN I NAGU JÄRJESTÄÄ 
LASTEN UUDENVUODENVASTAANOTON 
Nauvon Eteläsatamassa 31.12 klo. 17.00 al-
kaen.
JOULUSPEKTAAKKELI 
– perinteiset joulumarkkinat 21.12 klo 10-13 
Nauvon Eteläsatamassa.

NAUVON KOTISEUTUYHDISTYKSEN 
neljäs ALBUM-kirja ilmestyy sopivasti jouluksi. 
Tiedustelut ja ennakkovaraukset osoittees-
sa https://nagu.hembygd.fi. Kirja ilmestyy 
viimeistään Nauvon joulumarkkinoille 21.12, 
(Jouluspektaakkeli Etelä satamassa).

Lauantaina 4.1.2020 klo 18 
”RAKKAUDESTA CLAESIIN - KUNNIAN-
OSOITUS CLAES ANDERSSONILLE”
Konsertti Nauvon Stallbackenissa.
Annika Cleo vie meidät svengaavilla ikivih-
reillä, sävelletyillä runoilla ja muistoilla siihen 
maailmaan, jonka Claes ja Annika loivat 
seitsenvuotisen lavayhteistyönsä aikana. 
Claesin sanat, syvyys ja tarkkanäköisyys, An-
nikan sävelet, lämpö ja nauru.
Annikan kanssa lavalla jazzmuusikot Janne 
Mansikka (piano), Jorma Ojanperä (kontra-
basso) ja Pekka Pylkänen (saksofoni).
Liput 20€: info@multiculti.fi tai 0405060109
Iltapala 20€

INIÖN KAPPELISEURAKUNTA
KUNNIAKÄYNTI SANKARIHAUDOILLA JA 
ITSENÄISYYSPÄIVÄN KAKSIKIELINEN
MESSU 
Iniön kirkko
Perjantaina 6.12. klo 13.00
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Aftonro
Sunnuntaina 8.12. klo 13.00
KOULUN JA PÄIVÄKODIN 
JUMALANPALVELUS
Iniön kirkko
Perjantaina 20.12. klo 11.00
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Iniön kirkko
Lauantaina 21.12. klo 14.00
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Iniön kirkko
Lauantaina 21.12. klo 17.30
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS JA KAU-
NEIMMAT JOULULAULUT
Aftonro
Sunnuntaina 22.12. klo 13.00
AATTOHARTAUS
Iniön kirkko
Tiistaina 24.12. klo 15
JOULUKIRKKO, KAKSIKIELINEN
Iniön kirkko
Keskiviikkona 25.12. klo 7.00

NAGU KAPELLFÖRSAMLING 
JÄRJESTÄÄ
KONSERTTI: JOULUN AIKAAN
Pia Pajala, sopraano, Pasi Helin, piano, viu-
lukvartetto. 
Ohjelma 5 euro. Nauvon Kamarimusiikkipäi-
vät ja seurakunta.
KIRKOSSA
to 5.12. klo 19
MESSU
Kaksikielinen, Kjell Granström, Robert Helin. 
Pargas Manskör. Kunnianosoitus 
sankarihaudalla.
KIRKOSSA
pe 6.12. klo 11 Itsenäisyysp.
KAHVITUPA KAIKILLE
SEURAKUNTAKODISSA
ma 9.12. klo 14-16
KAHVITUPA KAIKILLE 
Kiitoskahvi vapaaehtoistyöntekijöille, 
tervetuloa!
SEURAKUNTAKODISSA
ma 16.12. klo 14-16
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Robert Helin, Kjell Granström.
KIRKOSSA
to 19.12. klo 18
JOULUAATON HARTAUS
kaksikielinen, Kjell Granström, Robert Helin. 
Furubon asukkaat ja muut ovat myös  
tervetulleita.
GRANNAKSESSA
ti 24.12. klo 13.30 Jouluaatto
JOULUAATON HARTAUS
kaksikielinen, Kjell Granström, Robert Helin.
KIRKOSSA
ti 24.12. klo 15.30 Jouluaatto
JOULUKIRKKO
Kjell Granström, Robert Helin.
KIRKOSSA
ke 25.12. klo 6.30 Joulupäivä
SEURAKUNNAN SUOMENKIELINEN 
JOULUJUHLA
Kansanlähetyksestä: Kimmo Malinen, 
Ari Malmi.
Laulamme kauneimmat joululaulut, 
musiikkiohjelmaa,  joulupuuroa. 
Ei joululahjoja.
SEURAKUNTAKODISSA
su 29.12. klo 18
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin. 
Kirkkokahvit kirkossa. 
KIRKOSSA
su 12.1. klo 11
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 13.1. klo 14-16
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 20.1. klo 14-16
SEURAKUNTAPIIRI 
Avoin keskustelupiiri kahvipöydän äärellä,
Eeva Granström, Kjell Granström, 
Robert Helin.
SEURAKUNTAKODISSA
ti 21.1. klo 14
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 27.1. klo 14-16

KOTISIVU: vastabolandsforsamling.fi tai 
vafo.fi
FACEBOOK: facebook.com/vasfor

JOULUMARKKINAT 
VESTERLIDISSÄ
Myynnissä tonttupuuroa, sisustustuotteita, lei-
vonnaisia jne.
HUF tarjoaa kaikille markkinoilla vieraileville 
lapsille joulupussin. Tervetuloa!
Järj. Houtskärs Ungdomsförening rf
VESTERLID
7.12.2019 klo 15.30–18.30

JOULUKAHVIT FRIDHEMISSÄ
Jan Törnqvist viihdyttää joulumusiikilla. Kahvi-
tarjoilu ja arpajaiset. 
Järj. Fridhemin harrastekerho
FRIDHEM
7.12.2019 klo 14.00

LUCIA
Houtskarin Lucia kruunataan Houtskarin kir-
kossa klo 18.00. Lucia-hartaus. 
Folkhälsan tarjoaa glögiä ja pullaa kruuna-
uksen ja hartauden jälkeen. 
Järj. Folkhälsan i Houtskär ja Houtskarin kap-
peliseurakunta
HOUTSKARIN KIRKKO
12.12.2019 klo 18.00

PUNAINEN RISTI
TERVEYSPISTE
Päivän teema: Verenpaine ja BMI
Terveyspisteellä annetaan halukkaille ilmai-
sia vinkkejä ja neuvoja siitä, miten omasta 
ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista 
voi pitää huolta. Terveyspisteelle voi esimer-
kiksi tulla mittaamaan verenpaineensa tai 
keskustelemaan voinnistaan. Terveyspisteen 
vapaaehtoiset antavat neuvoja, mutta eivät 
hoitoa, ja heillä on vaitiolovelvollisuus. Lisätie-
toja antaa Jaana Rosenblad, puh. 045 215 
4854
PAPPILA
11.12.2019 klo 14.00–15.30
SYYSKOKOUS 
Sääntömääräiset asiat
HOUTSKARIN ALUEKONTTORI
11.12.2019 klo 18.00

HOUTSKARIN 
KAPPELISEURAKUNTA

MISSIONSBODEN
Joulunajan aukioloajat 
7.12. klo 13–15
JUNIORIKERHO 
PAPPILA
9.12., 14.1., 21.1. ja 28.1. klo 12.15 ->
MARIAKUORO 
Mariakuoron harjoitukset kirkossa
Keskiviikkoisin klo 17.30
KESKIVIIKKOTAPAAMINEN
FRIDHEM
18.12., 15.1. ja 29.1. klo 13.30
PAPPILAN PORINAT
PAPPILA
5.12., 14.12. ja 28.1. klo 14.00
HARTAUS
FRIDHEM
11.12. ja 22.1. klo 13.30
TORSTAITAPAAMINEN
PAPPILA
12.12. ja 23.1. klo 14.00 
PYHÄKOULU
PAPPILA
15.12. klo 15.00 
KAKSIKIELINEN JUMALANPALVELUS JA 
KUNNIAKÄYNTI SANKARIHAUDOILLA
Itsenäisyyspäivänä
HOUTSKARIN KIRKKO
6.12.2019 klo 11.00
MESSU 
Lagerroos
HOUTSKARIN KIRKKO
15.12., 19.1. ja 26.1. klo 11.00
KAUNEIMMAT JOULULAULUT
Tarjolla glögiä ja piparkakkuja. Tervetuloa!
PAPPILAN SALI
19.12. klo 17.00

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Tarjolla glögiä ja piparkakkuja klo 17.30. Ter-
vetuloa!
HOUTSKARIN KIRKKO
21.12. klo 18.00
AATTOHARTAUS
FRIDHEM
24.12. klo 13.00
AATTOHARTAUS
HOUTSKARIN KIRKKO
24.12. klo 15.00
JOULUKIRKKO
HOUTSKARIN KIRKKO
25.12. klo 7.00
JOULUNAJAN MESSU
HOUTSKARIN KIRKKO
29.12. klo 11.00
UUDENVUODEN MESSU
HOUTSKARIN KIRKKO
1.1.2020 klo 11.00
ILTAKIRKKO JA TAIZÉ-LAULUJA
HOUTSKARIN KIRKKO
5.1.2020 klo 18.00
NUORTEN OLLAAN VAAN -ILTA
Nuorten ja nuorten aikuisten, eli konfirmoi-
tujen korkeintaan 25-vuotiaiden ilta. Kuun-
telemme musiikkia, juttelemme, nauramme, 
leikimme, kokkaamme tai leivomme jotain 
pientä hyvää, keskustelemme elämän suu-
rista kysymyksistä tai vain loikoilemme soh-
valla, ihan sen mukaan mitä huvittaa! Tule 
mukaan!
PAPPILA
4.1.2020 klo 18–21

mailto:merja.fredriksson@luukku.com
mailto:john.forsman@parainen.fi
mailto:john.forsman@parainen.fi
https://nagu.hembygd.fi
mailto:info@multiculti.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI

PARAINEN

HILJENTYEN JOULUUN - 
KONSERTTI FURUVIKIN KARTANOSSA
Muusikkopariskunta Essi Luttisen ja Petri Haa-
pasalon joulukonsertti idyllisessä Furuvikin 
kartanomiljöössä hiljentää aitoon joulun 
tunnelmaan. Kuulemme pariskunnan omia 
versioita tutuista ja rakastetuista joululau-
luista. Niiden rinnalla rinnalla kuullaan myös 
uudempaa tuotantoa sekä mm. konsertin 
nimikkokappale, joka on Petri Haapasalon 
omaa käsialaa.
Linkit:
https://www.facebook.com/
events/2546597132127218/
Malmnäsintie 4
20.12.2019 klo 19:00
Liput 25 € ovelta. Paikkoja rajoitetusti. Konsert-
tilipun hintaan sisältyy glögi ja joulutorttu. En-
nakkovaraukset myynti@furuvik.fi / 0404 811 
811

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ETKOT
Ohjelma
• Balettia: Brianna Sandell, Ellen Kronberg, 
Eeva Hyvärilä.
• Musiikkia: Duo Mene, Gerard Gassou, Bub-
beli & the Runeberg Orchestra, Dimma.
• Urheilustipendien ja kulttuuripalkinnojen 
jakaaminen
Kesto: 2h , 1 väliaika, väliaikatarjoilu sis. lipun 
hintaan
PUNT Kulttuurisali |Koulumestarinkuja 5
05.12.2019 klo 18:30
Liput
• Konserttilippu: 12 €, Lapsi 0-13v. 6 € (palvelu-
maksu sis. hintaan)
• Netticket, kaupungintalo, Kelovee, Nauvon 
asiamiesposti

BIO SYDVÄST | FROZEN 2
Miksi Elsa sai syntyessään taikavoimat? Vas-
taus tähän kysymykseen vetää häntä puo-
leensa ja uhkaa hänen valtakuntaansa. 
Yhdessä Annan, Kristoffin, Olafin ja Svenin 
kanssa hän lähtee vaaralliselle mutta mer-
kittävälle matkalle. Elokuvassa Frozen – huur-
teinen seikkailu Elsa pelkäsi että hänen voi-
mansa ovat liikaa maailmalle. Elokuvassa 
Frozen 2 hänen täytyy toivoa että ne riittävät.
 Pituus: 1h 44min, Ohjaus: Chris Buck, Jennifer 
Lee, Genret: Animaatio, Perhe, Musikaali
Näytökset:
29.12 klo 13.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen – 
FI Dub
29.12 klo 16.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen – 
SE Dub
Liput: 7€ käteismaksu ovella 
Ikäraja: K7

JOULUKALENTERI: 
KOKO PARAINEN LUKEE
Tänä vuonna Paraisten kirjaston joulukalen-
teri koostuu kirjavinkeistä. Kalenteri on osa 
lukemiseen innostavaa Koko Parainen lukee 
-hanketta. Tulemme saamaan kirjavinkke-
jä niin paraislaisilta kuin muilta olennoilta. 
Joulukalenteria seuraamalla saat vinkkejä 
muun muassa palomieheltä, poliisilta, muu-
sikolta ja muilta kiinnostavilta henkilöiltä.
Joulukalenteria voi seurata Paraisten kirjas-
tossa, verkkokirjastossa (blanka.fi) ja kirjas-
ton sosiaalisessa mediassa. 
Järjestämme myös kolme ääneenlukuhet-
keä perheille Paraisten kirjastossa. Maa-
nantaina satuja lukee Åbolands litteratur-
förening r.f., maanantaina 9.12. on Pargas 
Idrottsföreningin vuoro ja maanantaina 
16.12. Paraisten lukion oppilaat lukevat joulu-
aiheisia tekstejä ääneen. Ääneenlukuhetket 
järjestetään klo 17.00-17.30. 
Jouluaiheista ääneenlukua perheille Parais-
ten kirjastossa maanantaisin klo 17.00-17.30:
2.12 Åbolands litteraturförening r.f. (ruotsiksi)
9.12 Pargas Idrottsförening r.f. (molemmilla 
kielillä)
16.12 Paraisten lukio (suomeksi)

LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN
SEURAKUNTA
pe 6.12. klo 11 Itsenäisyyspäivän 2-kielinen 
juhlamessu 
ja seppelten lasku. Toim. Juho Kopperoinen, 
Harry S. Backström, Jari Jakoleff, kaupungin 
edustajat, Paraisten reserviupseerit ry ja 
seurakuntien kirkkokuorot kanttorien johdol-
la 
su 8.12. klo 12 Messu; Toim. Juho Kopperoi-
nen, teol. yo Tarja Kiviniemi, Heikki Suokivi
ke 11.12. klo 18.30 Sanan, rukouksen ja ylis-
tyksen ilta Agricola-kappelissa 
to 12.12. klo 18 Koko srk:n joulujuhla; konsertti 
kirkossa ja
puurojuhla srk.kodilla. Mukana ”Paraisten 
Laulavaiset” Outi Annalan johdolla ja seura-
kunnan kuorot.         
la 14.12. klo 16.30 Juhlakonsertti kirkossa: Pa-
raisten urut 50 vuotta.
Nicholas Söderlund/ bassobaritoni, Kari Vuo-
la/urut
la 14.12. klo 12 Lähetysmyyjäiset. Tarjolla 
paistovalmiita laatikoita, limppuja, kakkuja, 
käsitöitä, arpoja ym. Riisipuuro-, ohravelli- ja 
kahvitarjoilu. Alussa Timangien jouluinen lau-
lutervehdys.
 su 15.12.klo 16”Kauneimmat Joululaulut”-
yhteislaulutilaisuus kirkossa: Jari Heikkilä, Jari 
Jakoleff  (huom. ei jumalanpalvelusta päi-
vällä)
pe 20.12. klo 18 Perheiden ”Kauneimmat 
Joululaulut”- 
yhteislaulutilaisuus kirkossa. Kesto n 30 min.
Su 22.12. klo 124.  Adventin messu; Toim. Kop-
peroinen, Kiviniemi, Suokivi
ma 23.12. klo 21 ”Kauneimmat Joululaulut”-
yhteislaulutilaisuus
ti 24.12. klo 15 Jouluaaton rukoushetki; Kop-
peroinen, Kiviluoma, Jakoleff
ti 24.12. klo 23 Jouluyön messu; Kopperoinen, 
OP Simonen, Jakoleff, nuorten ryhmä
ke 25.12. klo 8 ”Satojen kynttilöiden joulukirk-
ko”; Heikkilä, Jakoleff. Kirkkokuoro Jari Jakolef-
fin johdolla
ke 25.12. klo 20 Joulupäivän tunnelmallinen 
iltakonsertti ”Taivas sylissäni” .Hanna Lehto-
nen laulu&piano,Raakel Sjöroos laulu&kitara, 
Harry S Backström hartaus
to 26.12. klo 18 Tapaninpäivän iltahartaus;
laulamme ”Kauneimmat Joululaulut”-vihos-
ta
su 29.12. klo 12  Messu; Heikkilä, Suokivi
ti  30.12. klo 18.15 Tapulihartaus  kirkonmä-
ellä
Jari Heikkilä, Harry S. Backström, kaupungin 
edustajat, Pargas Manskör
ke 1.1.2020 klo 16 Uudenvuoden sanajuma-

lanpalvelus; Jari Heikkilä, Anna Satomaa 
su 5.1.klo 10 Messu; 
Juho Kopperoinen, Anna Satomaa
ma 6.1.klo 12 Messu Agricola-kappelissa; 
Kopperoinen, Heikkilä, Satomaa

KONSERTTI
TERVETULOA MUSIIKKIOPISTO 
ARKIPELAGIN KONSERTTEIHIN
Joulun alla on ihana tunnelmoida konser-
teissa!
10.12. klo 18 Popping Xmas, bändioppilai-
den joulukonsertti, Kamu restaurant
18.12. klo 19 Oppilaskonsertti, Arkipelagin sali
19.12. klo 19 Pieni laulumatinea, lauluoppi-
laat esiintyvät, Arkipelagin sali
Konsertteihin on vapaa pääsy. Arkipelagin 
sali löytyy Musiikkiopisto Arkipelagin toisesta 
kerroksesta, os. Fredrikanaukio 2a. 
Haluatko Arkipelagin oppilaaksi?
Tanssiopinnot voi aloittaa myös tammikuus-
sa! Tutustu lukujärjestykseen arkipelag.fi 
-osoitteessa ja ilmoittaudu tai kysy lisää soit-
tamalla kansliaan  (02) 458 5803.
Myös musiikkioppilasjonoon voi ilmoittautua 
koska tahansa, jonotuslistat ovat soitinkoh-
taisia. 

TEATERBOULAGEN KAKSIKIELISEN  
ELÄVÄN JOULUKALENTERIN  
LUUKKUJA ON ALETTU AVATA  
KESKUSPUISTOSSA JA NETISSÄ
Tänä iltana klo 17.00 Cucu ja Bosmina leipovat puistossa 
muffineja yhdessä Åbolands Ungdomsförbundin kanssa.
Luukkuja avataan netissä maanantaista keskiviikkoon ja 
puistossa torstaina ja perjantaina klo 17.00, 
viikonloppuisin ja pyhinä klo 13.00.
Viimeinen elävä luukku avataan  
sunnuntaina 22.12. klo 13.00 
minigolfradan alueella. 
Tervetuloa! Vapaa pääsy.

NUORTEN TYÖPAJA AKTIVA 
– PARAISTEN KAUPUNKI

Aktiva on tarkoitettu sinulle 15–28-vuotias 
nuori, jos et opiskele etkä ole työelämässä 
ja/tai tarvitset tukea löytääksesi oman tiesi. 
Jos asut muualla kuin Paraisten keskustassa, 
voimme sopia paikan, jossa voimme tavata 
lähellä asuinpaikkaasi. 

Aktivan Ohjaavassa pajassa annamme 
opastusta sekä neuvoja ja tukea kaikkiin 
koulutukseen ja työhön liittyvissä kysymyksis-
sä sekä muissa elämään liittyvissä asioissa. 

Luova starttipaja tarjoaa sinulle päivittäistä 
toimintaa. Toiminnan sisältö vaihtelee, mutta 
toimintaan voi sisältyä esimerkiksi ruoanlait-
toa, työpaikan hakemista, tutustumiskäynte-
jä eri paikkoihin, kaupungille tehtäviä aputöi-
tä sekä ryhmätöitä ja yksilöllistä työskentelyä, 
kädentaitoja ja muuta mikä palvelee sinun 
tarpeitasi.
Ole yhteydessä!

 MUISTA!

DROPPI
perjantaisin
11.00-13.30

ilman ajanvarausta

rantatie 32
Aktiva

040-488 56 57

Jenni Lindroos, toiminnanjohtaja/henkilökohtainen ohjaaja, 0505962108
Martina Oksanen, etsivä nuorisotyöntekijä, 0404885657
Heini Brushane,   luovan starttipajan ohjaaja, 0404885656
Viveka Lindqvist,  luovan starttipajan ohjaaja, 0443585795

https://www.facebook.com/events/2546597132127218/
mailto:myynti@furuvik.fi
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Klo 10-12
Omaishoidon ohjaaja

Klo 13-14
Toimintaterapeutti

Klo 9-11
Muistikoordinaattori

Klo 14-15.30
Sairaanhoitaja

Klo 9-11
Sosiaalityöntekijä

Klo 13-14
Fysioterapeutti

Klo 9-11
Muistikoordinaattori

PA
RI

TT
O

M
AT

 V
IIK

O
T MAANANTAI KESKIVIIKKO

PA
RI

LL
IS

ET
 V

IIK
O

T

Lisäksi puhelinajat: 

Palveluohjaaja sij. Arja Santapukki 
puh. 040 488 5692,  
keskiviikkoisin klo 13.00-15.00

Muistikoordinaattori sij.  
Marika Cederlöf puh. 040 488 6055,  
keskiviikkoisin klo 13.00-15.00

Kotisairaanhoito puh. 040 488 5566, 
arkisin klo 11.00-12.00 
 

Asiakkaiden käytettävissä on 
myös tietokone. 
Opastamme mielellämme 
tietokoneen käytön alkeissa.

Rantatie 30, Parainen
 Puhelin 040 488 5692 

 
Palveluohjaaja tavattavissa: 
maanantaisin klo 9.00-12.00  

ja 13.00-14.00, 
keskiviikkoisin klo 9.00-12.00

SENIORUM
SENIORIEN 

NEUVONTAKESKUS

YLEISTÄ

TERVEYSASEMAT KIRJASTOT

ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT

KAUPUNGINTALON 
ASIAKASPALVELU, PARAINEN
1. kerros, Rantatie 28, 21600 Parainen, 
puh. 040 488 6026

Aukioloajat: 
ma–ke 9.00–16.00 
torstai 9.00–17.00,  
perjantai 9.00–15.00

 
Nauvon aluekonttori
Brinkastentie 1, 21660 Nauvo, 
puh. 040 488 6022

Aukioloajat: ma–ke 9.00–15.00,  
torstai 9.00–17.00 
perjantai 9.00–15.00
 

Korppoon aluekonttori
21710 Korppoo, puh. 040 488 6020

Aukioloajat: ma–ke 9.00–15.00,  
torstai 9.00–17.00 
perjantai 9.00–15.00
 
Houtskarin aluekonttori
21760 Houtskari, puh. 040 488 6021
Aukioloajat: ma–pe 9.00–15.00

Iniön aluekonttori
Norrby, 23390 Iniö, puh. 044 066 7835

Aukioloajat: ma–pe 9.00–15.00

YRITYSNEUVONTA
Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund,   
puh. 040 488 5675

Yrityskehittäjä John Forsman, 
puh. 040 488 6075

RAKENNUSVALVONTA
Asiakaspalvelu 040 488 6080
Rantatie 28, 21600 Parainen
Ma-ke 9.15–12, 13–16
To 9.15–12, 13–17
Pe 9.15–12, 13–14
Kauppamiehentie 1,21710 Korppoo
Ma–ke 9–12, 13–15
To 9–12, 13–17
Pe 9–12, 13–14

Kaupungin asiakaspalvelupisteissä neuvotaan ja autetaan 
kävijöitä kaikissa kaupunkia koskevissa asioissa. 
Kaupungin vaihde: 02 458 5700

PARAISTEN TERVEYSASEMA
Vapparintie 15 a, 21600 Parainen

VAIHDE *(02) 454 5200

Päivystysasiat ja kriisitapaukset arkipäivisin 
klo 8-16, puhelinyhteys ennen käyntiä 
 (02) 454 5220

YLEINEN HÄTÄNUMERO,  
AMBULANSSI 112

Päivystys muina aikoina TYKS, 
T2-sairaala Savitehtaankatu 1, Turku
Puhelinyhteys toivottava. (02) 313 8800
Ajanvaraus lääkärin- tai sairaanhoitajan 
vastaanotolle, arkisin klo 9-13 
 (02) 454 5222
WEB-ajanvaraus, www.parainen.fi 
-> Palvelut -> Terveyspalvelut 
– klikkaa sähköiset terveyspalvelut 
Rokotukset ja infektiot, aikuiset, 
puhelinaika ma ja ke klo 8 - 9, 
pe klo 10 - 11 040 488 5504 
Kiireellisissä infektiotapauksissa 
soittopyynnön voi jättää lääkärin-
vastaanottoon, puh.  (02) 454 5220.
Työterveyshuolto, ajanvaraus arkisin 
klo 9 - 11  040 488 5547
Psykologi Kenneth Tuominen (aikuiset),
ajanvaraus ma-pe klo 13 - 14 
 040 488 5509
Psyk.sairaanhoitaja 
Anne Storfors ja Salla Ansamäki 
ma-pe 11-13 
 040 488 5609, 040 488 5964
Laboratorio, ajanvaraus klo 12 - 13 
(myös WEB-ajanvaraus) (02) 454 5830
Fysioterapia, ajanvaraus ja apuvälineasiat 
puhelimitse arkisin klo 12 – 13 
(myös WEB-ajanvaraus)
Apuvälineiden nouto ja neuvonta 
arkisin klo 13-14 040 488 5512
Kotisairaanhoito, 
puhelinaika klo 11 - 12 (02) 454 5272
Diabetesneuvonta sekä verenpaineen 
mittaus ja sydän- javerisuonitautipotilaat, 
arkisin klo 12 - 13 
 040 488 5506, 040 4885568
Röntgen, ajanvaraus arkisin klo 8 – 15.30  
 (02) 313 3633
Hammashoitola, Kunnalliskodintie 12 C,
ajanvaraus hammaslääkärin tai 
-huoltajan vastaanotolle, 
arkisin klo  8-11.30 (02)  454 5300

SAARISTON TERVEYSASEMAT
Nauvon lääkärinvastaanotto      0400 117 118
Korppoon lääkärinvastaanotto   0400 117 119
Houtskarin lääkärinvastaanotto  0400 117 120
Iniön lääkärinvastaanotto           0400 117 121
Terveyskeskuksen vuosimaksu vuonna 2019 
on 41,20 euroa ja se peritään yli 18-vuotiailta.
Peruuttamattomasta lääkärinvastaanotto-
ajasta peritään 50,80 euron sakkomaksu 15 
vuotta täyttäneeltä asiakkaalta, mikäli peruu-
tusta ei ole tehty vastaanottoaikaa edeltävä-
nä päivänä klo 15.00 mennessä.

Löydät meidät osoitteesta 
www.blanka.fi

PARAISTEN KIRJASTO
Rantatie 28, 21600 Parainen
Puh. 044 354 5284
Aukioloajat: ma-to 10-19, pe 10-16, la 10-14
NAUVON KIRJASTO
Brinkastentie 1, 21660 Nauvo
Aukioloajat: ma-ti 14-19, ke 10-15, to suljettu, 
pe 10-15
KORPPOON KIRJASTO
Verkanintie 1, 21710 Korppoo
Puh. 040 488 5793
Aukioloajat: ma 10-15, ti 13-19, ke suljettu, to 
13-19, pe 10-15

HOUTSKARIN KIRJASTO
Näsbyntie 214, 21760 Houtskari
Aukioloajat: henkilökunta läsnä ma 14-19, 
ke 10-15, to 10-15
Kirjasto on omatoimisesti auki klo 9-20. Pää-
set sisään kirjastokortilla ja PIN-koodilla.
INIÖN KIRJASTO
Degernäs 24, 23390 Iniö
Aukioloajat: henkilökunta läsnä ma 15-19, 
ke 10-14, to 9-13
Pääset sisään avaimella klo. 9-20

PARAISTEN KIRJASTO
LAUTAPELIKERHO LAPSILLE PARAISTEN 
KIRJASTOSSA 21.1.
Lautapelikerho lapsille jatkuu taas Paraisten 
kirjastossa 21.1. klo 14-16! Tervetuloa mu-
kaan!
Pelikerho on suunnattu alakoululaisille ja se 
on maksuton. Sinun ei tarvitse ilmoittautua 
eikä osallistua joka kerta. Kerho on kaksikie-
linen.

KIRJA & KOUKKU - KÄSITYÖ 
JA KIRJAKESKUSTELU-RYHMÄ 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 22.1.
Tervetuloa kirjastoon viettämään mukavia 
hetkiä käsitöiden, kahvin ja kirjojen paris-
sa! Mukaasi tarvitset vain oman käsityösi. 
Aloitamme klo 17, mutta voit tulla silloin kun 
sinulle sopii. Lopetamme klo 19 aikoihin. Ta-

pahtuma on yhteistyössä Käsityöliike Britan 
kanssa.
PERHELAUANTAI: 
PIKKUJOULU KIRJASTOSSA
TULE VIETTÄMÄÄN PIKKUJOULUA 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 30.11. KLO 10-14.
Kirjasto tarjoaa piparkakkuja ja glögiä. 
Yhdessä koristelemme joulukuusen.
Tervetuloa!

KORPPOON KIRJASTO
12.12 KLO 17.30 KIELIROBOTTI-ILTA 
KORPPOON KIRJASTOSSA
Korppoon kirjasto ja Ulkosaariston koulu 
järjestävät yhdessä kielirobotti-illan.
Elias on puhuva robotti, 
jota käytetään kielten opetuksessa. 

Nao6-robotti osaa englantia ja jonkin verran 
suomea, ja on osaa kielten lisäksi mm. tans-
sia, kävellä ja soittaa ilmakitaraa. 
Eliasai.com-sovelluksen avulla robotin kans-
sa voi opetella englantia hauskalla ja viih-
dyttävällä tavalla. 

Tervetuloa kirjastoon 
tutustumaan Eliakseen!

16.1 KLO 17.30 IT-PÄIVISTYS 
KORPPOON KIRJASTOSSA

21.1 KLO 19.00 KORPPOON 
RUOTSINKIELINEN KIRJAKERHO 
KOKOONTUU TAAS KIRJASTOSSA.

30.1 KLO 17.30 IT-PÄIVISTYS 
KORPPOON KIRJASTOSSA

PARAISTEN KAUPUNGIN 
VANHUSNEUVOSTO

VANHUSNEUVOSTOSSA ON 
JÄSENIÄ JOKA KUNTA-ALUEELTA. 
VOIT OLLA MEIHIN YHTEYDESSÄ 
VANHUKSIIN LIITTYVISSÄ ASIOISSA.

Vanhusneuvoston jäsenet:
Sirkka-Liisa Malmlund, puheenjohtaja
Kristina Brander, varapuheenjohtaja
Regina Agge
Marita Jansson
Stig R Karlsson
Yngve Lindqvist
Elisabeth Nymalm
Karl-Johan Palmu
Hilkka Söderholm
Erik Törnqvist
Rainer Wahtera

http://www.parainen.fi
http://www.blanka.fi



