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PARGAS since 2013

Me, Joulupukin apulaiset, kiitämme teitä KAIKKIA, 
jotka olette auttaneet meitä tuomaan jouluiloa 
kampanjan lapsille ja nuorille. ISO kiitos teille kaikille 
hyväsydämisille ihmisille, jotka olette tuoneet joululahjoja 
tai osallistuneet muulla tavoin kampanjaan. Kiitos 
teidän, monet lapset ja nuoret saavat tänäkin jouluna 
tuntea erityistä iloa jouluaattona. Tänä vuonna 

jaoimme yhteensä yli 450 pakettia.
 

 MC Mine Raiders pakettien kuljetus & tilaa
Paraisten Kirjasto lappujen & pakettien välitys

AnyDecal julisteiden painatus
Pargas Kungörelser ilmoitus

 Partel  lappujen kopiointi
 Elovirna Taxi pakettien kuljetus 
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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 
Viestintäpäällikkö Anne-Maarit Itänen, 
puh 044 358 5706

ILMOITUSAIKATAULU 2020
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! 
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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 Jan Raivio. Kuva Erik Saanila.

PARAISTEN KIRJASTO

Kohti valoisampia aikoja
On se vaan ihanaa, että aurinko pais-
taa ja päivät sen kun pitenevät! Kaik-
ki tuntuu paljon helpommalta nyt, 
kun tämä ihan kirjaimellisesti pimeä 
”talvi” alkaa olla ohi. 

TUNTUU MYÖS SILTÄ, että me Pa-
raisten kaupungissa olemme oikeal-
la tiellä, vaikka painiskelemmekin 
taloudellisten haasteiden kanssa, 
kuten koko kuntakenttä. Paraisilla 
keskitytään nyt voimakkaasti paik-
kakunnalle suuntautuvan muuton 
lisäämiseen. Syntyvyys on matalal-
la, ja nuoret hakeutuvat usein muil-
le paikkakunnille opiskelemaan, ja 
muuttavat takaisin aivan liian har-
voin. Kaikeksi onneksi tilanne on 
meillä parempi kuin monissa muis-
sa kunnissa – meillä on paitsi hyvä 
sijainti, myös paljon muuta, josta ol-
la ylpeitä ja kiitollisia. 

Kaupungissa tapahtuu yhtä sun 
toista. TOK:n ja Lidlin jokseenkin 
ainutlaatuinen yhteistyö, uusi liike-
keskus, on rakenteilla, ja siitä näyt-
tää tulevan oikein onnistunut. Sa-
malla uusi valmisteilla oleva vie-
rasvenesatama tekee saapumisnä-
kymästä kaupunkiin paljon aiem-
paa paremman.

MEIDÄN HIENOA Keskuspuisto-
amme kehitetään jatkuvasti, ja se 
houkuttelee yhä enemmän kävijöi-
tä. Muutama vuosi sitten saimme 
puistoon kuntoiluvälineet, sitten tu-
li seikkailugolfrata, Lucius Alienus 
-taideliukumäki ja kiipeilyteline. 
Nyt puistoon suunnitellaan isom-
paa vetonaulaa, joka valmistuu vii-
meistään kesäksi 2021.

Myös ulompana saaristossa tapah-
tuu. Nauvon vierasvenesatama saa 
uudet laiturit ja ilmeen kohotuksen, 
ja kaiken on tarkoitus olla valmista 
ennen kesää. Aikaisemmin on kehi-
tetty Houtskarin ja Iniön vierasvene-
satamia, ja seuraavana on vuorossa 
Paraisten vierasvenesatama. Vuo-
den nuori yrittäjä on korppoolainen 
William Hellgren, joka pyörittää Ho-
tel Nestoria ja Back Pocket -ravinto-
laa. Kaupungin ja palkinnon jaka-
jan, Länsi-Turunmaan yrittäjäyhdis-
tyksen, välinen yhteistyö toimii ker-

rassaan loistavasti. Olemme esimer-
kiksi järjestäneet yhteisiä aamukah-
vi- ja infotilaisuuksia.

MATKAILULLE ON TIEDOSSA jännit-
tävä kesä. Rengastie on saanut pa-
ri viikkoa lisää aukioloaikaa, mikä 
on hyvin positiivista. Matkustami-
nen vähenee koronaviruksen takia, 
mutta kotimaan matkailuille sillä on 
toivottavasti positiivinen vaikutus.

Toimivat yhteydet ovat saaristo-
kaupungille kaiken a ja o. Elektra-
hybridilautta oli iso parannus Pa-
rainen–Nauvo-lauttavälille, ja se saa 
pian seuraa uudesta hybridilautas-
ta vuonna 2023. Samalla myös Nau-
vo–Korppoo-väli saa samanlaisen 
lautan, joka kasvattaa kapasiteettia 
60 %:lla.  Paraistenväylä on 
yksi niistä isoista kysymyksistä, joi-
hin toivomme onnellista ratkaisua, 

eli rahoitusta. Kaarinan kanssa on 
jo löydetty yhteinen sävel, millä on 
ratkaiseva merkitys. Tarkoituksena 
on, että väylä rakennetaan samaan 
aikaan Kirjalansalmen ja Hessundin 
siltojen kanssa. Nämä hankkeet tu-
levat näkymään ja kuulumaan jouk-
kotiedotusvälineissä ja tulevat var-
masti laittamaan Paraisen kartalle.

Meillä on tunnetusti upea saaristo 
ja tunnustusta saaneet hyvät koulut, 
ja palvelutasomme on yleisesti kor-
kea. Yhdistystoiminta kukoistaa, ja 
olemme vahvoja sekä kulttuuri- että 
urheilupuolella. Meillä on siis asiat 
todella hyvin. Nyt vain ilosanomaa 
levittämään niin, että kaikki kunta-
alueemme saavat uusia asukkaita!

Tomas Eklund
Elinkeinopäällikkö

Tomas Eklund

ERIK SAANILA

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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Paraisten muuttokampanjassa 
markkinoidaan pikkukaupunkia, 
josta ei puutu mitään

Lähes 15 000 kävijää ja 200 yritys-
tä, organisaatiota ja kuntaa kokoon-
tui yhteen Turun Rakenna ja sisus-
ta -messuilla. Parainen panosti tänä 
vuonna erityisen paljon näkyvyy-
teen saadakseen osastonsa erottu-
maan joukosta. Korkea, turkoosin-
sininen messuseinä liikkuvine ele-
mentteineen vangitsi ohikulkijoi-
den katseet. 

- Kilpailu messukävijöistä on ko-
vaa, aivan kuten kilpailu uusista 
asukkaistakin, toteaa Paraisten kau-
pungin viestintäpäällikkö Anne-
Maarit Itänen.   

Itäsen mukaan kuntamarkkinoin-
ti onnistuu parhaiten kasvotusten. 
Messuedustajien kannattaakin vas-
tata kaikkien kiinnostuneiden ky-
symyksiin ja esitellä paikkakunnan 
vahvuuksia.

- Osallistumme vuosittain usei-
siin alueellisiin asumiseen, ima-
goon ja rekrytointiin liittyviin ta-
pahtumiin. Parainen houkuttelee 
eniten asukkaita Turusta ja Kaari-
nasta, joten painopistealueemme 
on Varsinais-Suomi.  

SUUNTA NOUSUUN
Parainen odottaa edelleen viime 
vuoden virallisia asukastilastoja, 
mutta suuntaa antavat luvut viit-
taavat siihen, että väestö vähenee 
edelleen. 

- Kehnohkot luvut kertovat lähin-
nä nykyisestä väestörakenteesta. 
Ihmisiä kuolee enemmän kuin syn-
tyy, niin täällä Paraisilla kuin muu-
allakin Suomessa, toteaa Itänen.  

Itänen kertoo, että tulo- ja lähtö-
muuttoa koskevat tilastot ovat vä-
hän valoisampia, mutta ne eivät 
kuitenkaan pelasta laskevia luku-
ja. Erityisen kovaa on kilpailu lap-
siperheistä. Itänen kuitenkin koros-
taa Paraisten olevan kaikkien kau-
punki, iästä ja elämäntilanteesta 
riippumatta. 

- Tajusin kunnan todellisen po-
tentiaalin, kun osallistuin Kunta-
liiton kokeilujalostamoon. Paraisil-
la on jokaiselle jotakin, ja usein vie-
läpä lähellä, toteaa Itänen. 

IHAN OIKEA PIENI KAUPUNKI 

Paraisten vahvuuksien esittelemi-
seksi lanseerattiin muuttokampan-
ja nimeltä Ihan oikea pieni kaupun-
ki juuri ennen Rakenna ja sisusta 

-messuja. Kampanjasivuilla eri elä-
mäntilanteissa olevat paraislaiset 
kertovat, miksi juuri he ovat valin-
neet paikkakunnan asuinpaikak-
seen.

- Toivomme, että asukkaiden ker-
tomukset tavoittavat asunnonetsi-
jät. Paraisilta löytyy koteja niin se-
nioreille, pienten lasten vanhem-
mille, yrittäjille kuin nuorille ai-
kuisillekin. Ja miksei myös jossa-
kin ihan muussa elämäntilantees-

sa olevalle.   
Ihan oikea pieni kaupunki -kam-

panjassa keskitytään elämään Pa-
raisten keskustassa, jossa palvelut 
ovat kattavat ja sijaitsevat lähellä. 
Pikkukaupunkimaisuus ja maaseu-
tumaisuus voivat elää rinnakkain 
mukavuuksien ja tarjonnan kanssa. 

- Viime vuonna kaupunki laittoi 
myyntiin muutamia Kirkkosalmen 
ympäristön tontteja, jotka tarjoavat 
kaikkea tätä. Aurinkokaaren alue 

sijaitsee kävelyetäisyydellä kaikis-
ta Paraisten palveluista, ja merikin 
on kulman takana. 

Itänen korostaa sitä, miten tärkeää 
viihtyvyydelle on, että Aurinkokaa-
ren tapaiset asuntoalueet myös val-
mistuvat aikanaan. Joitakin tontte-
ja on edelleen myynnissä.

MIELUUMMIN YHTEISTYÖTÄ  
KUIN KILPAILUA

Vaikka Ihan oikea pieni kaupunki 
-kampanjan keskiössä on Parais-
ten keskusta, tavoitteena on saada 
lisää asukkaita muuallekin paikka-
kunnalle. Myös Paraisten aluelau-
takuntien ja Pro-yhdistysten edus-
tajat lobbasivat Rakenna ja sisusta 
-messuilla kunta-alueitaan. 

Mitä matkailuun tulee, kaupun-
ki tekee yhteistyötä myös Kemiön-
saaren kunnan kanssa. Paraisten ja 
Kemiönsaaren yhteisessä esitteessä 
markkinoidaan Varsinais-Suomen 
saaristopaikkakuntia. Kohderyh-
mänä ovat erityisesti kesävieraat.   

Paraisten messuosastolla oli mu-
kana myös Paraisten kaavoitusyk-
sikön edustajia. Asiantuntijat saat-
toivat vastata suoraan messukävi-
jöiden rakentamisaiheisiin kysy-
myksiin. 

PARAISTEN VALTTIKORTTI
Messuilla pitää uskaltaa nostaa 
omaa häntää ja esitellä omia vah-
vuuksia. Paraisten vahvuuksina Itä-
nen pitää monipuolisuutta, saavu-
tettavuutta ja korkeaa laatua. 

- Olemme kaksikielinen kunta, 
joka tarjoaa asukkailleen kaikkia 
peruspalveluja ja vielä vähän ekst-
raakin. 

Itäsen mielestä Paraisilla pitää 
voida asua koko elämänsä, mut-
ta myös pendelöinti on helppoa, 
jos työt tai opiskelut vievät toiselle 
paikkakunnalle. Turun ja Paraisten 
väliä kulkeva pikavuorobussi on 
panostus tähän suuntaan.

- Henkilökohtaisesti olen sitä 
mieltä, että Parainen tarjoaa kaik-
kea rauhallisessa ja turvallisessa 
ympäristössä. Luonnon ja meren 
läheisyys on paras valttikorttim-
me, arvelee Itänen. 

Tutustu Paraisten uuteen 
muuttokampanjaan osoitteessa 

oikeapienikaupunki.fi

Teksti: Å Communications

Parainen osallistui Turussa 
7.–9.2. järjestetyille Rakenna 
ja sisusta -messuille. 
Viikonlopun aikana tuotiin 
esiin pikkukaupungin 
vahvuuksia ja erityispiirtei-
tä. Hiljattain lanseerattu 
Ihan oikea pieni kaupunki 
-kampanja esittelee 
Paraista, kaupunkia, josta ei 
pienuudestaan huolimatta 
puutu mitään. 

Viestintäpäällikkö Anne-Maarit Itänen sanoo Ihan oikea pieni kaupunki -kampanjan keskittyvän elämään Paraisten keskustassa, jossa palvelut 
ovat kattavat ja sijaitsevat lähellä.

ERIK SAANILA

Å Communications -viestintätoimisto loi kaupungille muuttosivuston 
ja messuseinän yhteistyössä Transfer Studion ja Saut Productionsin 
kanssa.
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Kuulolla ei ole väliä, 
kun Jan laittaa 
paikkoja kuntoon 

Parfix perustettiin loppusyksystä 
2017 Paraisten kaupungin tekni-
sen yksikön alaisuuteen. Työnte-
kijät lähtevät töihin lyhyellä varoi-
tusajalla ja korjaavat kaupunkiku-
van vikoja ja puutteita. 

- Meitä kaupungin palkkaamia 
työntekijöitä on kaksi, muut 4–6 
apulaista on palkattu työvoimatoi-
miston tuella. 

Näin kertoo Parfixin toiminnan-
johtaja Sonja Österholm, joka on 
ollut toiminnassa mukana alusta 
saakka.  

- Parfix aktivoi henkilöitä, joiden 

on vaikea saada töitä, ja lisää samal-
la kaupungin viihtyisyyttä, selittää 
Österholm. 

TYÖELÄMÄ VASTATUULESSA
Jan Raivio kuuluu Parfixistä töitä 
saaneisiin työnhakijoihin. Ruot-
sissa syntyneen ja kasvaneen Rai-
vion työelämä on ollut enimmäk-
seen yhtä ponnistelua. 

- Olen kuuro, mikä näyttää häirit-
sevän monia työnantajia. 

Paraisilla runsaat 15 vuotta asu-
nut Raivio sai vuodenvaihteessa 
määräaikaisen paikan Parfixistä. 

Syksyllä hän teki kahden kuukau-
den pituisen työkokeilun, joten täy-
sin uutta ei ole työ eivätkä kollegat-
kaan. Myös iso osa tehtävistä on en-
nestään tuttuja. 

- Olen työskennellyt muun mu-
assa mekaanikkona, hitsaajana ja 

kiinteistönhoitajana. Nekin tai-
dot tulevat täällä tarpeeseen, sa-
noo Raivio. 

Työsuhteet ovat valitettavasti ol-
leet usein lyhyitä tai työolot huo-
noja. Raivio on ollut tahtomattaan 
työtön useaan otteeseen. 

- Työmarkkinoilla on vaikeaa 
useimmille, joilla on jonkinlainen 
toimintarajoite, toteaa Raivio. 

Parantaakseen työmahdollisuuk-
siaan Raivio on jatkokouluttanut 
itseään jatkuvasti ja pitänyt itsen-
sä aktiivisena. 

TAVALLINEN TYÖPÄIVÄ
Raivio ja muut apulaiset ryhtyvät 
töihin jo seitsemän aikoihin. Myrs-
kyisen yön jälkeisenä aamuna vuo-
rossa voi olla vaikkapa ympäriin-
sä lennelleen rojun siivoamista tai 

kaatuneen puun pilkkomista. Myö-
hemmin päivällä saattaa olla tarvet-
ta portin korjaamiselle. Toinen apu-
lainen tulee paikalle ja siirtää ras-
kaan kaapin. 

- Työtehtävät ovat sesonkipainot-
teisia ja vaihtelevat päivittäin, tote-
aa Österholm. 

Suurimman osan ajasta apulai-
sia työllistää Paraisten kaupunki, 
mutta toisinaan heillä on mahdol-
lisuus auttaa myös yksityishenki-
löitä. Parfix tulee apuun myös sil-
loin, kun koulut tai yhdistykset jär-
jestävät talkoita. 

RÄÄTÄLÖITYÄ 
KOMMUNIKOINTIA

Se, että kommunikointi toimii töis-
sä, on Raiviolle erittäin tärkeää. 

Parfixin viimeisin vahvistus Jan Raivio ei näe kuuroudessa-
an estettä rojujen raivaamiselle, teiden hiekoittamiselle tai 
porttien korjaamiselle. Jos jotain pitää hoitaa, kommuni-
kointi sujuu helposti tekstiviestitse tai kehonkielellä.   

Kommunikoida voi monin eri tavoin. Kuuro parfixläinen Jan Raivio ja työnohjaaja Sonja Österholm keskustelevat 
WhatsApp-tekstiviestisovelluksen kautta.

HAASTATTELU

Työpajassa ei kuuloaistia tarvita, muita kykyjä kylläkin.

Kaupungin työntekijät 
kertovat työstään.

[Kaupungin 
hommiss]



5
NYTT ● PARAISTEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ● 2 l 2020

PARGAS.FI  ●   PARAINEN.FI

ERIK SAANILA

HAASTATTELU

Työpajassa ei kuuloaistia tarvita, muita kykyjä kylläkin.

Hän ei voi juurikaan laskea sen va-
raan, että kollegat osaisivat viitto-
makieltä, mutta kuurot keskustele-
vat myös muilla tavoin. 

- Sonja ja minä kommunikoim-
me lähinnä tekstiviestein, kertoo 
Raivio. 

Österholm toteaa, että he ovat var-
maan aika huvittava näky, kun he 
seisovat vastakkain näpyttelemässä 
puhelimiaan. Joskus heillä on cha-
tissa kahdenkeskisiä vitsejä. 

- Yleensä osat ovat toisin päin. 
Kun muut pilailevat kahvipöydäs-
sä, moni asia menee minulta ohi, 
toteaa Raivio.

Tekstiviestien lisäksi myös ke-
honkieli ja eleet helpottavat kom-
munikointia tiimissä. 

- Osoittaminen, nyökkääminen ja 

pään ravistaminen käy kaikilta, sa-
noo Raivio.

TERVEISET ELINKEINOELÄMÄLLE

Raivio viihtyy Parfixissä erinomai-
sesti ja kuvailee työyhteisöä avoi-
meksi ja lämpimäksi. Mieluiten 
hän jäisi Parfixiin pidemmäksikin 
aikaa, mutta hän näkee etuja myös 
tilapäisessä työsuhteessa. Parfixin 
kautta hän saa lisää työkokemusta 
ja luo uusia suhteita. 

- Toivon myös, että se, että minut 
on palkattu tänne, todistaa, että 
työkyky on kiinni jostakin muusta 
kuin kuulosta, toteaa Raivio. 

Österholm on samaa mieltä. 
- Ottaa aikansa löytää yhteinen 

kommunikointitapa, mutta sen jäl-

keen ei ole mitään esteitä sille, et-
tä töihin osallistuu kuuro henkilö. 

Raivio muistuttaa myös siitä, et-
tä väärinymmärrysten pelko on mo-
lemminpuolista. 

- Haastan kaikki työnantajat palk-
kaamaan rohkeasti toimintarajoit-
teisia henkilöitä, kuten kuuroja. Ol-
kaa avoimia ja käyttäkää kommuni-
kointiin vähän ylimääräistä aikaa. 
Olen kuuro, mutta ihan yhtä ha-
lukas tekemään hyvää työtä kuin 
muutkin. 

Teksti: Å Communications

Haastan kaikki työnantajat 
palkkaamaan rohkeasti  
toimintarajoitteisia henkilöitä, 
kuten kuuroja. Olkaa avoimia 
ja käyttäkää kommunikointiin 
vähän ylimääräistä aikaa. 

Jan Raivio
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UUTISIA

Nopea bussivuoro Turkuun 
– uusia pysäkkejä maaliskuussa

Suunnitelmat uudesta pikavuo-
robussista Turkuun käynnistyivät 
runsaat kaksi vuotta sitten. Ehdo-
tus toteutui elokuussa. Hanke on 
osa kunnan muuttostrategiaa. Sa-
malla vuoro hyödyttää niitä, jotka 
pendelöivät säännöllisesti jo nyt.

- Pikavuorobussi tekee Paraisis-
ta houkuttelevan asuinpaikkakun-
nan Turussa työskenteleville, sa-
noo elinkeinopäällikkö Tomas Ek-
lund. 

Yleensä liikenneasiat hoidetaan 
sivistysosastolla, mutta koska reitti 
on myös panostus muuton lisäämi-
seen, hanke päätyi Eklundin pöy-
dälle. 

KAKSIVUOTINEN 
KOKEILUJAKSO

Pikavuorobussi jatkaa liikennöin-
tiä Paraisten ja Turun välillä kesään 
2021 saakka. Sen jälkeen vuoron 
kannattavuus ja tulevaisuus arvi-
oidaan. 

- Jo maaliskuussa reitin varrelle 

tulee kaksi uutta pysäkkiä, matkus-
tajien toiveesta. Kokeilujakson ai-
kana saatetaan tehdä muitakin pie-
niä muutoksia, kertoo Eklund. 

Maaliskuun toisesta päivästä al-
kaen bussi 802 pysähtyy myös Lie-
lahden risteyksessä ja Turun tuo-
miokirkolla. 

TYYTYVÄISIÄ MATKUSTAJIA

Paraislainen Maria Segerqvist on 
uskollinen Turun ja Paraisten väli-
sen joukkoliikenteen käyttäjä. Hän 

on iloinen uudesta bussista ja eri-
tyisen tyytyväinen Lielahteen lisä-
tystä pysäkistä.

- Tähän asti minun on pitänyt 
mennä Ali-Kirjalasta Österbyhyn 
Tokmannin pysäkille. Uusi pysäk-
ki lyhentää työmatkaani huomat-
tavasti. 

Segerqvist on töissä Kupittaalla, 
ja vakuuttaa, että moni matkusta-
jista jää siellä pois. Itse hän pitäisi 
parempana Kupittaan-bussia, joka 
pysähtyisi useammin, kuin pika-

vuorobussia Turkuun.  
- Uusi reitti tarkoittaa joka tapa-

uksessa lyhyempää matkustusai-
kaa, parempia yhteyksiä töihin ja 
parempia mahdollisuuksia saada 
istumapaikka, hän toteaa. 

Matkalla Sederqvist katsoo aikan-
sa kuluksi uutisia ja sarjoja puhe-
limelta. 

LISÄÄ MARKKINOINTIA

Eklund on iloinen pikavuorobussin 
myönteisestä vastaanotosta, mut-

ta toivoo, että tulevaisuudessa sitä 
käyttäisi yhä useampi.

- Uusien reittien ja liikennerat-
kaisujen vakiinnuttamiseen menee 
aina vähän aikaa. Meillä on myös 
paljon parantamiseen varaa, mitä 
tulee bussin markkinointiin. 

Eklund lisää, että vain harvat tur-
kulaiset ovat käyttäneet pikavuo-
rolinjaa Paraisille ja takaisin, mut-
ta siinäkin hän näkee markkinoin-
tipotentiaalia. 

- Pikavuorobussi on edullinen 
ja mukava vaihtoehto niille, jotka 
matkustavat arkisin säännöllisesti 
Turkuun tai lähiseudulle. Työmat-
kalaiset, joilla on seutulippu, voi-
vat helposti aktivoida rinnakkais-
kortin, joka toimii Turun Föli-bus-
seissa, hän sanoo lopuksi. 

Pikavuorobussin 802
 aikataulut: 
www.tlo.fi

Teksti: Å Communications

”Jo maaliskuussa 
reitin varrelle  
tulee kaksi uutta 
pysäkkiä,  
matkustajien  
toiveesta.”

Tomas Eklund

Paraislaisten matkat 
Turkuun ja takaisin käyvät 
joukkoliikenteellä nykyään 
yhä nopeammin. Uusi 
pikavuorobussi ajaa 
aamuisin ja iltapäivisin 
kaksi vuoroa. Matka kestää 
runsaat 30 minuuttia. Reitin 
tarkoituksena on lyhentää 
työmatkalaisten matkustu-
saikaa ja houkutella 
paikkakunnalle lisää 
asukkaita. 

Pikavuorobussi 802 on nopea ja näppärä vaihtoehto Turkuun pendelöiville.

ERIK SAANILA

Parainen ei halua haaskata arvokasta työvoimaa
– Tervetuloa kotiin! -hanke aktivoi maahan vasta tulleita 

Paraisilla on kokemusta menestyk-
sekkäästä kotouttamisesta. Sosiaa-
lipuoli, kolmas sektori ja vapaaeh-
toiset ovat alkaneet rohkaista esim. 
turvapaikanhakijoita ja kiintiöpa-
kolaisia ottamaan osaa yhteiskun-
taan. 

- Työelämäintegraatio on osoit-
tautunut haasteellisemmaksi. Vas-
tauksena tähän syntyi kaksivuoti-
nen Tervetuloa kotiin! -hanke, joka 
on suunnattu työnhakijoille, joiden 
äidinkieli on jokin muu kuin suo-
mi tai ruotsi. 

Näin kertoo työllisyysvalmentaja 
Heidi Valtasaari, joka on työsken-
nellyt Tervetuloa kotiin! -hankkeen 
parissa helmikuusta lähtien. Valta-
saari on auttanut suomalaisia ja ul-
komaalaistaustaisia työelämään tu-
tustumisessa ja opintojen ohjauk-

sessa monen vuoden ajan. 
- Hankkeen kohderyhmänä ovat 

kiintiöpakolaiset, turvapaikan saa-
neet ja muut vasta maahan tulleet, 
selittää Valtasaari.  

Paraisilla asuu tällä hetkellä run-
saat 80 kiintiöpakolaista tai oles-
keluluvan saanutta henkilöä, mut-
ta ei turvapaikanhakijoita. Lisäksi 
kaupungissa asuu paljon henkilöi-
tä, joiden äidinkieli on jokin muu 
kuin suomi tai ruotsi.  

PORTTI TYÖELÄMÄÄN
 Tervetuloa kotiin! -hankkeen ta-
voitteena on, että useammat vasta 
maahan tulleet löytäisivät työ- tai 
opiskelupaikan. Siitä hyötyvät se-
kä työnhakijat että Paraisten elin-
keinoelämä. 

- Työikäisten määrä väestöstä vä-

henee jatkuvasti. Meidän täytyy ak-
tivoida koko maan työvoima, tote-
aa Valtasaari. 

  Hankkeen tavoitetta toteutetaan 
mm. opintokäynneillä paikkakun-
nan työnantajien luokse ja oppi-
laitoksiin sekä työelämäasioita kä-
sittelevillä workshopeilla ja yrittä-

jyysopetuksella. Valtasaari saattaa 
yhteen asianosaiset tahot, kuten 
työvoimatoimiston, paikalliset op-
pilaitokset, sosiaalipuolen ja elin-
keinoelämän. Hän ohjaa sekä työn-
hakijaa että toimeksiantajaa työllis-
tämiskysymyksissä.  

 - Yksi tärkeä kohderyhmä ovat 
vasta maahan tulleet, jotka opiske-
levat ja ovat pian siirtymässä työ-
elämään. Tervetuloa kotiin! -hank-
keen avulla haluamme tehdä elä-
mänvaiheesta toiseen siirtymises-
tä sujuvaa.

Valtasaari korostaa sitä, että par-
haita lähettiläitä onnistuneelle ko-
toutumiselle ovat muut uussuoma-
laiset, jotka ovat käyneet läpi vas-
taavia prosesseja. 

- He saavat jakaa kokemuksiaan 
ja vinkkejään työmarkkinoilla me-
nestymisestä. 

HENKILÖKOHTAISTA OHJAUSTA
 Valtasaari toivoo saavansa henkilö-
kohtaisen kontaktin mahdollisim-
man moneen vasta maahan tullee-

seen työnhakijaan. 
- Toivon, että he löytävät Terve-

tuloa kotiin! -hankkeen ja tarttu-
vat tilaisuuteen. Tarjoamme hen-
kilökohtaista, räätälöityä apua ve-
tävän CV:n laatimiseen, hyvän ha-
kemuksen kirjoittamiseen tai mui-
hin työelämävalmiuksiin. 

Valtasaari toivottaa vasta maahan 
tulleet työnhakijat ja uussuoma-
laiset ottamaan yhteyttä tai tule-
maan hänen vastaanotolleen Pa-
raisten kaupungintalon toiseen ker-
rokseen. Hän on tavoitettavissa tiis-
taisin klo 9.00–14.00, tai sähköpos-
titse (heidi.valtasaari@parainen.fi) 
ja puhelimitse (046 920 0656). 

- Kiinnostuneet yhteistyökump-
panit ovat myös lämpimästi terve-
tulleita ottamaan yhteyttä tai ny-
käisemään hihasta. Mitä enemmän 
meitä on auttamassa, sitä hienom-
pia tuloksia voimme saavuttaa.  

Teksti: Å Communications

Paraisten ja Kemiönsaaren yhteistyöhanke Tervetuloa 
kotiin! tukee vasta maahan tulleiden työelämäintegraatiota. 
Kaupungin työllisyysvalmentaja Heidi Valtasaari saattaa 
yhteen paikalliset työnantajat ja muut kuin suomen- tai 
ruotsinkieliset työnhakijat. 

Kaupungin työllisyysvalmentaja 
Heidi Valtasaari saattaa yhteen 
paikalliset työnantajat ja muut 
kuin suomen- tai ruotsinkieliset 
työnhakijat.

ERIK SAANILA

http://www.tlo.fi
mailto:heidi.valtasaari@parainen.fi
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TEATTERI

Teatterikoululaiset käsittelevät 
lopputyössään itsetuntemusta 

Åbolands Teaterskola antaa näyttä-
mötaiteen opetusta 7–18-vuotiaille 
lapsille ja nuorille. Opetus koostuu 
500 opetustunnista, jotka suorite-
taan vähintään kuudessa vuodessa. 

- Olemme kaikki olleet aktiivisia 
seitsemästä yhdeksään vuotta, ker-
too Tilda Gustafsson. Gustafsson ja 
hänen taidekoulukaverinsa Emma 
Eklund, Fanny Koskinen ja Mari-
elle Lindholm ovat kotoisin Parai-
silta. He ovat osallistuneet nimen-
omaan Paraisilla järjestettävään 
opetukseen. 

- Meillä on toimintaa myös Turus-
sa, kertoo tuottaja Nelli Salonen. 

Lukuvuonna 2019–2020 teatteri-
koulun opetukseen osallistuu noin 
90 lasta ja nuorta. 

LAAJA LOPPUTYÖ
 Ennen kuin Eklund, Koskinen, 
Lindholm ja Gustafsson ottavat vas-
taan teatteritaiteen diplominsa, he 
tekevät perusteellisen lopputyön. 

-  Osallistumme kaikkeen siihen 
työhön, jota teatterituotantoon kuu-
luu. Siihen sisältyvät mm. näytel-
män valinta ja näytteleminen, mut-
ta myös markkinointia, puvustusta, 
rekvisiittaa, koreografiaa, valoja ja 
ääniä koskevat päätökset.

Näin kertoo Gustafsson, joka lisää, 
että kaikki auttavat kaikessa, mut-
ta noudattavat myös jonkinlaista 
vastuunjakoa. Gustafsson on kes-
kittynyt markkinointiin, eli spon-
soreiden ja yhteistyökumppanei-
den löytämiseen.

- Työryhmä on päättänyt tehdä 
yhteistyötä sellaisten yritysten ja 
organisaatioiden kanssa, jotka ta-
valla tai toisella sivuavat esityksen 
tematiikkaa, sanoo Salonen.  

Sponsoreihin kuuluvat mm. Ro-
tary ja LähiTapiola. Punainen Ris-
ti ja Terapiakulma taas ovat osallis-
tuneet järjestämällä näytelmän te-
matiikkaan liittyviä workshopeja. 
Muihin yhteistyökumppaneihin 
kuuluvat Aktiva ja Troja.

TEATTERIN AMMATTILAISET 
APUNA
 Eklund, Koskinen, Lindholm ja 
Gustafsson eivät ole yksin mat-
kallaan kohti tutkintoaan. Teatte-
riopettaja Mecki Ruokolahti opas-
taa heidät prosessin läpi ja vastaa 
lopputyötuotannon ohjauksesta. 

- Tämän ryhmän kanssa on kii-
tollista työskennellä. Tytöt ovat ai-
dosti kiinnostuneita teatterista ja 
esityksen tematiikasta, sanoo Ruo-
kolahti.

Tuottaja Salosen ensisijaisena teh-
tävänä on ohjata ja auttaa oppilaita 
markkinoinnissa ja lehdistöön liit-
tyvissä asioissa.

Teatterikoulun henkilöstön avun 
lisäksi lopputyöryhmä on saanut 

myös muiden alan ammattilaisten 
ohjausta. 

- Olemme mm. harjoitelleet ko-
reografiaa Susanne Montag-Wär-
nån kanssa ja saaneet puvustus-
apua Sonja Dragonilta, kertoo 
Lindholm. 

Tuotantoon kuuluu myös Annika 
Myyri Ruokolahden uutta musiik-
kia. Esityksen valot rakentaa Mag-
nús Sigurðarson. Valoista ja äänis-
tä vastaa Odwar Bäcklund.

- Olemme myös oppineet uima-
hyppyjen perustekniikkaa, koska 
yksi hahmoista harrastaa lajia, ker-
too Eklund. 

HUSET SOM RUT GLÖMDE – 
 ETT RIKTIGT HJÄRNSLÄPP
 Tyttöjen lopputyö huipentuu Eva 
Brisen kirjoittamaan esitykseen 
Huset som Rut glömde – ett riktigt 
hjärnsläpp. Ensi-ilta on 25.3. Pun-
tin kulttuurisalissa.

 Huset som Rut glömde -esityk-
sessä yleisö kohtaa neljä henkises-
ti eksyksissä olevaa nuorta naista. 
He tapaavat määrittelemättömässä 
paikassa, tietämättä miten tai mik-
si. Yhdessä he alkavat keriä elä-
määnsä auki.

- Saimme valita muutamien käsi-
kirjoitusten väliltä, ja tämä tarina 
valikoitui niistä aika nopeasti. Sen 
jälkeen olemme tehneet sisällös-
tä oman tulkintamme, sanoo Kos-
kinen. 

Työryhmä on työskennellyt esi-
tyksen parissa elokuusta asti, mut-
ta harjoitusten tahti on kiihtynyt 
vasta tänä keväänä. 

KESKEISENÄ TEEMANA 
ITSETUNTEMUS
 Näyttelijät ovat yhtä mieltä näytel-
män tematiikan tärkeydestä. Näy-
telmän aiheita ovat itsetuntemus, 
mielenterveysongelmat ja koh-
tuuttomat vaatimukset, jotka tule-
vat niin sisältä kuin ulkoa yhteis-
kunnastakin.

- Olemme itse yhdeksännellä luo-
kalla tai lukion ensimmäisellä vuo-
sikurssilla, ja meistä esityksen koh-
deryhmänä ovat meidän ikäisem-
me ja sitä vanhemmat, toteaa Gus-
tafsson. 

Tyttöjen mielestä näytelmä on ai-
kuisille yhtä tärkeä kuin nuorille. 

 - Se on ikkuna meidän maail-
maamme.

Eklundin, Koskisen, Lindholmin 
ja Gustafssonin mukaan roolihah-
mot ovat vähän kärjistettyjä, mut-
ta silti hyvin todentuntuisia. Hah-
moissa on paljon tunnistettavaa. 

- Uskon, että kaikki, jotka näkevät 
esityksen, voivat samastua johon-
kuhun hahmoista, sanoo Eklund. 

Vaikka näytelmä käsittelee mel-
ko raskaita aiheita, se tarjoaa myös 

Emma Eklundin, Fanny Koskisen, Marielle Lindholmin ja 
Tilda Gustafssonin opinnot Åbolands Teaterskolassa ovat 
pian ohi. Heidän lopputyötuotantonsa Huset som Rut glömde 
– ett riktigt hjärnsläpp esitetään Puntin kulttuurisalissa 
maaliskuussa.

Marielle Lindholm, Fanny Koskinen, Emma Eklund ja Tilda Gustafsson nähdään maaliskuussa esityksessä 
Huset som Rut glömde – ett riktigt hjärnsläpp.

ERIK SAANILA

huumoria, iloa ja naisenergiaa.
- Minun mielestäni olemme löy-

täneet hyvän tasapainon vakavan, 
absurdin jaa koomisen välillä, sa-
noo Lindholm. 

PUNTISSA NELJÄ ESITYSTÄ
Vain muutaman viikon päästä Ek-
lund, Koskinen, Lindholm ja Gus-
tafsson nähdään siis esityksessä 
Huset som Rut glömde – ett riktigt 
hjärnsläpp. Esityksiä on neljä, ja yk-
si niistä on suunnattu koululaisryh-

mille. Lippuja voi ostaa osoitteesta 
www.netticket.fi tai ovelta. 

- Niille, jotka eivät saa teatterista 
kyllikseen, suosittelemme myös 
turkulaisten oppilaiden lopputyö-
tuotantoa Ljusets hastighet, joka pe-
rustuu Rasmus Lindbergin näytel-
mään, vinkkaa Ruokolahti.

Ljusets Hastighet saa ensi-iltansa 
21.3. ja sitä esitetään myös 27.–28.3 
Turun Seikkailupuiston Timantti-
näyttämöllä.

- Toukokuussa ensi-iltansa saa 

myös teatterikoulun Marsipanpoj-
ken-juhlatuotanto. Esityksen on 
kirjoittanut Annina Enckell, ja se 
tehdään yhteistyössä Turun konser-
vatorion kanssa, paljastaa Salonen.

Seuraa Åbolands Teaterskolaa 
kulissien takana

Facebook – @abolandsteaterskola
Instagram – @abolandsteaterskola

Teksti: Å Communications

http://www.netticket.fi
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KULTTUURI

Arkipelagin tanssijoille valta-
kunnallista menestystä
– esiintymisiä ja avoimet ovet myös kotipaikkakunnalla 

Musiikkiopisto Arkipelagiin ko-
koontuu vuosittain noin 900 erita-
soista musiikin ja tanssin harrasta-
jaa. Paraisilla järjestettävät tanssi-
tunnit houkuttelevat parisensataa 
oppilasta aina neljästä ikävuodes-
ta ylöspäin. Tällä hetkellä opistos-
sa on tarjolla lastentanssin, baletin, 
nykytanssin, streetdancen, show-
tanssin, hip-hopin, improvisaati-
on, rytmisen voimistelun ja jazz-
tanssin opetusta.

- Useimmat kursseistamme on 
suunnattu lapsille ja nuorille, mut-
ta järjestämme myös erillisiä tans-
situnteja aikuisille, kertoo Musiik-
kiopisto Arkipelagin tuottaja Mil-
la Rauma. 

Tanssinopettaja Solveig Ekholm 
mainitsee vanhemmille ikäryhmil-
le suunnatut baletti- ja showtans-
sikurssit. 

- Tänä vuonna suosituimpia tun-
teja ovat olleet rytminen voimiste-
lu, nykytanssi, baletti, jazztanssi ja 
showtanssi.

TAIDERAJAT YLITTÄVÄÄ 
YHTEISTYÖTÄ
 Musiikkiopisto Arkipelag yhdis-
tää tanssin- ja musiikinopetuksen 
saman katon alle, mikä antaa mah-

dollisuuksia upeisiin yhteistyö-
muotoihin. 

- Tanssin ja musiikin keskinäiset 
synergiat ovat fantastiset. Lisäksi 
yhdistämme myös tanssin ja lau-
lun, Ekholm kertoo.

Opisto toimii Paraisilla, Nauvos-
sa, Kaarinassa ja Kemiönsaaressa. 
Myös paikkakuntien välillä teh-
dään kuukausittain erilaisia yh-
teistyöprojekteja. 

- Erityisen tiivistä opetusyhteis-
työtä tehdään Paraisten keskustan 
ja Nauvon välillä, kertoo Rauma. 

VALTAKUNNALLISTA 
TANSSIMENESTYSTÄ
 Arkipelagin oppilaita kannuste-
taan esiintymään ja osallistumaan 
oman taidegenrensä kilpailuihin 
säännöllisesti. 13-vuotiaan parais-
laisen Eeva Hyvärilän kevään kil-
pailukausi käynnistyi parhaalla 
mahdollisella tavalla. 

-  Eeva oli Varsinais-Suomesta ai-
noa tanssija, joka pääsi karsinnois-
ta mukaan Aleksanterin teatterissa 
Helsingissä järjestettyyn valtakun-
nalliseen balettikilpailuun. Eeva 
sai suorituksistaan myös kannus-
tuspalkinnon, kertoo Ekholm. 

Rauma lisää, että myös Arkipela-

gin MinimiDancers-tanssiryhmä 
osallistui Kajaanissa helmikuun 
alussa järjestettyyn Uudet tanssit 
-tapahtumaan. Sekä Hyvärilä että 
MinimiDancers valittiin mukaan 
kilpailuihin videokarsinnan kautta.

- Nuorimpien tanssijoidemme kil-
pailukausi on vielä edessäpäin, sa-
noo Ekholm toiveikkaana. 

Arkipelagin nuorimmilla tanssi-
joilla on tarkoitus osallistua muun 
muassa Oulussa järjestettävään 
Arktiset Askeleet -tapahtumaan. 

ESIINTYMISIÄ 
KOTIPAIKKAKUNNALLA
 Kajaaniin tai Ouluun asti ei kui-
tenkaan tarvitse tänä keväänä läh-
teä nähdäkseen Arkipelagin oppi-
laiden esiintyvän. 

 - Torstaina 12.3. järjestetään Vårs-

tara-tanssitapahtuma Pif-Centeris-
sä, 23.–27.3. on vuorossa Arkipe-
lag-viikko ja 24.–26.4. pidetään 
tanssilinjojen yhteinen kevätesi-
tys, kertoo Rauma.

Kiinnostuneet ovat myös tervetul-
leita tutustumaan tanssikouluun lä-
hemmin toukokuussa, viikolla 19. 

- Pidämme avoimet ovet kaikil-
le, jotka haluavat tietää lisää meis-
tä ja kurssitarjonnastamme tai ko-
keilla jotakin tanssimuotoa, vink-
kaa Ekholm. 

Rauma ja Ekholm kehottavat kiin-
nostuneita ilmoittautumaan tans-
situnneille jo toukokuussa, jolloin 
on virallinen ilmoittautumisaika. 
Myöhemminkin kauden aikana voi 
tulla mukaan, jos vapaita paikkoja 
on jäljellä. 

- Muistakaa tutustua myös mu-

siikkiopiston tämän kevään ope-
tukseen ja toimintaan, kehottaa 
Rauma.  

SYKSYN SUURPANOSTUS
 Vaikka ollaan hädin tuskin kevääs-
sä, Musiikkiopisto Arkipelagissa 
suunnitellaan täyttä häkää syksyn 
tapahtumia. Tänä vuonna on tar-
tuttu aivan uudenlaisiin yhteistyö-
muotoihin – nyt Parsport rf:n taito-
luistelujaoston kanssa.

- 28.–29.11. Paraisten jäähalliin 
kokoontuu noin 250 tanssijaa ja 60 
taitoluistelijaa. He esittävät siellä 
yhdessä jääprinsessasta kertovan 
tanssi-taitoluisteluesityksen, ker-
too Ekholm

Ekholm työstää parhaillaan esi-
tyksen käsikirjoitusta ja koreogra-
fiaa yhdessä taitoluistelujaoston 
hallituksen jäsenen Sara Trobergin 
kanssa. Osa jäästä peitetään tans-
silattialla, jotta lajit voivat esiin-
tyä yhdessä. 

- Tämä on uutta ja jännittävää 
meille kaikille! Tärkeä osa projektia 
on antaa oppilaille tilaisuus oppia 
tuntemaan toisensa ja tutustua tois-
tensa taidelajeihin, sanoo Rauma.  

- Toivomme lisäksi voivamme si-
sällyttää show’hun live-musiikkia, 
mutta missä mittakaavassa se on-
nistuu, on vielä selvittelyn alla, ker-
too Ekholm. 

Teksti: Å Communications

KEVÄÄN TANSSI- 
JA MUSIIKKI- 
TAPAHTUMAT 
PARAISILLA 
11.3. klo 19.00 (Musiikki) 
Oppilaskonsertti, opiston sali
12.3. klo 17.30 (Tanssi) 
Vårstara, Pif-Center
18.3. klo 18.00 (Musiikki) 
Bandnight: Outcast & DeLuxe, 
PUNT:n nuorisotila
23-27.3 (Musiikki + Tanssi) 
Arkipelag-viikko
8.4 (Musiikki) Play like a girl -bändi-
konsertti, PUNT:n kulttuurisali
8.4. klo 19.00 (Musiikki) 
Oppilaskonsertti, opiston sali
22.4. klo 18.00 (Musiikki) Bandnight: 
Lost in Pargas, PUNT:n nuorisotila
24.-26.4. Kevätesitys (Tanssi)
4.-10.5. (Tanssi) 
Avoimet ovet tanssitunneilla
6.5. klo 19.00 (Musiikki) 
Oppilaskonsertti, opiston sali

Lisätietoa osoitteesta 
www.arkipelagmusik.fi

Musiikkiopisto Arkipelagin tanssilinjoilla on ollut 
tapahtumarikas alkuvuosi. Oppilaat ovat kunnostautuneet 
valtakunnallisissa kilpailuissa ja tapahtumissa. Kevään 
aikana he esittelevät osaamistaan myös Paraisilla. Syksyllä 
odottavat uudenlaiset haasteet, kun tanssi ja luistelutaide 
tuodaan yhteen jäähallissa.

Arkipelag kannustaa oppilaitaan osallistumaan esiintymisiin ja kilpailuihin.

MAIJA LEINO

Tanssinopettaja Solveig 
Ekholm työstää parhaillaan 
käsikirjoitusta, lavastusta ja 
puvustusta syksyn tanssi-
taitoluisteluesitykseen.

Milla Rauma työskentelee 
Musiikkiopisto Arkipelagissa 
tuottajana.

http://www.arkipelagmusik.fi
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KULTTUURI

BIO SYDVÄST

Svenska Teatern i Helsingfors ja 
Paraisten kaupungin kulttuuriyk-
sikkö järjestävät Mitt Själö – från 
forskning till teaterscen -yleisöillan 
Paraisten kaupungintalolla tiistaina 
10. maaliskuuta klo 18.
Sielujen saari -romaani (ruots. Sjä-
larnas Ö) kertoo Turunmaan saa-
ristossa Seilin saaressa sijainneesta 
naisten mielisairaalasta. Sairaalas-
sa hoidettiin vuosina 1889–1962 
satoja naisia, useimpia heistä koko 
heidän loppuelämänsä ajan. Sai-
raalaan otettiin lähes parisataa 
naista, joita pidettiin mielisairaina. 
Keitä nämä naiset olivat ja millä 
perusteella heidät määriteltiin mie-
lisairaiksi? 
Svenska Teatern i Helsingfors tuo 
näyttämölle ”Själarnas Ö” -näy-
telmän, jonka ensi-ilta on suurella 

näyttämöllä 25.11. Tutkija Jutta 
Ahlbeck ja kirjailija Johanna Holm-
ström puhuvat Seilin mielisairaalan 
naisista, teatterinjohtaja Joachim 
Thibblin kertoo esityksestä ja dra-
maturgi Nina-Maria Häggblom 
moderoi keskustelua. Yleisöilta on 
kaikille avoin ja järjestäjät tarjoavat 
kahvit ja kahvileivän.

Musiikkiopisto Arkipelagin järjestä-
mä Arkipelag-viikko tarjoaa upean 
kattauksen ammattitaiteilijoiden 
konsertteja- ja esityksiä paraislaisil-
le. Vapaa pääsy. 
ma 23.3. klo 18   Chopin, etydit op. 
10 ja op. 25, Markus Ollila, piano, 
Arkipelagin sali
Chopinin etydit on näynomaisista 
musiikillisista ilmestyksistä koos-
tuva kokonaisuus, jonka Frederic 
Chopin sävelsi vuosina 1829-36. 
Se on säveltäjänsä merkittävin 
sävellyskokoelma, ja klassisen pia-
nokirjallisuuden keskeinen merk-
kipaalu, jonka jokainen etydi on 
oma pianistinen koetinkivensä. Se 
on universaalia musiikkia, jonka 
teemojen on kuitenkin mahdollista 
nähdä kietoutuvan vuoden 1830 
epäonnistuneeseen Puolan kan-
sannousuun, jonka seurauksena 
45 000 puolalaista perhettä pakko-
siirrettiin Venäjälle.
ti 24.3. klo 18 Opettajat lavalla, 
Tarja Laamanen, Timo Lahti, Salla 
Lehtilä, Riikka Lehtimäki, Johanna 
Schwela, Riikka Tirronen, Tuomo Tir-
ronen, Samuli Paavilainen, Henrik 
Järvi, Saana Iljin, Paraisten kirkko
Händel, Purcell, Bach, Bach-Ekman, 
Pärt, Busoni ja Doppler ovat sä-
veltäjiä, joiden musiikkia kuullaan 
kymmenen Arkipelagin soitonopet-
tajan yhteisessä konsertissa!

ke 25.3. klo 18 Tuubakimalainen, 
Harri Lidsle, tuuba ja juonto, Matti 
Hussi, piano, Arkipelagin sali
Tuubakimalainen on lastenkon-
sertti, jossa saa osallistua. Lavalle 
pääsee soittamaan eri soittimia 
ja mukana saa laulaa. Ehkä, jos 
taikasuola on mukana, lavalla 
nähdään taikatemppujakin! Sopii 
myös hyväntuulisille aikuisille.
ke 25.3. klo 18 Jos kuulisit jonkun 
huokaavan, Erika Alajärvi, tanssi, 
Ulla Paakkunainen, laulu, Mika Sep-
pänen, sello, Rehdin urheilutalo
Jos kuulisit jonkun huokaavan 
on tanssia, laulua ja sellonsoittoa 
sisältävä flamenco-esitys. Esityk-
sen musiikki pohjaa flamencossa 
kohtalokkaana tunnetun tyylilajin, 
peteneran, varhaisiin muotoihin. 
Peteneran juurissa soivat vanhat 
sävelmät: kansanlaulut, keskiaikai-
set romanssit, sefradijuutalaisten 
laulut, jotka ovat kulkeuduttuaan 
eri puolille maailmaa säilyneet ny-
kypäivään asti.
to 26.3. klo 18 Piccolo-konsert-
ti, Pia-Maria Björkman ja Nina 
Mickelsson, Arkipelagin sali
Piccolo on pienimuotoinen kon-
serttihetki ja mahdollisuus tutustua 
eri soittimiin, katsellen, kuunnellen 
ja kokeillen

ELÄMÄ KUOLEMAN JÄLKEEN
(Livet efter döden)
Ensi-ilta: 6.3
Ikäraja: K7
Pituus: 1h 21min
Ohjaus: Klaus Härö
Pääosissa: Peik Stenberg, 
Martin Paul ja Lena Labart
Genret: Komedia, Draama, Kotimainen
NÄYTÖKSET:
6.3 klo 18.30 Vesterlid, Houtskari
8.3 klo 15.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen
11.3 klo 18.30 Framnäs, Nauvo
12.3 klo 18.30 Kommunalgården, 
Korppoo 

PARASITE
(Gisaengchung)
Ensi-ilta: 31.1
Ikäraja: K16
Pituus: 2h 11min
Ohjaus: Joon-ho Bong
Pääosissa: Kang Ho Song, Sun Kyun Lee, 
Yeo Jeong Cho, Woo Shik Choi, So Dam 
Park, Jung Eun Lee, Hyae Jin Chang
Genret: Draama, Komedia
NÄYTÖKSET:
9.3 klo 19.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen

ETEENPÄIN
(Onward / Framåt)
Ensi-ilta: 6.3
Ikäraja: K7
Pituus: 1h 43min
Ohjaus: Dan Scanlon
Genret: Perhe, Animaatio
NÄYTÖKSET:
20.3 klo 17.30 Vesterlid, Houtskari - SE dub
22.3 klo 13.00 PUNT Kulttuurisali, 
Parainen - SE dub
22.3 klo 15.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen 
- FI dub, 25.3 klo 17.30 Framnäs, Nauvo - SE dub, 26.3 klo 17.30 Kommunalgården, Korppoo - SE dub

ARNE ALLIGATOR – 
SJUNG MED! (BIO)
Ensi-ilta: 8.11.2019
Ikäraja: S
Pituus: 40min
Ohjaus: Ilkka Rautio
Genret: Perhe, Animaatio, Musiikkia
Muuta: Elokuva on ruotsinkielinen
NÄYTÖKSET:
8.3 klo 15.00 PIUG Kulttuursali, Parainen
11.3 klo 17:30 Framnäs, Nauvo

JUDY
Ensi-ilta: 11.10 2019
Ikäraja: K12
Pituus: 1h 58min
Ohjaus: Rupert Goold
Pääosissa: Renée Zellweger, Finn Wittrock, 
Rufus Sewell, Jessie Buckley, Michael Gambon
Genret: Draama, Musiikkia, Elämäkerta
NÄYTÖKSET:
16.3 klo 18.30 Vesterlid, Houtskari
17.3 klo 19.00 PUNT Kulttuurisali, Parainen
19.3 klo. 18.30 Kommunalgården, Korppoo

CATS
Ensi-ilta: 3.1
Ikäraja: K7
Pituus: 1h 50min
Ohjaus: Tom Hooper
Pääosissa: James Corden, Judi Dench, Ja-
son Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian 
McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson, Frances-
ca Hayward.
Genret: Musikaali
NÄYTÖKSET:
18.3 klo. 19.00 PUNT Kulttuurisali, Parianen

BIO SYDVÄST - MUSIIKKIA MAALISKUUSSA 2020

Maaliskuussa saamme nauttia laa-
jasta musiikkitarjonnasta ja vielä-
pä hyvin monenlaisesta erilaisesta 
musiikista. Luvassa on jazzia, popia, 
laulelmia, rockia, bluesia, klassista, 
musiikkielokuvia, lastenmusiikkia ja 
äänitaidetta. Musiikkia Maaliskuus-
sa on useiden eri toimijoiden väli-
nen yhteistyö. Voit lukea lisää Mu-
siikkia Maaliskuussa -ohjelmasta ja 
konserteista osoitteessa parainen.
fi/musiikkia-maaliskuussa. 

JAZZIA, POPIA JA LAULELMIA
Jo perjantaina 6.3. saamme ko-
kea ensimmäisen jazzahtavan 
konsertin, kun kaupungintalolla 
esiintyy kolme paraislaislähtöistä 
musiikinopiskelijaa: Myyri Ruoko-
lahti, laulu, Julia Andersson, piano, 
ja Emilia Lindblom, basso. Pääsy-
maksuun sisältyy myös Matgladin 
tapaksia, joten tiedossa on ihanan 
tunnelmallinen ilta.
Perjantaina 20.3. saamme kuulla 
Lasse Mårtenssonin rakastetuimpia 

lauluja ja melodioita PUNT:n kult-
tuurisalissa. Lavalla nähdään Ben-
ny Törnroos, Ami Aspelund, Henrik 
Wikström, Päivi Kärkäs ja Johanna 
Almark, joten illasta tulee varmasti 
unohtumaton.
Keskiviikkona 25.3. vuorossa on 
ruotsalaispainotteisempaa jaz-
zia, kun Sandra Långbacka tulkit-
see Monica Zetterlundin musiikkia 
yhdessä kvartetin kanssa, johon 
kuuluvat Mikael ja Ulf Långbacka, 
Janne Engblom ja Oskar Suksi. 
Konsertti järjestetään kaupungin-
talon Komentosillalla.
Ravintola Kamussa esiintyy per-
jantaina 27.3. jazztrio MÖLy Trio. 
Yhtye perustettiin jo vuonna 2015 
ja se koostuu Turun seudun musiik-
kiopiston opettajista (Jaakko Mar-
tikainen, saksofoni, Johan Ölander, 
rummut, ja Pasi Lyysaari, basso). 
Yhtye julkaisi ensimmäisen albu-
minsa ”Floating in Nauvo and Ot-
her Stories” vuonna 2017.

MAALISKUU TARKOITTAA MUSIIKKIA!

LAADUKKAITA ILMAISKONSERTTEJA 23.–27.3. 

SEILI-AIHEINEN YLEISÖILTA MITT SJÄLÖ – 
FRÅN FORSKNING TILL TEATERSCENEN
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HOUTSKARI

INIÖ

KORPPOO

NAUVO

VUOSIKOKOUKSET
NÄSBY FISKELAG/DELÄGARLAG, 
VUOSIKOKOUS
Sääntömääräiset asiat.
Houtskärs gästgifveri
26.3.2020 klo 19.00
FOLKHÄLSANIN JA SPR:N KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräiset asiat. Kahvia ja arpajaiset. 
Tervetuloa!
Paloasema
1.4.2020 klo 18.00

HOUTSKÄRS KULTURGILLE 
TÖITÄ
Houtskärs kulturgille tarvitsee Houtskarin saa-
ristomuseolle oppaan kesäksi 2020. Oppaan 
tulee osata puhua ruotsia, suomea ja vähän 
englantia ja pitää työskentelystä ihmisten 
kanssa. Työ alkaa 22.6. ja päättyy 9.8. ja töitä 
on tiistaista sunnuntaihin. Jos kiinnostuit, ota 
yhteyttä L. Brunnsbergiin, 0400 723 375 tai 
houtskultur@gmail.com. 
KESÄNSUUNNITTELUKOKOUS
Yhdistykset, yritykset ja yksityishenkilöt! Tulkaa 
mukaan suunnittelemaan ja koordinoimaan 
Houtskarin päiviä ja muita kesän tapahtu-
mia. 
ALUEKONTTORI
9.3.2020 klo 18.00
Järj. Houtskärs kulturgille ja Houtskarin lauta-
kunta

PRO HOUTSKÄR
HAAHKAVEISTOSKERÄYS
Pro Houtskär kerää rahaa hankkiakseen 
Houtskariin Reima Nurmikon haahkaveistok-
sen asukkaiden ja kävijöiden iloksi.
Voit osallistua keräykseen osoitteessa
 https://mesenaatti.me/
campaign/?id=1395#single/view.

HOUTSKARIN KIRJASTO
IT-AKUUTTI
Tarvitsetko digitukea? Ota mukaan oma äly-
puhelimesi, tablettisi tai kannettavasi ja tule 
Rasmus Johanssonin opastettavaksi. Hän 
osaa auttaa sinua muun muassa sähköpos-
tin, sosiaalisen median, sovellusten ja mui-
den pienten IT-pulmien kanssa. Ilmoittautu-
mista ei tarvita, mutta tulethan hyvissä ajoin 
ennen klo 16.15. IT-akuutti on maksuton ja 
kaksikielinen.
KIRJASTO
16.3. klo 16.15–18.15

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
18.3. ja 22.4. klo 14.00–15.30
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
MESSU
Lagerroos. Kirkkokahvit.
HOUTSKARIN KIRKKO
15.3. klo 11.00
MESSU JA MARTTOJEN TARJOILU
Mariakören-kuoro laulamassa. Messun jäl-
keen vohvelikestit pappilassa.
HOUTSKARIN KIRKKO
22.3. klo 11.00

KOKOUSKUTSU
KORPPOON KOTISEUTUYHDISTYS RY
Kutsuu VUOSIKOKOUKSEEN maanantaina 
30.3. klo 18.00
Paikka; Idas, Kotiseutumuseo, Strömmantie 
39
Sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos.
Tarjoamme mukavaa tunnelmaa ja jotain 
hyvää teen ja kahvin kera, tervetuloa!
Hallitus

Korpo kulturgille ry pitää vuosikokouksen 
4.4.2020 klo 13 Saaristokeskus Korpoströmis-
sä.
Sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu! Tervetulos!

SPR KORPPOON OSASTO PITÄÄ
KEVÄTKOKOUKSEN
Keskiviikkona 25. maaliskuuta
klo 19.00 Paloasemalla
Mäntymäentie 6, 21710 Korppoo
Sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa
Hallitus

KOKOUKSET
KEISTIÖ BYALAG RF
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräiset asiat, kahvitarjoilu.
Keistiön koulu
Tiistaina 17.3. klo 18.30

INIÖ UNGDOMSFÖRENING RF
VUOSIKOKOUS
Heimgård
Lauantaina 21.3. klo 18.30

FOLKHÄLSAN I INIÖ RF
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräiset asiat, omaisuuden myynti.
Seurakuntakoti
Lauantaina 28.3. klo 12.30

SPR:N INIÖN OSASTO 580
KEVÄTKOKOUS
Sääntömääräiset asiat
Seurakuntakoti
Lauantaina 28.3. klo 12.30

PRO INIÖ RY
VUOSIKOKOUS
Café Gamla Banken
Lauantaina 4.4. klo 13.00

KEVÄTKOKOUSKUTSU
FOLKHÄLSAN I NAGU R.F. JA RÖDA 
KORSETS NAGU AVDELNING R.F. 
PITÄÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN 
KEVÄTKOKOUKSENSA 
keskiviikkona 25.3 klo. 18.30 Kunnantuvalla.
Tervetuloa!

NAGU HEMBYGDSFÖRENING 
järjestää kevään aikana ”Tunnista vanhoja 
valokuvia”-iltoja. Seuraava järjestetään 30.3. 
klo18 Kunnantuvalla.

MULTICULTIN VUOSIKOKOUS
Sunnuntaina 8 maaliskuuta 2020 klo 18 ra-
vintola Köpmanissa
Kokouksessa käsitellään sääntömääräisiä 
asioita.
Asiakirjat lähetetään jäsenille sähköpostitse.
Kokouksen jälkeen keskustellaan kaupungin 
kulttuuritoiminnasta, mukana kultuuripäällik-
kö Fia Isaksson. Ohjaaja, muusikko, näyttelijä 
Riddo Ridberg kertoo siitä, kuinka kaksikieli-
nen nuorten show rakennetaan ja toteute-
taan. Hän raportoi myös Beatles-festivaaleilta 
Englannissa, Brasiliassa ja Venäjällä.  
 Tarjoilua varten pyydämme ystävällisesti en-
nakkoilmoittautumista info@multiuculti.fi tai 
puh 0405060109

EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Lagerroos
HOUTSKARIN KIRKKO
29.3.2020 klo 11.00
PYHÄKOULU
PAPPILA
15.3.2020 klo 15.00–17.00

TORSTAITAPAAMINEN
PAPPILA
5.3. klo 14.00
KÄSITYÖKAHVILA
Ota mukaan omaa purtavaa, kahvia ja tee-
tä on.
PAPPILA
5.3. klo 18.00
JUNIORIKERHO
PAPPILA
10.3., 24.3. ja 31.3. klo 12.30 ->
PAPPILAN PORINAT
PAPPILA
10.3. ja 24.3. klo 14.00
KESKIVIIKKOTAPAAMINEN
FRIDHEM
11.3. ja 25.3. klo 13.30
MARIAKÖREN-KUORO
Mariakören-kuoro harjoittelee kirkossa.
11.3., 18.3. ja 25.3. klo 17.30
RUKOUSRYHMÄ
PAPPILA
17.3. klo 18.00
HARTAUS
FRIDHEM
18.3. klo 13.30
MATKAN MERKEISSÄ
Tryggve ja Airi Forssell
PAPPILA
19.3. klo 18.00
MISSIONSBODEN
Talviaukiolo
21.3. ja 18.4. klo 13.00–15.00

SAARISTOKOULUN KURSSEJA
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: www.skar-
gardsskolan.fi / 040 561 8278.
LUONTOVALOKUVAUS
10.–13.4.2020
SEKATEKNIIKKAMAALAUS
9.–13.4.2020
METSÄSTÄJÄKURSSI JA -TUTKINTO
Kurssikieli on ruotsi, kirjallisen tutkinnon voi 
suorittaa suomeksi.
24.–26.4.2020
VALOKUVAUS/RUOANLAITTO
24.–26.4.2020

SAARISTON KOMBI
SMÅTT OCH GOTT TILL FREDAGSMYSET
Iniön koulu, opetuskeittiö
Perjantaina 13.3. klo 17.30–19.45

INIÖN KAPPELISEURAKUNTA
JUMALANPALVELUS, TOIVEVIRRET JA EH-
TOOLLINEN
Aftonro
Sunnuntaina 8.3. klo 13.00
JUNIORIKERHO 
Snäckan
Maanantaina 9.3. klo 14.00–16.30
MESSU 
Iniön kirkko
Sunnuntaina 15.3. klo 13.00
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Aftonro
Sunnuntaina 29.3. klo 13.00

MUSIIKKI
LEGENDAARINEN JAZZYHTYE DDT
 TULEE NAUVOON
Lauantaina 4.4.2020 klo 18 konsertoi DDT 
(Downtown Dixie Tigers) Nauvon L` Escales-
sa. 
Yhtyeessä soittavat Fred Andersson/klarin-
etti, Niklas Andersson/ trumpetti, Pelle Nää-
tänen/pasuuna, Joonatan Rautio/tenorisa-
xofoni, Pekka Mesimäki/banjo/kitara, Riitta 
Paakki/piano, Pentti Mutikainen/basso ja 
Thomas Rönnholm/rummut.
DDT on Suomen perinnejazzin sydän ja 
elinhermo. Heidän ohjelmistonsa tarjoaa 
runsaan valikoiman dixielandia, New Or-
leans-jazzia parhaammasta päästä! DDT ei 
juurikaan tee kiertueita. Siispä huhtikuun nel-
jäntenä tarjoutuu saaristolaisille ainutlaatui-
nen mahdollisuus kuulla maamme tärkeintä 
dixieland-lähettilästä.  
Konsertin mahdollistaa Multicultin ja Korpo 
Jazzin yhteistyö  ja Nauvon Säästöpankki-
säätiön tuki
Lippujen a´ 20 €  varaus: info@multiculti.fi tai  
0405060109.
Pöytävarauksia ja tarkkoja istumapaikkoja ei 
voi varata ennakkoon.
L Èscale tarjoaa konsertin jälkeen uunipe-
runaa kolmella eri täytteellä, tomaatti-feta 
salaattia , kahvia/teetä ja toskakakkua 20 €.

NAGU KAPELLFÖRSAMLING 
JÄRJESTÄÄ
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin. 
Kirkkokahvit kirkossa. 
KIRKOSSA
su 8.3. klo 11
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 9.3. klo 14-16
SEURAKUNTAPIIRI 
Avoin keskustelupiiri kahvipöydän äärellä,
Eeva Granström, Kjell Granström, Robert He-
lin.
SEURAKUNTAKODISSA
ti 10.3. klo 14
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 16.3. klo 14-16
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 23.3. klo 14-16
KAHVITUPA KAIKILLE 
SEURAKUNTAKODISSA
ma 30.3. klo 14-16
RUOTSINKIELINEN PERHEMESSU
Kjell Granström, Robert Helin. 
KIRKOSSA
su 5.4. klo 11 Palmusunnuntai
YHTEISVASTUULOUNAS
Lounas, kahvit, arpajaiset,
Tervetuloa!
SEURAKUNTAKODISSA
su 5.4. klo 12-14 Palmusunnuntai
KOTISIVU: 
vastabolandsforsamling.fi tai vafo.fi 
FACEBOOK:
 facebook.com/vasfor

mailto:houtskultur@gmail.com
https://mesenaatti.me/campaign/?id=1395#single/view
mailto:info@multiuculti.fi
http://www.skargardsskolan.fi
http://www.skargardsskolan.fi
mailto:info@multiculti.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI

PARAINEN

SINÄ JOKA KÄYT 1-6 LK
ON TULLUT AIKA ILMOITTAUTUA
KAUPUNGIN SUOSITUILLE PÄIVÄ-

LEIREILLE!
PELAAMME, LEIKIMME, ASKARTELEMME JA 
TEEMME RETKIÄ YHDESSÄ. TULE MUKAAN 
ALOITTAMAAN KESÄLOMA KANSSAMME!

MAANANTAI - PERJANTAI KLO 8.30 - 16.00
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 7.3 JA 

PÄÄTTYY 10.5      HINTA 50€/VKO
ILMOITTAUTUMISET NUORI.PARAINEN.FI

NAUVO (FRAMNÄS) - KORPPOO (KOULU)
YHTEISTYÖSSÄ NAUVON FOLKHÄLSANIN 

KANSSA

EMMA & JOEL OHJAAJINA ANNA & JONNA OHJAAJINA
PARAISILLA NUORISOTALO PUNTISSA

APUOHJAAJINA KAKSI KESÄTYÖNTEKIJÄÄ

VKO. 24
VKO. 25 (MA-TO 40€)

VKO. 26

25 PAIKKAA / VKO

20202020
SINÄ JOKA KÄYT 1-6 LK

ON TULLUT AIKA ILMOITTAUTUA
KAUPUNGIN SUOSITUILLE PÄIVÄ-

LEIREILLE!
PELAAMME, LEIKIMME, ASKARTELEMME JA 
TEEMME RETKIÄ YHDESSÄ. TULE MUKAAN 
ALOITTAMAAN KESÄLOMA KANSSAMME!

MAANANTAI - PERJANTAI KLO 8.30 - 16.00
ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 7.3 JA 

PÄÄTTYY 10.5      HINTA 50€/VKO
ILMOITTAUTUMISET NUORI.PARAINEN.FI

VKO. 23 NAUVO (BUSSIKYYTI KORPPOOSTA)
VKO. 24 KORPPOO (BUSSIKYYTI NAUVOSTA)

17 PAIKKAA PER KUNNANOSA 30.4 ASTI, SEN 
JÄLKEEN PAIKAT TÄYTETÄÄN 
JONOTUSJÄRJESTYKSESSÄ.

KUDONTATUPA JA LANKATALLI
avoinna ma-ti 10-15, ke-to 10-16 

 Beatrice Bäcklund toivottaa sinut tervetulleeksi kudontatupaan!
 Tule varaamaan aika maton, poppanan, huovan, keittiöpyyhkeen, 
 pöytäliinan tm. kutomiseen.

 SYKSYN KURSSIT
 7.3 + 14.3 Block printing ja Sashiko
 17.3 + 24.3 Huovutettu pääsiäisnoita
 2.5 Tuftaus
 29.4 + 6.5 Verkkokassi
 13.5 Espadrillos
 Meiltä voi myös varata kursseja yksityisille ryhmille ja yrityksille.
 13.3. klo 16/17-21
 Nuppu Print companyn ompelukurssi 
 Ompele itsellesi kesämekko trikookangasta!
 Ilmoittaudu kotisivuillamme.
 Paikka: Lukkarinkuja, 5, 21600 Parainen

 KESÄKÄSSÄ LAPSILLE
 1-5.6 Sisusta huoneesi
 8-12.6 Kudo oma matto
 15-17.6 Paperin teko
 3-7.8 Kudo oma matto

 Lisätietoja ja ilmoittautumiset kotisivuillamme taitoaboland.fi

KNYTKALAS – NYYTTIKESTIT – 
POTLUCK PARTY 
LÖ/LA/SA 21.3. KL(O) 15-18
Vietä kulttuurinen monimuotoisuus ja tule 
mukaan kansainvälisiin koko perheen nyyt-
tikesteihin. 
Jaa ruokakulttuurisi ja maista samalla ruo-
kia monesta eri maasta! Kestit pidetään 
Paraistenseudun koulun ruokasalissa ja 
ohjelmassa on mm eri kielisiä lauluja lap-
sikuoro Da Capon laulamana.
Tuo tyypillistä syötävää omasta kulttuu-
ristasi, makeata ja/tai suolaista, makusi 
mukaan. Mielellään voit tuoda myöskin 
esineen tai muuta joka kertoo maastasi tai 
kulttuuristasi. Mahdollinen ohjelmakin on 
tervetullut, ilmoita mielellään etuajassa.
Ilmoittautuminen tehdään Paraisten Punai-
seen Ristiin viimeistään 15.3.
vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/6401
Järj: SPR Paraisten osasto yhteystyössä pai-
kallisten järjestöjen kanssa. Ohjelma on 
osa Rasismin vastaista viikkoa.

ARKIPELAG-VIIKKO 23.–27.3.
Musiikkiopisto tarjoaa nimikkoviikkonsa aika-
na useita konsertteja. Ohjelmassa on sekä 
klassista musiikkia, tanssia että lastenmu-
siikkia. Viikko käynnistyy maanantaina 23.3. 
Markus Ollilan pianokonsertilla musiikkiopis-
ton salissa. Ohjelmassa on silloin Chopiniä.
Tiistaina 24.3. useita Musiikkiopisto Arkipela-
gin opettajia esiintyy Paraisten kirkossa.
Keskiviikkona 25.3. vuorossa on lastenkon-
sertti ”Tuubakimalainen” musiikkiopistol-
la. Myös yleisössä olevat lapset pääsevät 
osallistumaan konserttiin. Samana iltana on 
myös flamencotanssin, -laulun ja -musiikin 
täyteinen flamencokonsertti Rehdin urheilu-
talolla.
Arkipelag-viikon päätteeksi torstaina 26.3. 
järjestetään alle kouluikäisten lasten picco-
lokonsertti. Konsertti pidetään musiikkiopis-
ton salissa.
ROCKIA, BLUESIA JA KANSANMUSIIKKIA
Torstaina 12.3. Elvis herää henkiin Paraisten 
Seniorituvalla. Hentti Hankalahti muuntau-
tuu Elvikseksi 30 minuutin ajaksi ja esittää 
unohtumattomia Elviksen kappaleita.
Keskiviikkona 18.3. on ensimmäinen Band 
Night -ilta Paraisten nuorisotalolla. Esiinty-
mässä on kaksi yhtyettä Musiikkiopisto Arki-
pelagista: Outcast ja DeLuxe.
Seuraavana iltana 19.3. Nauvon Framnä-
sissä pääsee heittäytymään Rockin histo-
riaan Matsin ja Antun kanssa. He soittavat 
parasta rockmusiikkia aina 50-luvulta asti ja 
kertovat samalla, missä kontekstissa musiikki 
on syntynyt.

RASISMINVASTAINEN VIIKKO PARAISTEN 
KIRJASTOSSA 16.-22.3.
Koko ohjelma julkaistaan kirjaston kotisivuilla 
osoitteessa blanka.fi.
Avoin kielikahvila 19.3.
Tule mukaan harjoittelemaan suomen pu-
humista kahvikupin äärellä. Kevätkaudella 
2020 kokoonnumme Paraisten kirjastossa 
torstaisin klo 17-19. Kiinnostaako kahvila, 
mutta puhut jo suomea sujuvasti vai onko 
suomi sinulle täysin uusi kieli? Torstaina 19.3. 
olet lämpimästi tervetullut osallistumaan. Si-
nun ei tarvitse ilmoittautua.
Kahvila järjestetään yhdessä Punaisen Ristin 
kanssa. 
SUKAT ROKKAA: PERHELAUANTAI 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 21.3.
Kansainvälisen Downin syndrooma –päivän 
kunniaksi järjestetään Sukat Rokkaa-tapah-
tuma Paraisten kirjastossa 21.3 klo 10-14. 
Tervetuloa askartelemaan ja kokeilemaan 
erilaisia sukkia valokuvausseinällä. Osallis-
tumme haasteeseen pukemalla sukat huo-
miota herättävällä tavalla.
Klo 10-14 Askartelua
Klo 12-14 Steg för Steg -järjestön 
valokuvausseinä
Tapahtuman järjestää Steg för Steg järjestö 
ja Paraisten kirjasto. Tapahtuma on myös osa 
Punaisten Ristin rasisminvastaista viikkoa.
TEURI BRUNILA VIERAILEE 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 9.3. KLO 18
Turun käräjäoikeuden laamanninvirasta 
eläkkeellä oleva Teuri Brunila, ajankohtai-
nen kirjallaan ”Tuomari joka tahtoi sovitella”, 
vierailee Paraisten kirjastossa 9.3. klo 18. Työ-
oikeuden emeritus professori Seppo Koski-
nen haastattelee Brunilaa.
Tilaisuuden yhteydessä on mahdollista os-
taa Brunilan kirja 20€ hintaan (käteismaksu).
Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Musiikkia Maaliskuussa päättyy 28.3. Juu-
rakon konserttiin Harry’s Pubissa. Juurakko 
yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkia, 
bluesia ja bluegrassia. Juurakko koostuu 
viidestä naispuolisesta muusikosta ja multi-
instrumentalistista, he soittavat kaikkea 
harmonista ja kanteleesta kitaroihin, sikari-
laatikkosoittimiin, lyömäsoittimiin, kampaan, 
munniharppuun ja paljoon muuhun. Juurak-
ko nimitettiin Etnogaalassa Vuoden Artistiksi.
ELOKUVAA JA MUSIIKKIA
Musiikkia Maaliskuussa -viikkojen aikana 
BioSydväst esittää Judy Garlandista kerto-
van elokuvan Judy. Elokuva alkaa vuonna 
1968 Lontoosta, kun Judy Garland laskeutuu 
svengaavaan Lontooseen esiintyäkseen lop-
puunmyydyissä konserteissa, vaikka hänen 
uransa alkoi jo 30 vuotta aikaisemmin. Hä-
nen elämänsä parrasvaloissa on muutta-
nut hänet, mutta samaan aikaan hän on 
onnellinen uudesta rakkaudestaan. Judya 
elokuvassa esittävä Renée Zellweger sai roo-
listaan Oscarin. Elokuva esitetään Houtskaris-
sa, Paraisilla ja Korppoossa.
Paraisilla esitetään myös elokuva Cats, joka 
on elokuvaversio Andrew Lloyd Webberin 
klassikkomusikaalista täynnä ikonista musiik-
kia, maailmanluokan tanssijoita, näyttäviä 
miljöitä ja uutta teknologiaa. Elokuva sai krii-
tikoilta melko laimean vastaanoton, mutta 
yleisö on pitänyt elokuvasta. Tule ja tee itse 
oma päätelmäsi.
OHJELMAA LAPSILLE JA ÄÄNITAIDETTA
BioSydväst on onnistunut hankkimaan elo-
kuvan ”Arne Alligator – sjung med!”, vaikka 
se ei vielä ole tullut Suomen elokuvateatte-
reihin. Arne Alligator, Aarne Alligaattori on 
kaikkien rakastama suomenruotsalainen 
lastenmusiikkiryhmä, josta on Ruotsissa tul-
lut myös Youtube-ilmiö. Elokuva koostuu ani-
moiduista musiikkivideoista ja se kutsuu sekä 

aikuiset että lapset mukaan laulamaan kap-
paleiden mukana. Elokuva esitetään Paraisil-
la ja Nauvossa.
Paraisten Luolassa järjestetään tasaisin 
väliajoin Ambient-tapahtumia. Lauantaina 
21.3. kuullaan E-Musikgruppe Lux Ohria ja 
nähdään Benedict Slotten teos. Lux Ohr on 
turkulainen elektroakustinen yhtye, joka on 
hakenut inspiraatiota muun muassa 1970-lu-
vun kokeellisesta rockista ja elektronisesta 
musiikista. Benedict Slotte on erikoistunut 
muun muassa akustiikkaan, äänenkäsitte-
lyyn ja simulaatioon. Ambient-tapahtumas-
sa Paraisilla esitetään visuaalisesti videon 
muodossa hänen teoksensa ”Proportiones 
absconditae”.

KIRJAILIJAVIERAILU: 
VIRPI HÄMEEN-ANTTILA 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 16.3. KLO 18
Virpi Hämeen-Anttila keskustelee Päivi Alm-
grenin kanssa Paraisten kirjastossa maanan-
taina 16.3. klo 18.
Ilmainen pääsy. Tervetuloa!
LAUTAPELIKERHO LAPSILLE 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 17.3.
Tule mukaan pelaamaan lautapelejä Parais-
ten kirjastoon! Tapaamme tiistaina 17.3. klo 
14-16 ja jatkamme pelaamista kerran kuu-
kaudessa. 
Pelikerho on suunnattu alakoululaisille ja 
se on maksuton. Kerho on kaksikielinen, ja 
sinun ei tarvitse ilmoittautua eikä osallistua 
joka kerta. Mehu- ja keksitarjoilu. Tervetuloa 
mukaan!
KIRJA & KOUKKU - KÄSITYÖ JA 
KIRJAKESKUSTELU-RYHMÄ 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 18.3.
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.
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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

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

PARAISTEN TERVEYSKESKUS ON OTTANUT 
KÄYTTÖÖN SAIRAANHOITAJAN  
SAIRAANHOIDOLLISEN KÄYNNIN MAK-
SUN
Paraisten terveyskeskus on ottanut käyt-
töön sairaanhoitajan sairaanhoidollisen 
käynnin maksun niin, että yli 18-vuotiailta 
potilailta laskutetaan 11,40 euroa korkein-
taan kolmesta käynnistä vuodessa. Mak-
su koskee ainoastaan sairaanhoidollisia 
käyntejä, ei terveydenhuoltoa tai ehkäise-
vää toimintaa.
Paraisilla on sosiaali- ja terveys-
lautakunnan päätöksen 
mukaisesti aloitettu 1.1.2020 alkaen 

VUONNA 2020 80 VUOTTA TÄYTTÄVIEN 
KUNTALAISTEN ILMAISET SUUN  
TERVEYSTARKASTUKSET
Jokainen kunnan asukas saa kotiin kirjeen 
siinä kuussa, kun täyttää 80 vuotta. Kirjees-
sä on tarkemmat ohjeet, miten tarkastus-
aika varataan. Itse tarkastus ja käyntimak-
su ovat ilmaisia, mutta siihen liittyvät esim. 
röntgentutkimukset ja hoitosuunnitelman 
mukaiset jatkokäynnit eivät.

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

SUUN OMAHOIDON EDISTÄMISTILAISUUS
 IKÄÄNTYNEILLE SENIORUMISSA

Turun ammattikorkeakoulun suuhygienistiopiskelijat Kiia Kankare, Noora Määttälä, 
Niina Haavisto ja Juuli Reunanen järjestävät neuvontakeskus Seniorumissa 

ikääntyneille suunnatun suun omahoidon edistämistilaisuuden.

Tilaisuudessa on neuvontaa muun muassa suun omahoidosta, 
proteesien ja kuivan suun hoidosta sekä suun sairauksista.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu ja arvonta, 
josta on mahdollista voittaa 

suun omahoitotuotteita.

SENIORUM, 
Rantatie 30 

09.03.2020 klo 13:00

PARAISTEN KAUPUNGIN 
VANHUSNEUVOSTO
Vanhusneuvostossa on jäseniä 
joka kunta-alueelta. Voit olla mei-
hin yhteydessä vanhuksiin liitty-
vissä 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



