
1 | 2020

PARAISTEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

Muuttoluotsit 
auttavat 

saariston uusia 
asukkaita

Saaristo

SIVU 7

Kaupungin 
uusi tekninen 

päällikkö

Haastattelu

SIVU 3

Luku-
haaste 

paraislaisille

Lukumatka 

SIVU 4-5



2
NYTT ● PARAISTEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ● 1 l 2020

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 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! 

1 | 2020
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

Kannessa: Tekninen päällikkö Jonas Nylund. Kuva Erik Saanila.

Paraisten kaupungin tiedotuspäällik-
kö Anne-Maarit Itänen on valittu Turun 
kauppakamarin uuden viestintä- ja 
markkinointivaliokunnan puheenjohta-

jaksi. Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén 
vaikuttaa elinkeinopolitiikan valiokunnas-
sa ja kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-
Levin kuljetusvaliokunnassa. 

Kriisiryhmä tarjoaa keskusteluapua uh-
reille ja omaisille akuuttien traumaattis-
ten tapahtumien tai äkillisten ja odotta-
mattomien kuolemantapausten jälkeen.
Kriisikeskustelu järjestetään aikaisintaan 
24 tuntia tapahtuneen jälkeen.
Keskustelutukea tarjotaan ryhmässä tai 

yksilöllisesti.
Paraisten kriisiryhmän tavoittaa puheli-
mitse numerosta 040 488 6002.
Ellei meillä ole mahdollisuutta vastata, 
puhelu yhdistyy vastaajaan. Jätä tällöin 
yhteystietosi, niin otamme yhteyttä mah-
dollisimman pian.

PARAISTEN KAUPUNGIN KRIISIRYHMÄ

PARAINEN VAHVASTI EDUSTETTUNA 
TURUN KAUPPAKAMARISSA

Vuosi 
2020 
voi 
alkaa
Kulunut vuosi oli taloudellisesti 
rankka, ja me jatkamme nyt työtä 
kireän taloutemme tasapainottami-
seksi. Raskaissa ajoissa on se hyvä 
puoli, että ne tuovat meitä yhteen 
työssämme: Mitä enemmän teem-
me yhdessä, sitä enemmän meillä 
on kykyä saada aikaan asioita yh-
dessä ja sitä enemmän luottamuk-
semme ja kunnioituksemme toi-
siamme kohtaan kasvavat. Yhdes-
sä koko laajassa kaupungissamme 
yli entisten kunta- ja toimialarajo-
jen, yhdessä luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden kesken, yhdessä 
asukkaiden kanssa. 

OLEMME VIIME VUODEN aikana ot-
taneet uusia askelia kohti parem-
paa Paraista. Isoissa ja pienissä asi-
oissa. Joidenkin strategisten pää-
määrien toteutuksessa olemme on-
nistuneet hyvin, toiset ovat työn al-
la. Olemme rakentaneet kaupungin 
ensimmäisen aktivoivan kokoon-
tumispaikan Nauvoon, Paraisten 
keskustan sisääntuloväylän ilmet-
tä kehitetään aiempaa kutsuvam-
maksi liikekeskuksen, puistoalu-
een ja pienen venesataman myötä, 
pikavuorobussi kulkee nyt aamui-
sin ja iltapäivisin, turunmaalainen 
yritysverkosto Spira on käynnisty-
nyt ja se järjesti Paraisilla eilen tule-
vaisuusfoorumin. Olemme yhdessä 
tehneet entistä enemmän työtä yri-
tysilmapiirin parantamiseksi. Do-
erz-palvelussa yksityiset paraislai-

set voivat nyt myydä palvelujaan, 
toimimme entistä enemmän toi-
mialarajat ylittäen, moniammatil-
lisissa tiimeissä jne. Nauvossa jat-
kamme vierasvenesataman kehittä-
mistä ja kuituhankkeemme ansios-
ta Paraisista on tulossa maamme di-
gitaalisin kunta. Kaupunki on otta-
nut myös ensimmäiset askeleensa 
kehittäessään Paraisten koulukes-
kusta ja maamme parhaiden koulu-
jen edellytyksiä toimia siellä. Kou-
lukeskus tulee olemaan taloudelli-
nen ja toiminnallinen haaste, mutta 
me selviämme siitä, niin kuin selvi-
ämme myös Houtskarin koulun uu-
distamisesta. Kaikki tämä tekee Pa-
raisista jälleen hieman entistä hou-
kuttelevamman. 

MEILLÄ ON HYVÄ STRATEGIA, jon-
ka perustan muodostavat asiat, joi-
ta asukkaamme ovat pitäneet ja pi-
tävät tärkeinä. Meidän on jatkossa 
panostettava entistä enemmän tulo-
muuttoon ja tehtävä työtä sellaisten 

asioiden eteen, jotka tekevät meis-
tä houkuttelevan niin omissa sil-
missämme kuin ulkopuolisen kat-
sojan silmissä. Ottaen huomioon 
maantieteemme ja lähtökohtamme 
ylipäätään, olen toiveikas sen suh-
teen, että juuri me onnistumme kul-
kemaan trendejä vastaan ja kääntä-
mään väestönkehityksen suunnan. 

MEILLÄ ON KAIKKI SYYT olla yl-
peitä kaupungistamme ja voim-
me kaikki olla sekä kaupunkim-
me soihdunkantajia että lähettiläi-
tä, hyvinä ja pahoina päivinä. Kii-
tos kaikille, jotka tavalla tai toisella 
toimivat kotipaikkakuntansa ja sen 
tulevaisuuden puolesta. Erityisen 
suuri kiitos teille kaikille, jotka nä-
kevät mahdollisuudet, jaksavat ol-
la positiivisia ja näkevät lasin puo-
liksi täynnä eivätkä puoliksi tyhjä-
nä. Vuosi 2020 voi alkaa.

Paraisten kaupunginjohtaja 
Patrik Nygrén

Patrik Nygren.

PARGAS STAD

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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HAASTATTELU

Kaupungin työntekijät 
kertovat työstään.

[Kaupungin 
hommiss]

Jonas Nylund hoitamaan 
kaupungin teknisen 
päällikön tehtävää

Jonas Nylund palasi Paraisille tam-
mikuussa lähes kahdenkymmenen 
yritysmaailmassa viettämänsä vuo-
den jälkeen. 

- Oli mukava palata. Saaristo on
lähellä sydäntäni ja odotan innol-
la työskentelyä kunnassa, jossa pai-
kalliset tarpeet ovat niinkin erilai-
sia. 

Nylund asuu Turussa, mutta on 
alun perin lähtöisin Ahvenanmaal-
ta. Viime vuosikymmenet hän on 
työskennellyt erään rakennus- ja 
suunnitteluyhtiön aluepäällikkö-
nä ja liiketoiminnan kehitysjoh-
tajana kansainvälisessä konsultti-
yrityksessä. 

Nylundia, joka on suorittanut 
kaksi insinöörintutkintoa, keho-
tettiin hakemaan vakinaista tekni-
sen päällikön virkaa. Kaupungin-

hallituksen teknisten tukipalvelu-
jen jaosto valitsi hänet tehtävään 
äänestyksen jälkeen, joka päättyi 
7–4 Nylundin eduksi.

ASUKKAAT KESKIÖSSÄ

Nylund toteaa oltuaan vain run-
saan viikon töissä, että hänelle on 
jo ehtinyt muodostua melko hyvä 
käsitys työn laajuudesta. Hänen ta-
voitteenaan on, että keskiössä oli-
sivat aina palvelujen käyttäjät eli 
kaupungin asukkaat.

- Kunnallisten palvelujen pitää
toimia moitteettomasti, oli kyse sit-
ten asunnoista, jalkakäytävistä tai 
kouluruoasta. 

Nylund lisää vielä, että vakinais-
ten asukkaiden ja kesäasukkaiden 
tarpeet ovat totta kai melko erilai-

sia. 
Nylundin astuessa teknisen pääl-

likön virkaan hänen edeltäjänsä 
Ted Bergman oli jo tehnyt hyvän 
pohjatyön tehtävää varten. 

- Edeltäjäni on muokannut tätä
toimintaa kahden vuoden ajan ja 
luonut toimintamallin kaupungin 
tukipalveluille. Minun tehtävänä-
ni on jatkaa kehittämistyötä, muun 
muassa lisäämällä yhteistyötä kau-
pungin muiden osastojen kanssa. 

USEIDEN VUOSIEN KOKEMUS 
JOHTAMISESTA 

Nylund on johtanut työryhmiä ja 
projekteja suuren osan työelämäs-
tään, erityisesti viimeisten kahden-
toista vuoden ajan työskennelles-
sään konsultointi- ja insinööriyh-
tiö Citecissä. Yritys toimii yhdek-
sässä maassa ja sillä on runsaat tu-
hat työntekijää. 

- Esimiehen on tärkeää olla avoin,
luotettava ja kommunikoiva. Koke-
mukseni mukaan kaikki organisa-

toriset ongelmat perustuvat poh-
jimmiltaan puutteelliseen kommu-
nikaatioon.

Nylund toteaa, että Parainen vai-
kuttaa hyvinvoivalta organisaatiol-
ta, jossa kommunikaatio toimii hy-
vin. Hän painottaa kuitenkin, että 
parantamisen varaa on aina. 

SAARISTOA RAKASTAVA 
KOLMEN LAPSEN ISÄ

Elämä ei ole Nylundille pelkkää 
työtä. Kun hän työpäivän päätyttyä 
palaa Turkuun, häntä odottaa ak-
tiivinen perhe-elämä yhdessä vai-
mon ja kolmen lapsen kanssa. Ny-

lund toimii vapaa-ajallaan myös 
jalkapallojoukkueen valmentajana. 

- Olen kuullut huhuja, että täällä
Paraisilla olisi tiistaisin salibandyt-
reenit. Niihin saatan vielä innostua 
lähtemään mukaan. 

Arjen väistyessä Nylund suuntaa 
kaikkein mieluiten saaristoon. Siel-
lä odottaa veneily ja kaikki muu ke-
säpaikkaan liittyvä. 

- Päämääränäni on joskus voida
kutsua kesäpaikkaa kakkoskodik-
si ja asua siellä puolet ajasta, tote-
aa Nylund. 

Å Communicatios

JONAS NYLUND
Tutkinnot:  Yhdyskuntatekniikan  ra-
kennusinsinööri ja laitos- ja ener-
giatekniikan diplomi-insinööri
Syntynyt: 1975
Asuu: Turussa, syntynyt Ahvenan-
maalla
Perhe: Vaimo ja kolme lasta
Vapaa-aika: Muun muassa jalka-
palloa ja saaristoelämää
Kuriositeetti: Nylundin nimi korei-
lee Paraisten keskustassa yhdessä 
Saaristotien liikenneympyrän kil-
vistä. Liikenneympyrä rakennettiin, 
kun hän oli viimeksi töissä kaupun-
gilla.

Yhdyskunta- ja diplomi-insinööri Jonas Nylund valittiin 
marraskuussa Paraisten kaupungin tekniseksi päälliköksi. 
Hänen vastuualueenaan ovat nyt muutaman viikon ajan 
olleet kaupungin vesihuoltolaitos, yleiset alueet, kiinteistöt, 
siivous ja ruokapalvelu. 

Jonas Nylundille asukkaat ovat etusijalla.

ERIK SAANILA

Kunnallisten palvelujen pitää 
toimia moitteettomasti, oli kyse 
sitten asunnoista, jalkakäytävistä 
tai kouluruoasta. 
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LUKUMATKA

Aika lähteä matkalle: 
Uusia kirjallisia seikkailuja 
helmikuussa

- Suuri lukumatka kannustaa kaik-
kia paraislaisia lukemaan enem-
män, iästä, kielestä tai omasta lu-
kukyvystä riippumatta, sanoo kam-
panjavastaava Lotta Dammert.

Dammert on Sarlinska skolanin 
apulaisrehtori ja äidinkielen ja kir-
jallisuuden lehtori – sekä Lukulau-
kun alullepanija. Lukulaukku-por-
taali on suunnattu kaupungin kou-
lulaisille, opettajille, vanhemmille 
ja kirjaston työntekijöille ja se tukee 
nuorten lukemista. Suuri lukumat-
ka laajentaa kohderyhmän kaikkiin 
lukemisesta pitäviin paraislaisiin. 
Kampanjatiimissä ovat mukana Lu-
kulaukun koordinaattorit, paikal-
lisia kirjaston työntekijöitä ja Ko-
ko Parainen lukee -hankkeen han-
ketyöntekijä.

- Tavoitteena on totta kai, että pää-
semme nyt pidemmälle kuin viime 
vuonna, toteaa Jens Eriksson, kam-
panjan tekninen vastuuhenkilö.

 

YHTEINEN MATKA

- Oppilaat minun luokallani olivat 
viime vuonna aivan valtavan in-
noissaan kollektiivisesta lukemi-
sesta. Lapset kertoivat lukuhaas-
teesta myös muissa kouluissa ja 
toisilla luokilla oleville kavereil-
leen. Monet saivat houkuteltua per-
heensä tai isovanhempansa mu-
kaan kampanjaan.

Näin kertoo luokanopettaja Sus-
se Båge, joka myös näkee näin 
konkreettisessa haasteessa etuja. 
Jokainen luettu tai kuunneltu si-
vu muunnetaan 2,5 metriksi, joka 
vastaa pokkarin yhden sivun teks-
timäärää.

Kun Lukumatka päättyi 31. hel-
mikuuta 2019, paraislaiset olivat 
lukeneet itsensä Alankomaiden 
Eindhoveniin asti. Ajatuksena oli, 
että ”lukuviestikapula” luovutettai-
siin siellä eteenpäin, mutta valitet-
tavasti aloitteelle ei koskaan saatu 
vastakaikua.

- Me paraislaiset saamme var-
maan kiertää maailman ympäri 
ihan omin päin, vitsailee Tove Hag-
ström, Koko Parainen lukee -hank-
keen hanketyöntekijä.

 

LUKUTOIMISTOT OPASTAVAT JA 
VINKKAAVAT

 Helmikuussa kirjastot muuttuvat 
ns. lukutoimistoiksi.

- Me työntekijät voimme auttaa 
kävijöitä syöttämään lukemansa si-
vumäärän sivustolle tai antaa kirjal-
lisuusvinkkejä, sanoo kirjastonhoi-
taja Janina Svart.

Viime vuoden lukukampanja 
houkutteli 3 140 paraislaista re-
kisteröimään lukemansa sivumää-
rän Lukulaukku-sivustolle. Lapset 
osallistuivat koulun tai päivähoi-
don kautta, kun taas muita asukkai-
ta kannustettiin mukaan kirjastois-
sa ja kampanjan Facebook-sivulla.

Kirjastonhoitaja Josefin Hägg-
blom haluaa nostaa esiin muuta-
mia kampanjan aikana järjestettä-
viä kirjallisuustapahtumia. 6. hel-
mikuuta järjestetään Harry Potter 
-ilta ja lisää ohjelmaa on luvassa 
hiihtolomalla. Helmikuussa pide-
tään myös kirjastossa muutenkin 
järjestettäviä kielikahviloita, lauta-
peli-iltoja ja käsityötreffejä.

 

KAIKKI LUKEMINEN LASKETAAN

Dammert korostaa, että Suuressa 
lukumatkassa mukaan lasketaan 
kaikenlainen lukeminen. Voit yh-
tä hyvin lukea painetun kirjan itse 
tai kuunnella jonkun lukevan sen 
sinulle ääneen. Myös digikirjalli-
suus, äänikirjat, tablettikirjat, ai-
kakauslehdet ja tieteellinen kurs-
sikirjallisuus käyvät oikein hyvin.

- Lukion lukuloma on helmikuus-
sa, joten toivomme, että abiturientit 
rekisteröisivät kaikki ylioppilastut-
kintoa varten lukemansa sivut, joi-
den määrä usein nousee useisiin sa-
toihin, sanoo Hagström.

Jotta myös kaikkein vanhimmat 
pääsisivät nauttimaan kirjoista, 
kampanjan järjestäjät toivovat, et-
tä vanhustenhuollon työntekijät 
tai vapaaehtoiset lukisivat vanhuk-
sille ääneen tai tarjoaisivat heille 
muulla tavoin pääsyn kirjallisuu-
den pariin.

LähiTapiola Etelärannikko arpoo 
kampanjaan osallistuneiden kes-
ken kaksi perhelippua Turun Ju-
kupark-vesipuistoon.

Å Communications

SUURI LUKUMATKA:
● Suuri lukumatka kestää helmi-
kuun 2020 ajan.
● Luetut sivut syötetään luku-
laukku.fi/lukumatka-sivustolle. Jo-
kainen luettu tai kuunneltu sivu 
muunnetaan siellä 2,5 metriksi, 
joka vastaa pokkarin yhden sivun 
tekstimäärää.

● Kampanjan päätyttyä kaikki 
luetut kilometrit lasketaan yhteen. 
Tavoitteena on, että paraislai-
set yltävät johonkin kaukaiseen 
paikkaan, jossa sikäläiset toivon 
mukaan ottavat lukuhaasteen 
vastaan.
● Suuri lukumatka -Facebook-ryh-

mässä ja kirjaston verkkosivuilla 
osoitteessa blanka.fi julkaistaan 
kirjavinkkejä ja tietoa kaupungin 
kirjallisuustapahtumista. 
● LähiTapiola Etelärannikko ar-
poo kampanjaan osallistuneiden 
kesken kaksi perhelippua Turun 
Jukupark-vesipuistoon.

Viimevuotinen kirjallisuuspanostus Suuri lukumatka tekee 
paluun Paraisille. Vuosi sitten kampanjan aikana luettiin 
yli 570 000 sivua eli 1 426,6 kilometrin matka. Järjestäjät 
ovat toiveikkaita, että tänä vuonna syntyy uusi kollektiivi-
nen lukuennätys.

Paraisten kirjasto kutsuu mukaan muun muassa 6. helmikuuta järjestettävään Harry Potter -iltaan.

Sarlinska skolanin apulaisrehtori ja 
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 
Lotta Dammert on Lukulaukku-
portaalin alullepanija.
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LUKUMATKA

Lukumatkan järjestäjät Lotta Dammert, Josefin Häggblom, Tove Hagström, Janina Svart, Susse Båge ja Jens Eriksson pitävät peukkuja, että paraislaiset ylittäisivät viime vuonna 
lukemansa matkan, 1 426,6 kilometriä.

ERIK SAANILA

DANIELA GRANVIK

Christina Lindströmin 
Finns det björkar i Sa-
rajevo?

Tässä nuorten kirjassa 
on kaikki. Kirja kertoo lu-
kiota käyvästä Kevinistä. 
Kevin vaikuttaa ulospäin 
melko kovalta, mutta si-
simmässään hän on epä-
varma melkein kaikesta. 
Onneksi hänellä on ka-
veri, Hannes, joka on aina valmis olemaan hänen tuke-
naan. Se on tarpeen, kun Kevinin 18-vuotias veli Charlie 
yhtäkkiä katoaa. Yhden mielettömän viikonlopun ajan 
Kevin ja Hannes etsivät Charlieta ympäri koko Götebor-
gin. Samalla Kevin rakastuu ensimmäistä kertaa oikeasti 
ja saa tietää perheensä rikkinäisestä menneisyydestä. Lu-
kija pääsee kokemaan, millaista elämä voi olla sisaruksen 
kanssa, jolla on erityistarpeita. Pidän myös kirjan kielestä 
– se on Kevinin tarina ja hän kertoo sen omalla tavallaan.

JONNA 
FRANKENHAEUSER

Oskar Kroonin Vänta 
på vind

Vänta på vind on 
lämmin ja herkkä ker-
tomus Vingasta ja hä-
nen isoisästään. Kir-
ja on hyvin kauniisti 
kirjoitettu ja se kertoo 
eräästä kesästä eräällä 
saarella, kaipuusta merelle, päättyvästä lapsuudesta, ys-
tävyydestä, hyvästeistä, kaipuusta ja rauhaan jättämises-
tä. Kirjaa suositellaan 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille. 
Vänta på vind voitti vuonna 2019 August-palkinnon Ruot-
sin parhaana lasten ja nuorten kirjana.

NEA KRONBERG

Haluan vinkata yh-
destä suosikkikirjai-
lijoistani, Chris Clea-
vestä. Cleavellä on us-
komaton kyky kuvail-
la henkilöitä ja ennen 
kaikkea heidän tun-
teitaan, ajatuksiaan 
ja motiivejaan. Hänen 
kirjansa sijoittuvat mi-
tä erilaisimpiin tilan-
teisiin, mutta yhteistä 
kaikille kirjoille ovat 
niiden upeat henkilö-
kuvaukset ja kosketta-
vat, taitavasti punotut 
juonet. 

LUKUOPPAIDEN KIRJAVINKIT:
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HYVINVOINTI

Nuorten asiat tutummiksi 
paraislaisille vanhemmille

Paraisten kaupunki, Folkhälsan, 
psykiatrinen nuorisovastaanotto, 
koti- ja kouluyhdistys ja Paraisten 
ruotsinkielinen seurakunta ovat 
yhdessä alkaneet ehkäistä ennalta 
paraislaisten nuorten mielenterve-
ysongelmia. Ne järjestävät yhdessä 
teemailtoja, jotka on suunnattu eri-
tyisesti teini-ikäisten vanhemmille. 
Tilaisuuksia on järjestetty kevääs-
tä 2019 lähtien ja niissä on käsitel-
ty muun muassa päihteitä, seksu-
aalista häirintää, peliriippuvuutta 
ja huumeidenkäyttöä.

- Aloite vanhempainiltoihin tu-
lee äideiltä ja isiltä, jotka haluavat 
ymmärtää paremmin lastensa maa-
ilmaa ja todellisuutta, kertoo Sar-
linska skolanin ja Pargas svenska 
gymnasiumin koulukuraattori Pet-
ra Henriksson.

Henriksson on yksi vanhempain-
iltojen noin kymmenestä järjestä-
jästä. Hän kohtaa työssään päivit-
täin nuoria, jotka painivat erilais-
ten murheiden kanssa.

- Osa kokee esimerkiksi painetta 
sosiaalisesta mediasta, toteaa Hen-
riksson.

 Muut kaupungin nuorisotyön-

tekijät ovat Henrikssonin kanssa 
yhtä mieltä, he näkevät jatkuvan 
kännykänkäytön ja mielenterveys-
ongelmien olevan kytköksissä toi-
siinsa. Samaan aikaan he näkevät 
myös myönteistä kehitystä: nyky-
nuoret uskaltavat puhua avoimes-
ti pahoinvoinnistaan.

- Nyt on tavallaan ”muotia” pu-
hua ahdistuksesta, mutta yhtä kaik-
ki se pitää ottaa vakavasti, toteaa 
Sarlinska skolanin ja Pargas svens-
ka gymnasiumin vanhempainyh-
distyksen jäsen Maria Axo.

 

KYSELY VAHVISTAA: NUORET 
TUNTEVAT OLEVANSA 
AHDISTUNEITA

 Nuorten kokema ahdistus näkyy 
myös peruskoululaisille ja toisen 
asteen opiskelijoille suunnatussa 
valtakunnallisessa Kouluterveys-
kyselyssä. Kysely tehdään joka toi-
nen vuosi, ja vuoden 2015 ja vuo-
den 2019 kyselyjen luvut antavat 
viitettä paraislaisten nuorten voin-
nin jonkinasteisesta heikkenemi-
sestä.

Pargas svenska gymnasiumissa 

10,6 % vastanneista kertoi koke-
neensa kohtalaista tai vaikeaa ah-
distusta. Vastaavat luvut olivat 15,7 
% vuonna 2015 ja 8,1 % vuonna 
2017. Paraisten lukiolaiset voivat 
kuitenkin hieman paremmin kuin 
koko maassa keskimäärin; koko 
maan keskiarvo oli 13,9 %.

 - Mielenterveysongelmista kes-
kustellaan koulun opetuksessa ja 
kaupunki tarjoaa kattavia oppilas-
huollon palveluja, sanoo Henriks-
son.

 - Folkhälsanin nuorisovastaan-
otto on 13–25-vuotiaiden nuorten 
käytettävissä ja meidän kauttamme 
saa yhteyden myös psykiatriin, ker-
too Folkhälsanin Turun ja Paraisten 
yksiköiden päällikkö Petra Boman.

Paikkakunnan nuorille opetetaan 
koulussa myös päihteistä. Erityis-
nuoriso-ohjaaja Miia Nissinaho pi-
tää päihde-ehkäisytarkoituksessa 
luentoja ja workshopeja alueen op-
pilaille.

 

TURVALLINEN FOORUMI 
VANHEMMILLE

 Vanhemmilla ei kuitenkaan ole ol-
lut mitään itsestään selvää paikkaa, 
jossa he olisivat voineet saada lisää 
tietoa ja keskustella nuorten asiois-
ta – ennen kuin nyt. 

- Vanhempainillat ovat tähän 
mennessä keränneet melko vaih-

televasti osallistujia, enimmillään 
paikalle on tullut nelisenkymmen-
tä äitiä, isää ja muuta kiinnostunut-
ta, kertoo Boman.

 - Toivomme tietenkin, että mah-
dollisimman moni löytäisi nämä ta-
paamiset, vaikka hieman pienem-
pi osallistujamäärä saattaa tosin tar-
koittaa avoimempaa ja vapaampaa 
keskustelua, toteaa Axo.                  

Henriksson lisää, että tapaami-
set on tähän asti pidetty ruotsiksi, 
mutta ne ovat houkutelleet myös 
suomenkielisiä osallistujia. Järjes-
täjät toivovat voivansa toteuttaa 
vanhempainillat tulevaisuudes-
sa enemmän kaksikielisinä, mut-
ta kaikki ovat yhtä lailla tervetul-
leita jo nyt.

 - Luennot ovat avoimia kaikille 
kiinnostuneille, riippumatta asuin-
paikasta ja siitä, onko kotona edes 
omia teinejä, selventää Boman.

 

TOIVOTTUJA AIHEITA JA 
PINNALLA OLEVIA ILMIÖITÄ

 Vanhempainiltojen aiheet perustu-
vat kohderyhmän toiveisiin, mutta 
myös erilaisiin pinnalla oleviin il-
miöihin, joita järjestäjät itse pane-
vat merkille. Myös vanhempainil-
tojen rakenne vaihtelee eri kerroil-
la, puhujista ja yleisöstä riippuen.

- Tämän vuoden ensimmäisessä 
vanhempainillassa 14. tammikuuta 

käsittelimme ahdistusta, vastaukse-
na viime vuoden Kouluterveysky-
selyn tuloksiin. Aluksi pidimme ai-
heesta luennon, minkä jälkeen sii-
tä keskusteltiin yhdessä.                    

Näin kertovat Therese Kullberg 
ja Mira Öhman, vuoden ensim-
mäisen vanhempainillan puhujat. 
Kullberg ja Öhman työskentelevät 
psykologeina Folkhälsanin nuorten 
ja nuorten aikuisten vastaanotolla 
Turussa ja Paraisilla.

TÄNÄ KEVÄÄNÄ TAPETILLA

Tänä keväänä vuorossa ovat vielä 
seuraavat vanhempainillat: 6.2. pa-
neelikeskustelu päihdetyöstä nuor-
ten parissa, 26.2. Christoph Treier 
luennoi unesta, 31.3. Åse Fager-
lund luennoi positiivisesta psyko-
logiasta vanhemmuudessa ja 5.5. 
Barnavårdsföreningen i Finland 
-yhdistyksen edustaja luennoi per-
heen sisäisestä viestinnästä ja vuo-
rovaikutuksesta. 

Lisätietoa aiheista, ajankohdasta 
ja paikasta saa kaupungin tapah-
tumakalenterista netistä. Kiinnos-
tuneet voivat ottaa yhteyttä myös 
Petra Henrikssoniin (petra.henriks-
son@parainen.fi) tai Petra Boma-
niin (petra.boman@folkhalsan.fi) 
ja pyytää lisätietoa. 

Å Communications

Paraisilla panostetaan nuorten hyvinvointiin. Kevään 
mittaan järjestetään viisi vanhempainiltaa, joissa 
käsitellään muun muassa ahdistusta, univaikeuksia ja 
perhedynamiikkaa. Luennot ovat vastaus vanhempien 
esittämiin toiveisiin.

Petra Henriksson, Therese Kullberg, Johanna Lindholm, Miia Nissinaho, Mira Öhman, Maria Axo ja Petra Boman tutustuttavat paraislaisia vanhempia nuorten asioihin.

ERIK SAANILA

mailto:petra.henriks-son@parainen.fi
mailto:petra.henriks-son@parainen.fi
mailto:petra.henriks-son@parainen.fi
mailto:petra.boman@folkhalsan.fi
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SAARISTO

Saariston asukkaat 
opastavat uusia tulokkaita 

- Muistan, kun itse muutin Helsin-
gistä Korppooseen 1980-luvulla ja 
paikallinen pastori koputti ovel-
lemme toivottaakseen perheemme 
tervetulleeksi. Hän oli meille mer-
kityksellinen ensimmäinen kontak-
ti tällä paikkakunnalla.

Näin kertoo Korppoon aluelauta-
kunnan puheenjohtaja Merja Fred-
riksson. Kaupungin aluelautakun-
nat valvovat saariston etuja ja toi-
mivat erityisen aktiivisesti lisätäk-
seen kunta-alueilleen suuntautu-
vaa muuttoa. 

- Kun valitsemme ns. muuttoluot-
sit tai oppaat kullekin kunta-alueel-
le, meillä on konkreettinen keino 
auttaa uusia tulokkaita. 

Saariston uudet asukkaat saavat 
tervetulopaketin, jossa on muutto-
luotsien yhteystiedot, mutta myös 
muuta tarpeellista perustietoa paik-
kakunnan toiminnasta ja palveluis-
ta. 

KORPPOO 2040

Korppoo 2040 -tulomuuttohank-
keen käynnistymisestä on kulunut 
runsaat kymmenen vuotta, ja kat-
toyhdistys Pro Korppoo kutsui lo-
kakuussa koolle seminaarin, jossa 
arvioitiin hankkeen tuloksia. Tilai-
suuden runsaat 60 osallistujaa poh-
tivat myös uusia tavoitteita, Korp-
poon potentiaalia ja nykyistä mark-
kinointistrategiaa. 

- Toimiva infra ja enemmän viih-
tyisiä vuokra-asuntoja olivat kaksi 
esiin noussutta parannuskohdetta, 
sanoo Fredriksson. 

Hän lisää, että monet saaristoon 
muuttavat kaipaavat yksinkertai-
sempaa elämäntapaa kuin mitä ny-
kyiset rakennusjärjestyksen vaati-
mukset sallivat. Eläkeläisten toi-
veissa on ekologinen vanhusten-
huolto, riittävät ja kohtuuhintaiset 
peruspalvelut ja kulttuuritarjon-
ta. Perheille ratkaisevimpia asioi-
ta ovat peruskoulu, asunto ja infra.

MUUTTAJAN VIIKONLOPPU 
SAARISTOFANEILLE

Myös Nauvossa tehdään aktiivises-
ti töitä uusien asukkaiden houkut-
telemiseksi kunta-alueelle. 

- Kaikki aluelautakunnat ja Pro-
yhdistykset yhdessä järjestävät 
syyskuussa muuttajan viikonlo-
pun, jonka toivomme houkutte-
levan kesäasukkaita ja muita saa-
ristosta innostuneita. Sekä yrityk-
set että paikkakuntalaiset ovat mu-

Korppooseen ja Nauvoon 
valitaan muuttoluotsit, 
joiden tehtävänä on auttaa 
saariston uusia asukkaita 
alkuun uudella paikkakun-
nalla. Parhaita lähettiläitä 
saaristolle ovat ne, jotka 
ovat itse kokeilleet tätä 
elämäntapaa. Näin uskovat 
paikalliset aluelautakunnat 
ja Pro-yhdistykset.

Korppoon aluelautakunnan puheenjohtaja Merja Fredriksson tekee töitä saaristoon suuntautuvan muuton lisäämiseksi.

 JOHANNA FREDRIKSSON

Nordiska Skärgårdssamarbetet 
-yhteistyön yhteistyöpäällikkö ja 
Pro Nauvo -yhdistyksen puheen-
johtaja Annastina Sarlin odottaa 
innolla potentiaalisille uusille 
saariston asukkaille syksyllä järjes-
tettävää muuttajan viikonloppua.

kana markkinoimassa elämänta-
paamme. 

Näin kertoo Nordiska Skär-
gårdsamarbetet -yhteistyön yh-
teistyöpäällikkö ja Pro Nauvo -yh-
distyksen puheenjohtaja Annasti-
na Sarlin. Sarlin mainitsee myös 
mahdollisuuden käydä vaikkapa 
syömässä jonkun paikkakunnalla 
asuvan kotona ja näin päästä nä-
kemään ja tutustumaan saariston 
elämään käytännössä.

- Tätä kampanjaa toteutetaan kai-
killa kaupungin kunta-alueilla se-
kä Brändössä ja Kökarissa, kertoo 
Fredriksson.

TULOMUUTTOPOTENTIAALIA

Fredriksson ja Sarlin ovat yhtä 

mieltä siitä, että nykyisten elä-
mäntapatrendien ansiosta saaris-
ton kunta-alueilla on paljon po-
tentiaalia kasvuun. 

- Monet hakevat rauhallisempaa 
elämää ja hitaampaa tempoa, ja 
tähän kuuluu osana myös lähi- ja 
luomuruoka, toteaa Fredriksson.

Yhä useampi myös työskentelee 
sähköisesti puhelimen ja kannet-
tavan tietokoneen avulla, mikä tar-
koittaa sitä, että työt voidaan teh-
dä etänä. Tämän vuoksi käytössä 
on oltava nopea internetyhteys.

Sarlin lisää myös, että on tärke-
ää, että saaristossa asumista voi 
kokeilla ennen kuin tekee päätök-
sen pysyvästä muuttamisesta saa-
ristoon. Sekä Nauvossa että Korp-

poossa on tyhjillään olevia taloja, 
joita voitaisiin hyödyntää tähän 
tarkoitukseen. 

Aluelautakunnat ja Pro-yhdis-
tykset toivovatkin nyt, että kun-
ta-alueiden paikalliset asukkaat 
osoittaisivat potentiaalisille muut-
tajille, että moni asia saaristossa 
toimii jo nyt hyvin ja että paran-
nusta kaipaavien asioiden korjaa-
miseksi tehdään jatkuvasti töitä. 

- Tulkaa muuttajan viikonlop-
puna itse katsomaan, miten me 
elämme ja millaista meillä täällä 
on, kannustaa Fredriksson.

Å Communications

Tulkaa muuttajan viikonloppuna 
itse katsomaan, miten me elämme 
ja millaista meillä täällä on.

LENNART BRUNNSBERG
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VIERASKYNÄ

Paraistenväylälle 
200 000 euroa 
korvamerkittyä rahaa
 

Paraistenväylän eli Kirjalansal-
men sillan ja E18-moottoritien vä-
lisen uuden tieyhteyden suunnitte-
lutyö on pääsemässä vauhtiin. Ko-
va lobbaustyö on tuottanut tulosta 
eduskunnassa. 

- Tällä summalla ELY-keskus 
käynnistää tiesuunnittelun, joka 
kestää kokonaisuudessaan arviol-
ta noin kaksi vuotta, sanoo Saaris-
to-Levin.

 Saaristo-Levin on mukana tie-
hankkeen referenssiryhmässä, jon-
ka tehtävänä on muun muassa lisä-
tä tietoisuutta ja levittää tietoa tien 

rakentamisen tärkeydestä.
 - Meitä on monta, jotka olemme jo 

pitkän aikaa panostaneet tosissaan 
tämän reitin toteuttamiseen. Vaik-
ka 200 000 euroa kattaa vain pie-
nen osan suunnittelun kokonais-
kustannuksista, summa on osoitus 
merkittävistä panostuksista, uskoo 
Saaristo-Levin.

Saaristo-Levin on vakuuttunut 
myös siitä, että tien suunnittelu ja 
toteutus tullaan mahduttamaan tu-
leviin budjetteihin.

 - Ensin vuorossa on tien raken-
tamisen suunnittelu ja sen jälkeen 

voimme hakea rahoitusta suunni-
telmien toteuttamiseen. Tien raken-
taminen maksaa arviolta noin 40 
miljoonaa euroa.

Paraistenväylän referenssiryhmä 
lobbaa sen puolesta, että tiesuunni-
telmat toteutettaisiin 2020-luvulla 
Kirjalansalmen sillan uusimisen 
yhteydessä. Sillan rakentamisella 
on kiire ja olisi sekä epätaloudel-
lista että tehotonta olla toteuttamat-
ta molempia hankkeita yhtä aikaa.

Uusi Paraistenväylä hyödyttää se-
kä arkiliikennettä että koko maan 
teollisuutta, joka on riippuvainen 
Paraisilla tuotettavista rakennus-
teollisuuden raaka-aineista. Tiellä 
kulkee päivittäin noin 11 000 ajo-
neuvoa ja se on yksi seudun vilk-
kaimmista liikenneväylistä.

Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin pitää rahoituksen myöntämistä selvänä tahdonilmaisuna poliitik-
kojen taholta.

ERIK SAANILA

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta korvamerkitsi 
joulukuussa 200 000 euroa Paraistenväylän tiesuunnitte-
luun. Kaavoituspäällikkö Heidi Saaristo-Levin pitää tätä 
selvänä tahdonilmaisuna poliitikkojen taholta.

Kulttuurilautakunta tekee tänä vuonna muutoksia tukijärjestelmään. 
Uuden vuosikymmenen kynnyksellä on muuttunut yhtä sun toista muutakin, 

ja siksi kutsumme teidät info- ja keskustelutilaisuuteen:

Tiistaina 4.2. klo 17.30, Komentosilta, kaupungintalon 3. kerros
Torstaina 6.2. klo 17.30, Nauvon Framnäs

-  Tietoa Paraisten kaupungin toiminta-avustuksista sekä 
 kulttuuri- ja lapsi- ja nuorisotoiminnan tapahtuma- ja projektiavustuksista 
-  Muut mahdollisuudet toiminnan tukemiseen
-  Miten Paraisten kaupungin tilojen varaaminen toimii?
-  Uusi tapahtumakalenteri Paraisten kaupungin verkkosivuilla
-  Lippujen ostaminen ennakkoon netticket.fi:stä
-  Vapaaehtoistyöntekijöiden saaminen yksittäiseen tapahtumaan
-  Muut ajankohtaiset asiat

Paraisten urheiluseuroille järjestetään myöhemmin keväällä oma infotilaisuus.
Ilmoittauduthan osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi

YHDISTYKSILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE!

”Jos et nyt lopeta, 
sammutan wifin”
Tunnistatko itsesi? Minä ainakin tunnistan, sekä nyt itse van-
hemman roolissa että innokkaana 10-vuotiaana, joka oli saa-
nut ensimmäisen tietokoneensa. Siihen aikaan ei tosin ollut 
wifiä, vaan vanhemmat uhkasivat vetää töpselin seinästä. Ja 
sen he tekivätkin, useammin kuin kerran.

Nykyään ei pelkkä töpselin vetäminen seinästä riitä. Digi-
maailma on kaikkialla ja nykyajan nuoret kasvavat internet 
luonnollisena osana arkeaan, mikä asettaa meidät vanhem-
mat uudenlaisten kysymysten äärelle.

”MUTTA KUN MULLA on peli kesken!” Niin sanoin 90-luvul-
la saadakseni jatkaa pelaamista vielä vähän aikaa, mutta mi-
näpä en ollut missään joukkueessa, jonka tulos olisi ollut mi-
nusta riippuvainen. Toisin on nyt. Monet pelaavat online ja 
jos pelistä häipyy, jättää joukkueensa pulaan. Emmehän me 
vaadi lastamme lähtemään pois kentältä kesken jalkapallope-
lin, miksi se siis olisi sallitumpaa digimaailmassa? Jos ruoka 
on klo 17, lasten pitää saada tietää se, etteivät he vain aloita 
uutta peliä, eivät nurmella eivätkä online, jos he eivät saa pe-
liä pelattua ajoissa loppuun. Yhteiset pelisäännöt helpottavat.

”SAANHAN FORTNITEN/TIKTOKIN/... – kaikilla muillakin on.” 
Nykyään on vaikea kieltää uusien ohjelmien hankkimista kus-
tannuksiin vedoten, koska monet niistä ovat ilmaisia. Meil-
lä pitää olla muunlaisia argumentteja mahdolliselle kiellol-
le. Onko sisältö sopiva juuri minun lapselleni, osaako lapse-
ni käsitellä mahdollisia negatiivisia seurauksia (esimerkik-
si ilkeitä kommentteja) valokuvien julkaisemisesta, tietääkö 
lapseni riittävästi yksityisyydensuojasta ja turvallisuudesta 
verkossa jne.? Esittämällä hyviä argumentteja vanhempi voi 
osoittaa todella miettineensä asiaa, kun taas kategorinen kiel-
to ja perustelu ”koska minä sanon niin” antavat ymmärtää, et-
tei vanhempi ole erityisesti syventynyt asiaan.

”SAISINKO MÄ OSTAA Robuxeja?” Kun lapset ensimmäistä ker-
taa halusivat ostaa pelivaluuttaa, hätkähdin – rahathan me-
nevät ihan hukkaan! Vähän ajan päästä kuitenkin tajusin, et-
tä minun piti miettiä asiaa uudestaan. Lapset ostavat sellais-
ta, mikä parantaa heidän digitaalista kokemustaan esimer-
kiksi uusien skinien (asujen ja tehosteiden) muodossa. Pal-
jon enemmän kestävän kehityksen mukaista kuin muoviset 
Barbinvaatteet, jotka on ehkä ommeltu kammottavissa olois-
sa ja vievät kaappitilaa.

”MÄ OON LÖYTÄNYT Ääriliskon ja tässä on mun uusi maanalai-
nen allas!” Virtuaalisiin monstereihin ja digitaalisiin raken-
nelmiin voi olla vaikeampi suhtautua samalla mielenkiinnolla 
kuin kiviin ja virkattuihin pannulappuihin. Meidän ei tarvit-
se olla yli-innostuneita, mutta samalla tavalla kuin pitelemme 
taas uutta kiveä kädessämme ties monennettako kertaa ja pu-
humme siitä ihmetellen sen hienoutta, meidän pitää osoittaa 
kiinnostusta sitä kohtaan, mitä lapset tekevät digimaailmassa.

TUTKIMUKSISSA KOROSTUU avoimen vuorovaikutuksen ja 
luottamuksen merkitys lapsen kasvulle. Jokainen ihmisenal-
ku tarvitsee aikuisen, jolle uskoutua, riippumatta siitä, mitä 
tapahtuu ja missä – kotona, koulun pihalla vai verkossa. Tut-
kimukset osoittavat kuitenkin, että aikuiset harvoin osallistu-
vat lasten digitaaliseen arkeen. Se voi tuntua luonnolliselta; 
me emme ole varttuneet internetin aikakaudella, emme osaa 
kaikkea eikä meillä ole kaikkia vastauksia. Miksemme siis nä-
kisi lasten kysymyksiä kutsuna tulla oppimaan yhdessä ja tu-
tustua heidän digitaaliseen todellisuuteensa. Samalla saam-
me tilaisuuden keskustella rajoista ja luoda yhteisiä käyttäy-
tymissääntöjä. Sillä kenties wifin haluaisivatkin joskus sam-
muttaa kotona lapset?

Linda Mannila, IT-yrittäjä

mailto:kulttuuri@parainen.fi
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BIO SYDVÄST

LASSE – BEST MAN (SUNE – BEST MAN)
Ensi-ilta: 3.1
Ikäraja: K7
Pituus: 1h 28min
Ohjaus: John Holmberg
Genret: Perhe
Tekstitys: Suomi

NÄYTÖKSET:
7.2 klo 17.30 Vesterlid, Houtskari
9.2 klo 15.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen
12.2 klo 17.30 Framnäs, Nauvo
13.2 klo 17.30 Kommunalgården, Korppoo 
14.2 klo 17.30 Snäckan, Iniö

TAISTELULÄHETIT - 1917
Ensi-ilta: 24.1
Ikäraja: K16
Pituus: 1h 59min
Ohjaus: Sam Mendes
Pääosissa: Benedict Cumberbatch, 
George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Richard Madden, 
Mark Strong, Colin Firth.
Genret: Draama, Sota

NÄYTÖKSET:
10.2 klo 19.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen

JOJO RABBIT
Ensi-ilta: 10.1
Ikäraja: K12
Pituus: 1h 49min
Ohjaus: Taika Waititi
Pääosissa: Roman Griffin Davis, 
Thomasin McKenzie, Sam Rockwell, 
Scarlett Johansson, Rebel Wilson, 
Alfie Allen, Stephen Merchant, 
Taika Waititi
Genret: Komedia, Draama, Sota

NÄYTÖKSET:
21.2 klo 18.30 Vesterlid, Houtskari
24.2 klo 19.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen
26.2 klo 18.30 Framnäs, Nauvo
27.2 klo 18.30 Kommunalgården, 
Korppoo 

HEINÄHATTU, VILTTITOSSU JA ÄRHÄKKÄ KOULULAINEN
Ensi-ilta: 14.2
Ikäraja: S
Pituus: 1h 15min
Ohjaus: Lenka Hellstedt
Pääosissa: 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).
Genret: Perhe, Kotimainen
Tekstitys: Ruotsi

NÄYTÖKSET:
23.2 klo 15.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen
27.2 klo 17.00 Kommunalgården, 
Korppoo 

Paraislainen 
Eeva Hyvärilä 
Valtakunnalliseen 
balettikilpailuun 

13-vuotias Eeva Hyvärilä tanssi 
tiensä videokarsinnan kautta Val-
takunnalliseen balettikilpailuun, 
joka järjestetään Helsingin Alek-
santerin teatterissa 1.–2.2.  Eevan 
ohjelmistoon kilpailussa kuuluvat 
soolot Pas de trois, ensimmäinen 
variaatio baletista Joutsenlampi ja 
nykybalettiteos Sunnuntai (kor. 
Maria Nurmela).

Valtakunnallinen balettikilpai-
lu on Suomen ainoa klassiseen ba-
lettiin keskittyvä kilpailu, jossa la-
jilleen omistautuneet ja lahjakkaat 
lapset ja nuoret eri puolilta maata 
pääsevät esittäytymään kannusta-
van yleisön ja asiantuntevan tuo-
mariston edessä. Kisa järjestetään 
joka toinen vuosi, nyt seitsemät-
tä kertaa. Mukaan pääseminen on 
osoitus valtakunnallisesti korkeas-
ta baletinopetuksen tasosta, vain 
kymmenen eri balettikoulun edus-
tajia pääsi mukaan tänä vuonna. Ki-
sassa tanssii yhteensä 35 solistia ja 
19 ryhmää. Eeva on ainoa varsinais-
suomalainen osallistuja.

Kisaryhmä MinimiDancersin ba-
letti Umbrella valittiin videokar-

sinnan kautta 30.1.–2.2. järjestettä-
vän Kajaani Dance -festivalin Uu-
det Tanssit -koreografiakatselmuk-
seen. Aiemminkin kisoissa menes-
tyneen koreografian ovat tehneet 
tanssiopettajat Solveig Ekholm ja 
Katariina Gonzalez.

Katselmuksen esikarsintaan saa-
pui 191 tallennetta, joista 42 koreo-
grafiaa pääsi mukaan. Mukaan va-
littiin teoksia, joissa oli selkeästi 
uutta luova taiteellinen idea. Raa-
ti arvioi koreografioita ensisijaises-
ti teeman kautta; miten teoksen lii-
kemateriaali, nimi, visuaalinen il-
me ja äänimaailma tukevat valit-
tua teemaa.

Umbrellassa ballerinat tanssi-
vat sateenvarjojen kanssa Rihan-
nan samannimisen kappaleen tah-
tiin. Tanssin erikoisuutena on, että 
yksi tanssijoista, Emmastiina Sai-
nio, toimii myös laulajana. Taustal-
le nauhoitetun musiikin on sovitta-
nut ja esittää pianisti Henna Linko.

ARKIPELAG

Eeva Hyvärilä

Musiikkiopisto Arkipelagin 
tanssioppilas Eeva Hyvärilä 
valittiin Valtakunnalliseen 
balettikilpailuun ja opiston 
kisaryhmä MinimiDancers 
pääsi Kajaanin Uudet tanssit 
-koreografiakatselmukseen.

Emmastiina Sainio
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INIÖ

KORPPOO NAUVO

KORPPOON LAUTAKUNNALLA ON ILO 
KUTSUA KAIKKI KORPPOOLAISET 
LAUTAKUNNAN KAIKILLE AVOIMEEN 
KOKOUKSEEN. 
Kokous pidetään torstaina 6.2.2020 klo 18.00 
Kommunalgårdenissa.
Asialistalla ovat lietteen vastaanotto Korp-
poossa ja jätevedenpuhdistamon ympä-
ristölupa. Paikalla ovat kaupungin puolelta 
vesihuoltolaitoksen ja ympäristönsuojelutoi-
miston edustajat sekä Lounais-Suomen Jäte-
huollon edustaja.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

YSTÄVÄJUHLA ELÄKELÄISILLE
PERINTEISTÄ YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLAA 
VIETETÄÄN SEURAKUNTATALOLLA 
SUNNUNTAINA 16. HELMIKUUTA. 
Aloitamme Jumalanpalveluksella Korppoon 
kirkossa klo 14.00. 
Sen jälkeen n. klo 15.00 tarjoaa Korppoon 
Punaisen Ristin ystävät 
kahvia sekä pientä suolaista ja makeaa seu-
rakuntatalolla.
Ohjelmassa mm. Anton Nervander Västan-
fjärdistä esittää musiikkia ja laulaa. 
Myös arpajaiset, otamme kiitollisina vastaan 
arpajaisvoittoja.
Kaikki eläkeläiset ovat lämpimästi tervetullei-
ta!
Järj: SPR Korppoon osaston ystävät ja Korp-
poon Kappeliseurakunta

VIKK OHJELMA HELMIKUUSSA: 
- Saaristokeskus Korpoström: Käsityöpaja: 
avoimet ovet. Lauantaina 1.2 klo 11-13 
- SaaristoTerveys: Koe lämmittävä magne-
siumhieronta joka rentouttaa kehoasi. Erin-
omainen yhdistelmä talvihaasteelle: talviuin-
ti + sauna! Lauantaina 1.2. klo 10-16. Verkan, 
Korppoo 
- Ulkoilmaelämää & eväsretki! Korppoon ko-
tiseutumuseon ranta. Lauantaina 1.2.2020 
klo 11. Tule mukaan pehmittämään jäykisty-
neitä lihaksia ja samalla raivaamaan uutta 
vaelluspolkua museolta Kuggvikintielle. Ota 
mukaan eväskori! Me tarjoamme nuotion, 
kuumaa kahvia ja mehua! 
- Koe luonto pyöräillen lauantaina 1.2 Oh-
jelma: kl. 11.45 Lähtö Hjalmarsista klo. 12.20 
lossi Norrskataan jossa pyöräillään ja nauti-
taan eväät. klo. 14.30 lossi Korppooseen ja 
takaisin Hjalmarsiin jossa nautitaan savulo-
hikeittoa. Hinta 35,00 sis. pyörän, välipalan 
ja kalakeiton. Ennakkoilmoittautumiset puh. 
040-544 2258 30.1 mennessä 
- Naawa Nature: Perheiden ulkoilupäi-
vä. Sunnuntaina 2.2 klo 13-15 nähdään 
Mickelin laavulla Oksapellontien lopussa. 
Sis:metsävaellus luontobingolla, aistipolulla 
ja muita hauskoja tehtäviä sekä tikkuleivän 
paistaminen ja kuuma juoma. Osallistumis-
maksu:30€/perhe. Lisätietoja saa Saralta 
+358407291808 tai info@naawanature.com

VUOSIKOKOUS
PENSIONÄRSFÖRENINGEN I INIÖ RF
Vuosikokouskeskustelujen jälkeen Marina 
Grunér Varsinais-Suomen muistiyhdistykses-
tä pitää luennon muistisairauksista ja antaa 
vinkkejä siitä, miten voimme huolehtia aivois-
tamme.
Seurakuntakoti
Keskiviikkona 26.2. klo 12.00

ELOKUVAESITYS
SUNE – BEST MAN
Kesto 1 h 30 min., liput 7 euroa
Snäckan
Perjantaina 14.2. klo 17.30

FOLKHÄLSAN
PERHESÄHLYÄ KOLMASLUOKKALAISILLE JA 
SITÄ VANHEMMILLE
Snäckan
Tiistaisin klo 18.00–19.30

JOUKKUEURHEILUA YLÄKOULUIKÄISILLE 
JA SITÄ VANHEMMILLE, JOS PELAAJIA ON 
TARPEEKSI 
Snäckan
Perjantaisin 18.00–19.30

INIÖN KAPPELISEURAKUNTA
MESSU
Iniön kirkko
Sunnuntaina 9.2. klo 13.00
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Aftonro
Sunnuntaina 16.2. klo 13.00
MESSU
Iniön kirkko
Sunnuntaina 23.2. klo 13.00

KUDONTATUPA JA LANKATALLI
avoinna ma-ti 10-15, ke-to 10-16 
Beatrice Bäcklund toivottaa sinut 
tervetulleeksi kudontatupaan!
Tule varaamaan aika maton, poppanan, huovan, 
keittiöpyyheen, pöytäliinan tm. kutomiseen.

SYKSYN KURSSIT
12.2 Locker Hooking
24.1 Paperilanka kori
7.3 + 14.3 Block printing ja Sashiko
17.3 + 24.3 Huovutettu pääsiäisnoita
25.3 Tuftaus
27.4 Vuole virkkuukoukku  Molla Milliksen kanssa
29.4 + 6.5 Verkkokassi
13.5 Espadrillos
Meiltä voi myös varata kursseja yksityisille ryhmille ja yrityksille.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset kotisivuillamme taitoaboland.fi

NAGU HEMBYGDSFÖRENING 
järjestää kevään aikana ”Tunnista vanhoja 
valokuvia”-iltoja. Ensimmäinen järjestetään 
3.2. klo18 Kunnantuvalla, ja seuraavat 2.3. 
sekä 30.3.

TANSSIT FRAMNÄSISSA 
lauantaina 15.2. klo 21.00-01.00 ruotsalaisen 
DONNEZin tahdissa. 
Sisäänpääsy alkaen klo 20.30. Buffet, olutta 
ja siideriä. 
Liput vain ovelta, hinta 25€
”Byggisjengi” toivottaa kaikki tervetulleiksi!

NAGU KAPELLFÖRSAMLING 
JÄRJESTÄÄ
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 3.2. klo 14-16
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin. 
Kirkkokahvit kirkossa. 
KIRKOSSA
su 9.2. klo 11
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 10.2. klo 14-16
SEURAKUNTAPIIRI 
Avoin keskustelupiiri kahvipöydän äärellä,
Eeva Granström, Kjell Granström, 
Robert Helin.
SEURAKUNTAKODISSA
ti 11.2. klo 14
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 17.2. klo 14-16
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 24.2. klo 14-16
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 2.3. klo 14-16
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin. 
KIRKKOKAHVIT KIRKOSSA. 
KIRKOSSA
su 8.3. klo 11
KOTISIVU: vastabolandsforsamling.fi tai 
vafo.fi 
FACEBOOK: facebook.com/vasfor

REVYYTÄ JA TEATTERIA
HOUTSKARILAISREVYY ”HELT HUVUDLÖST” 
VESTERLID
28.2. ja 29.2.

TEATER JOSEFINA: JOSEFINA 70+ GER INTE 
UPP SITT GLITTER
Josefina Ringbom ja muusikko Iiro Salmi. Su-
loinen sekamelska korkeaa ja matalaa, hil-
peää ja vakavaa – ja Josefina laulamassa 
tunnettuja ja vähemmän tunnettuja lauluja. 
Esityksen kesto noin 1,5 tuntia. Martat tarjoa-
vat tauolla juotavaa ja naposteltavaa. Liput 
15 euroa.
VESTERLID
1.2.2020 klo 19.00
Järj. Houtskärs kulturgille ja Houtskärs Mart-
haförening

RAVINTOLATAPAHTUMAT
CRICKET-KILPAILU
HOUTSKÄRS GÄSTGIFVERI
1.2.2020 klo 21.00 alkaen

VUOSIKOKOUKSET
HOUTSKÄRS KULTURGILLE 
Sääntömääräiset asiat. Anna Törnroos-
Reimers kertoo Åbo Akademin saaristotut-
kimuksesta. Tarjoamme Runebergin päivän 
kahvit. Tervetuloa!
KNUTEN
5.2.2020 klo 18.00

SPR
TERVEYSPISTE
Terveyspisteellä annetaan halukkaille ilmai-
sia vinkkejä ja neuvoja siitä, miten omasta 
ja perheen terveydestä ja hyvinvoinnista voi 
pitää huolta. Terveyspisteelle voi esimerkiksi 
tulla mittaamaan verenpaineensa tai kes-
kustelemaan voinnistaan ja jaksamisestaan. 
Terveyspisteen vapaaehtoiset antavat neu-
voja, mutta eivät hoitoa, ja heillä on vaitiolo-
velvollisuus. Lisätietoja antaa Jaana Rosen-
blad, puh. 045 215 4854.
PAPPILA
19.2.2020 klo 14.00–15.30
FRIDHEMIN YSTÄVÄNPÄIVÄN JUHLA
Tule rupattelemaan kahvin ja kahvileivän 
äärellä. 
Louise myy vaatteita ja Helge ja Marika 
kukkia. Kahvia ja arpajaiset, ota mielellään 
mukaan jokin voitto arpajaisia varten. Terve-
tuloa!
FRIDHEM
14.2.2020 klo 14.00
Järj. SPR:n Ystävät ja Fridhemin henkilökunta
ENSIAPURYHMÄ
Houtskarin ensiapuryhmä harjoittelee suun-
nilleen kerran kuussa.
Seuraava tapaaminen on 13.2. klo 18.00 
Houtskarin aluekonttorilla. Ennakkotaitoja ei 
tarvita, tervetuloa mukaan!

HOUTSKARIN 
KAPPELISEURAKUNTA
ILTAJUMALANPALVELUS
Lagerroos
HOUTSKARIN KIRKKO
2.2.2020 klo 18.00
MESSU
Lagerroos. Kirkkokahvit.
HOUTSKARIN KIRKKO
16.2. ja 23.2. klo 11.00
ILTAMESSU JA TAIZÉ-LAULUJA
Lagerroos
Illan lauluja voi tulla vapaasti 
harjoittelemaan klo 17.00!
HOUTSKARIN KIRKKO
1.3.2020 klo 18.00
JUNIORIKERHO
PAPPILA
4.2., 11.2. ja 25.2. klo 12.15 ->
HARTAUS
FRIDHEM
5.2. ja 19.2. klo 13.30

TORSTAITAPAAMINEN
PAPPILA
6.2. klo 14.00
KÄSITYÖKAHVILA
Aloitamme toiminnan suunnittelemalla 
kevättä.
PAPPILA
6.2. klo 18.00
PAPPILAN PORINAT
PAPPILA
11.2. ja 25.2. klo 14.00
KESKIVIIKKOTAPAAMINEN
FRIDHEM
12.2. ja 26.2. klo 13.30
RUKOUSRYHMÄ
PAPPILA
18.2. klo 18.00
MATKAN MERKEISSÄ
Kimmo Lagerblom kertoo Polynesian uskon-
noista.
PAPPILA
20.2. klo 18.00
OLLAAN VAAN -ILTA
Nuorille
PAPPILA
22.2. klo 18.00
MISSIONSBODEN
Talviaukiolo
22.2. klo 13.00–15.00
MARIAKÖREN-KUORO
Mariakören-kuoro harjoittelee kirkossa.
Keskiviikkoisin klo 17.30

mailto:info@naawanature.com
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HARRY POTTER -ILTA PARAISTEN 
KIRJASTOSSA
Kansainvälinen Harry Potter -tapahtuma saa-
puu jälleen Paraisten kirjastoon 6.2. klo 17-20. 
Teemana on Kolmivelhoturnajaiset ja tapah-
tuma on kaksikielinen. Tervetuloa kaikki noi-
dat, velhot ja jästit!
Linkit:
https://www.facebook.com/
events/1295391010669266/
Paraisten kirjasto, Rantatie 28
06.02.2020 klo 17:00-20:00

POJU
Pasi Heinonen, taiteilijanimeltään Poju, aloit-
ti muusikonuran Funkykarkureissa ja toimi 
Hausmyllyssä laulajana vuodesta 2007 vuo-
teen 2010. Poju teki alun perin JYP:in jääkiek-
kojoukkueelle kappaleen Poika (saunoo), 
joka nousi ykköshitiksi keväällä 2011. Esson 
baariin,Poika saunoo, Kalsarikännit ja muni 
muuta hittejä ...
Nähdään Paraisten Cubeessa...
Linkit:
https://www.facebook.com/
events/584722825670039/
Cube Parainen, Rantatie 12
08.02.2020 klo 22:00
Liput 12€ ennakkoon myynnissä alk 5.1.2020. 
Ovelta 15 € mikäli jää
Järjestäjä: Poju@Cube Parainen
K-18

YSTÄVÄNPÄIVÄASKARTELUA PARAISTEN 
KIRJASTOSSA
Ystävänpäiväaskartelua Paraisten kirjastos-
sa! Tapahtuma on maksuton, kirjasto tarjoaa 
materiaalit, mutta voit tuoda myös omia ma-
teriaaleja mukanasi. Kaikenikäisille!
Linkit:
https://blanka.fi/
Paraisten kirjasto, Rantatie 28
12.02.2020 klo 14:00-16:00

YOUNGHEARTED
Upeasta soundistaan tunnetun Young-
heartedin muodostavat laulaja Reeta 
Huotarinen sekä kitaristit Atte Ranta ja Emil 
Korkiakoski. Kolmikko on Mäkelänrinteen 
urheilulukion kasvatteja, jotka perustivat 
Youngheartedin vuonna 2015. 
Linkit:
https://www.facebook.com/
events/1206829156174453/
Rantatie 12 
15.02.2020 klo 21:00
Liput 15 € / ovelta 18 €, mikäli jäljellä.
Ennakkolipun ostaminen on suositeltavaa. 
Ennakkoliput myynnissä 5.1.2020 alk.
K-18

LAUTAPELIKERHO LAPSILLE 
PARAISTEN KIRJASTOSSA
Jatkamme pelaamista kerran kuukaudessa. 
Päätämme yhdessä kerhon sisällöstä. Peli-
kerho on suunnattu alakoululaisille ja se on 
maksuton. Kerho on kaksikielinen, ja sinun ei 
tarvitse ilmoittautua eikä osallistua joka ker-
ta. Mehu- ja keksitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
Linkit:
https://blanka.fi/
Paraisten kirjasto, Rantatie 28
18.02.2020 klo 14:00-16:00

KIRJA & KOUKKU 
PARAISTEN KIRJASTOSSA
Tervetuloa kirjastoon viettämään mukavia 
hetkiä käsitöiden, kahvin ja kirjojen parissa! 
Mukaasi tarvitset vain oman käsityösi.
Tapahtuma on yhteistyössä Käsityöliike Britan 
kanssa.
Seuraavat päivämäärät: 18.3
Linkit:
https://blanka.fi/
Paraisten kirjasto, Rantatie 28
19.02.2020 klo 17:00-19:00

LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN 
SEURAKUNTA
pe 31.1. klo 18 Vesper Paraisten kirkossa; kes-
kiaikaisen Birgitta-patsaan esillepano.
Toim. Kopperoinen, Backström, Heikkilä.
su 2.2. klo 10 Messu; YV-keräyksen aloitus.
Toim. Juho Kopperoinen, Suvituuli Turunen, 
Anna Satomaa, Kirkkokuoro.
ke 5.2. klo 18.30 Sanan, rukouksen ja ylistyk-
sen ilta Agricola-kappelissa.
pe 7.2. klo 9.30 Lasten urkukonsertti; urut/
Anna Satomaa, juonto Katja Kiviluoma.
su 9.2. klo 12 Messu; Anna Satomaan ja Ma-
ria Suurosen virkaansiunaaminen.
Seurakunnan työntekijät, Kirkkokuoro ja Lap-
sikuoro. Ruokailu seurakuntakodilla messun 
jälkeen.
to 13.2. klo 13 Kultaisen iän kerho eläkeläisille 
seurakuntakodilla.
su 16.2. klo 12 Messu; Jari Heikkilä.
ke 19.2. klo 18.30 Sanan, rukouksen ja ylistyk-
sen ilta Agricola-kappelissa.
Helmileiri Koupon leirikeskuksessa:
1-2-luokkalaisille 17.-18.2. 
Lähtö ma klo 10, paluu ti klo 12.30
 3-4-luokkalaisille 18.-19.2. 
Lähtö ti klo 13, paluu ke klo 15. Hinta 20 e.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen kotisivujen 
kautta www.lansiturunmaanseurakunta.fi/
tule-mukaan/varhaisnuoret (9.2. mennessä).

Kokkipäivä:
5-6-luokkalaisille pe 21.2. klo 10-14 seurakun-
nan kerhotilassa, Runeberginranta 2.
Ilm. ja ruoka-aineallergiat 9.2. mennessä 
varhaisnuorisotyönohjaaja Maria Suuroselle 
p. 040-312 4423.

BUSSIKULJETUS

LASKETTELU
H i i h t o l o m a

17.02.19 19.02.19

LISÄTIEDOT:

PARAISTEN KAUPUNGIN 
LIETTEEN VASTAANOTTOPAIKAT 
1.1.2020 ALKAEN
Paraisten kaupungin vesihuoltolaitos 
ylläpitää 1.1.2020 alkaen kolmea 
kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietteen
 vastaanottopaikkaa:

Norrbyn jätevedenpuhdistamoa 
(Paraisilla) Paraisten ja Korppoon 
kunta-alueiden lietteille
Nauvon jätevedenpuhdistamoa 
Nauvon kunta-alueen lietteille
Houtskarin jätevedenpuhdistamoa 
Houtskarin kunta-alueen lietteille

Aikaisempi Korppoon kunta-alueen vas-
taanottopaikka on toistaiseksi suljettu riit-
tämättömän lietteen käsittelykapasiteetin 
vuoksi.
Voimassa olevan lainsäädännön mu-
kaan kiinteistönomistaja vastaa kiinteis-
tönsä lietteiden tyhjennyksen tilaamisesta 
lieteurakoitsijalta. Lieteurakoitsija noutaa 
lietteen kiinteistöltä ja kuljettaa sen käsi-
teltäväksi osoitettuun vastaanottopaik-
kaan.
1.3.2020 alkaen tulevat voimaan uudet 
seudulliset käsittelymaksut, jotka on vah-
vistanut seudullinen jätehuoltolautakun-
ta.
Sakokaivolietteen käsittelymaksu on 21,61 
euroa/m3 (sisältää alv:n 24 %) ja umpi-
kaivolietteen käsittelymaksu 17,25 euroa/
m3 (sisältää alv:n 24 %). Lieteurakoitsija 
laskuttaa nämä maksut kiinteistönomista-
jalta. Lisäksi lieteurakoitsija laskuttaa kiin-
teistönomistajalta kustannukset lietteen 
tyhjennyksestä ja lietteen kuljetuksesta 
vastaanottopaikkaan.

PYSY PYSTYSSÄ TALVIKELEILLÄ! 
Liukkaus koskettaa kaikkia kulkutavasta riippumatta. Jokainen meistä on ainakin 
osan aikaa arkisilla matkoilla jalankulkija, vaikka sitten vain parkkipaikan ja koti-
oven välisen taipaleen ajan. Kaatuminen ei ole vain vanhojen vaiva. Päinvastoin, 
liukastumisvammoja sattuu eniten työikäisille.  
Huomioi seuraavat asiat liukkailla keleillä: 

1. Käytä tukevia ja liukumattomia ulkojalkineita - Hyvissä liukkaan kelin
 kengissä on matala, leveä kanta, voimakkaasti kuvioitu pohja ja 
 pehmeä pohjamateriaali. Kitkakengät, nastakengät tai  
 liukuesteet lisäävät pitoa 
2. Suunnittele turvallinen reitti, jonka kunnossapidosta huolehditaan 
3. Ennakoi, varo liukkaita kohtia 
4. Keskity kävelyyn, pidä puhelin taskussa 
5. Ota mukaan hyvät apuvälineet, keppi tai sauvat 
6. Huolehdi fyysisestä kunnostasi. Kehon hyvä hallinta ja 
 lihaskunto auttavat pysymään pystyssä 
7. Muista heijastin pimeällä 

Tutustu Liikenneturvan Pysy pystyssä -kampanjaan seuraavan linkin kautta: 
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/pysy-pystyssa-perjantaina-
pikkujouluajan-liukas-keli-lisaa-kaatumisriskia 

Hyvinvointikoordinaattori Paula Sundqvist

https://www.facebook.com/events/1295391010669266/
https://www.facebook.com/events/584722825670039/
https://blanka.fi/
https://www.facebook.com/events/1206829156174453/
https://blanka.fi/
https://blanka.fi/
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
https://www.liikenneturva.fi/fi/ajankohtaista/tiedote/pysy-pystyssa-perjantaina-pikkujouluajan-liukas-keli-lisaa-kaatumisriskia
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuoret
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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
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Lisäksi puhelinajat: 

Palveluohjaaja sij. Virpi Järvenpää 
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

(02) 454 5222

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

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 ke 14-18, to 
13-16
Pääset sisään avaimella klo. 9-20
UTÖN KIRJASTO
Hembygdsgården
Aukioloajat: ke 18-20

HARRY POTTER -ILTA PARAISTEN 
KIRJASTOSSA 6.2. KLO 17-20
Kansainvälinen Harry Potter -ilta saapuu jälleen 
Paraisten kirjastoon torstaina 6.2. klo 17-20.
Kirjasto muuttuu maagiseksi maailmaksi, jos-
sa on tuttuja elementtejä neljännen Harry 
Potter -kirjan Kolmivelhoturnajaisista. Tule te-
kemään taikajuoma, tutustu labyntinttiin, tai 
käy vedenalaisessa maailmassa. Ohjelmas-
ta löytyy varmasti jokaiselle jotain mieluisaa!
Tapahtuma on kaksikielinen.
Kaikki noidat, velhot ja jästit ovat tervetulleita!

YSTÄVÄNPÄIVÄASKARTELUA 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 12.2. 
KLO 14-16
12.2 klo 14-16 meillä on ystävänpäiväaskar-
telua Paraisten kirjastossa! Tapahtuma on 
maksuton, kirjasto tarjoaa materiaalit, mutta 
voit tuoda myös omia materiaaleja mukana-
si. Kaikenikäisille!

LAUTAPELIKERHO LAPSILLE 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 18.2.
Tule mukaan pelaamaan lautapelejä Parais-
ten kirjastoon! Tapaamme tiistaina 18.2. klo 
14-16 ja jatkamme pelaamista kerran kuu-
kaudessa. Huom! Uusi aika.
Pelikerho on suunnattu alakoululaisille ja se 
on maksuton. Kerho on kaksikielinen, ja sinun 
ei tarvitse ilmoittautua eikä osallistua joka 
kerta. Mehu- ja keksitarjoilu. Tervetuloa mu-
kaan!

KIRJA & KOUKKU - KÄSITYÖ JA 
KIRJAKESKUSTELU-RYHMÄ 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 19.2.
Tervetuloa kirjastoon viettämään mukavia 
hetkiä käsitöiden, kahvin ja kirjojen parissa! 
Mukaasi tarvitset vain oman käsityösi. Aloi-
tamme klo 17, mutta voit tulla silloin kun sinul-
le sopii. Lopetamme klo 19 aikoihin. Tapahtu-
ma on yhteistyössä Käsityöliike Britan kanssa.

PARAISTEN KIRJASTON SUOMEN-
KIELINEN KIELIKAHVILA YHTEIS-
TYÖSSÄ PUNAISEN RISTIN KANSSA 
TORSTAISIN KLO 17-19.
Suosittu kielikahvila jatkuu - tervetuloa sekä 
vanhat että uudet osallistujat! Tule mu-
kaan harjoittelemaan suomen puhumista 
kahvikupin äärellä. Kielikahvilassa pääset 
puhumaan omalla tasollasi muiden ja kes-
kustelun vetäjän kanssa. Päätätte yhdessä 
mistä keskustellaan. Suomenkielinen ryhmä 
kokoontuu Paraisten kirjastossa torstaisin klo 
17-19. Sinun ei tarvitse ilmoittautua. Kielikahvi-
la on maksuton ja kirjasto tarjoaa kahvit.

KORPPOON KIRJASTO
13.2 klo 17.30 IT-päivystys Korppoon kirjastossa
25.2 klo 19.00 Korppoon ruotsinkielinen kirja-
kerho kokoontuu taas kirjastossa.
27.2 klo 17.30 IT-päivystys Korppoon kirjastossa

NAUVON, KORPPOON JA 
HOUTSKARIN TERVEYSASEMIEN 
PUHELINNUMEROT:

Päivystys- ja kiireelliset asiat:
02 4545 220, klo 8-16

Ei kiireelliset asiat kuten ajanvaraus, 
reseptien uusiminen tai neuvonta:
02 4545 222, klo 9–13

INIÖ: 
0400 117 121

http://www.parainen.fi



