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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 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! 

3 | 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 Terhi Pilke. Kuva Erik Saanila.

Paraisten kaupungin kulttuuriyksikkö näkee 
valonpilkahduksia näinä korona-aikoina:

”Nyt on aikaa miettiä ja 
keksiä luovia ratkaisuja”

Viime viikkoina Paraisten kaupun-
gissa on seurattu tarkkaavaisesti ko-
ronauutisointia. Kaupungin johto 
noudattaa maamme hallituksen, 
THL:n ja Varsinais-Suomen sairaan-
hoitopiirin suosituksia. Oppilaitok-
set, liikuntapaikat, työkeskukset ja 
nuorisotalot pidetään suljettuina 
13.4. asti epidemian hidastamisek-
si. Myös kaupungin kulttuurilaitok-
set ja kirjastot laittoivat lapun luu-
kulle ainakin muutamaksi viikoksi.

- Tämä on todella kurjaa monille 
kulttuuritoimijoille. Freelancereina 
työskentelevät menettävät pahim-
massa tapauksessa koko elantonsa, 
sanoo Paraisten kaupungin kulttuu-
ripäällikkö Fia Isaksson.

Isakssonin mukaan osa konserteis-
ta ja tapahtumista järjestetään mah-

dollisesti uudelleen epidemi-
an mentyä ohi. Bio Sydväs-

tin ohjelmisto ei valitet-
tavasti ole pelastetta-
vissa.

- On mahdoton-
ta sanoa, miten pit-
kään tilanne kestää, 
ja sekin vaikeuttaa 
suunnitteluamme. 
Nyt saamme luvan 

tottua elämään päi-
vän kerrallaan.
 

VIRTUAALISIA 
KULTTUURIELÄMYKSIÄ
 Paraisten kaupungin kulttuuriyk-
sikössä yritetään silti ajatella posi-
tiivisesti ja luovasti. Kulttuuria voi 
kokea myös virtuaalisesti: kaikkea 
ei ole vielä digitalisoitu, mikä voi-
daan saattaa digitaaliseen muotoon.

- Annamme Parainen Kulttuuri Fa-
cebook-sivulla vinkkejä mm. esityk-
sistä ja konserteista, joita voi katsoa 
verkossa. Jotkut artistit eivät pysty 
kuvittelemaankaan esiintyvänsä il-
maiseksi, kun taas toisten mieles-
tä sekin on parempi kuin ettei pää-
sisi esiintymään ollenkaan, Isaks-
son toteaa.

Kulttuuriyksikkö julkaisee so-
me-kanavillaan myös tietokilpailu-
ja asukkaiden iloksi. Jos sinulla on 
sopivia kysymyksiä tietokilpailuun, 
voit lähettää ne kulttuuriyksikköön, 
joka julkaisee kysymykset some-ka-
navien fiideissään. Oikeat vastauk-
set ilmoitetaan seuraavana päivänä.

- Mitä enemmän meitä osallistuu 
kysymysten tekemiseen, sitä haus-
kempaa se on ja sitä enemmän opim-
me uusia juttuja, Isaksson sanoo.

Fia Isaksson vinkkaa myös kirjas-
ton kattavasta sähköisestä aineistos-
ta. Kirjaston valikoimista löytyy säh-
köisiä kirjoja ja lehtiä sekä elokuvia 
ja äänikirjoja.

AJATUKSIA JA HUOLENPITOA
Kulttuuriyksikön ohella koko kau-
punki tekee Paraisilla parhaansa 
asukkaiden hyvinvoinnista huo-
lehtimiseksi. Nuoret voivat jatkos-
sakin olla yhteydessä kunnan va-
paa-ajanohjaajiin ja nuorisotyönte-
kijöihin, jotka ovat tavattavissa pu-
helimitse ja sähköpostitse.

- Parainen Urheilu Facebook-sivul-
la annetaan vinkkejä retkikohteista 
ja harjoitusmuodoista, jotka sopivat 
myös epidemian aikana. Raittiissa 
ilmassa oleskelu on hyvästä, vaik-
kakin vähän rajoitetummissa olo-
suhteissa, Isaksson sanoo.

Vanhustenhuollossa ei sallita vie-
railuja, mutta vanhuksille on silti 
tarjolla ohjelmaa. He voivat kokoon-
tua pienemmissä ryhmissä, kuun-
nella musiikkia, katsoa elokuvia ja 
kuunnella konsertteja tv:stä. Jos tun-
tee olonsa ahdistuneeksi tai yksi-
näiseksi, voi soittaa ystäväpuheli-
meen, joka on aloittanut toimintan-
sa 1.4. Ystäväpuhelimen numero on 
010 408 27 60 ja se on avoinna arki-
sin klo 9–11 ja klo 16–18. Paraisten 
kaupunki toteuttaa ystäväpuheli-
men yhteistyössä SPR:n paikallis-
yhdistyksen kanssa ja puhelimeen 
voi soittaa aikuis- ja vanhusväestö.

- On totta, että kaupungin ohjelma 
näyttää toisenlaiselta kuin olimme 
suunnitelleet, mutta meillä on kai-
kesta huolimatta tarjolla monipuo-
lista ohjelmaa kaikille, Fia Isaksson 
sanoo.

Teksti: Å Communications

Covid-19 yllätti koko mantereen. Toiselta puolelta maailmaa 
liikkeelle lähtynyt virus vaikutti lyhyen ajan kuluessa myös 
paraislaisten arkeen. Maaliskuun puolivälistä lähtien 
kaupungin julkiset tilat ovat olleet tyhjillään ja tapahtumaka-
lenterit ovat täyttyneet peruutettu-ilmoituksista. Paraisten 
kaupungin kulttuuriyksikkö on siirtänyt toimintansa 
tilapäisesti sähköisille alustoille.

Kulttuuripäällikkö Fia Isaksson keksii uusia sähköisiä kulttuurielämyksiä kotikonttorista käsin.

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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TALOUS

Paraisten 
vuoden 2019 
tilinpäätös

TALOUS
 Paraisten kokonaistoimintatuotot vuonna 
2019 olivat 16,9 miljoonaa euroa eli lisäys-
tä edellisvuoteen oli 436 000 euroa. Myön-
teinen kehitys johtuu ulkoisten tuottojen 
2,6 %:n kasvusta.

Kaupungin toimintakate oli 95,4 miljoo-
naa euroa eli se kasvoi 5,4 % vuodesta 2018. 
Kaupungin henkilöstökulut olivat yhteensä 
50,1 miljoonaa euroa, mikä on 44,7 % toi-
minnan kuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 
2,3 % vuoteen 2018 verrattuna. Myös ulkoi-
set ostopalvelut lisääntyivät 7,8 %:lla 51,1 
miljoonaan euroon.

Kaupungin verotulot ovat olleet samalla 
tasolla vuodesta 2016 lähtien, lukuun otta-
matta vuotta 2018, jolloin tulovero väheni. 
Koska verotulot eivät kehittyneet siinä mää-
rin kuin odotettiin, koko kaupungissa toteu-
tettiin lyhyen aikavälin säästötoimenpiteitä 
syksyllä 2019. Tuloveroa kertyi vuoden ai-
kana lähes 1,8 miljoonaa euroa ennakoitua 
vähemmän. Tuloveroprosentti nousi 19,75 
%:sta 20,00 %:iin vuonna 2020.

   Vuoden 2019 valtionosuudet olivat 28,6 
miljoonaa euroa eli vuoden 2018 tasolla. 
Budjetoitu määrä oli runsaat 28,1 miljoo-
naa euroa. Syksyn 2019 aikana maksettiin 
kompensaatiota verotulojen menetyksestä, 
mikä kaupungin osalta merkitsi 496 667 eu-
roa. Vuonna 2020 valtionosuuksien odote-
taan kasvavan 2 miljoonalla eurolla.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin tavoite – 
joka niiden tavoitteena tulee myös kuntalain 
mukaisesti olla – on talouden tasapainot-
taminen pitkällä aikavälillä. Jos kaupunki 
täyttää yhden tai useamman kriisikuntakri-
teerin, sen toimintavapaus sekä käyttötalou-
den että erityisesti investointimahdollisuuk-
sien osalta kapenee. Yhtenä kriteerinä on, et-
tä kaupunkikonsernin omavaraisuusasteen 
tulee olla yli 50 %. Omavaraisuus kuvaa si-
tä, kuinka paljon omaa pääomaa kaupungil-
la on suhteessa taseen loppusummaan. Pa-
raisten kaupungin omavaraisuusaste vuon-
na 2019 oli 50,8 % (54,5 %). Konsernin oma-
varaisuusaste oli 45,7 % (48,8 %).

Velkaantuneisuusaste kertoo, kuinka suu-
ri osa vuoden toimintatuotoista tarvitaan 
kaikkien korollisten velkojen takaisin mak-
samiseen. Suhteellinen velkaantuneisuus-
aste vuonna 2019 oli 52,5 % (49,9 %), mikä 
täyttää kriisikunnalle asetetun tason. Kau-
pungin velkaantuneisuusasteen tulisi olla 
alle 50 %. Konsernin velkaantuneisuusas-
te oli 51,0 % (49,7 %). Kaupunki täytti yh-
den rahoitukseen liittyvän kriisikuntakri-
teerin (suhteellinen velkaantuneisuusaste) 
ja konserni kaksi (omavaraisuusaste ja suh-
teellinen velkaantuneisuusaste).

Jotta kaupungin rahoitus olisi pitkällä ai-
kavälillä tasapainossa, vuosikatteen on ol-

tava vähintään yhtä suuri kuin poistojen ja 
poistojen on oltava pitkällä aikavälillä yh-
tä suuria kuin investointien. Tällöin tuotot 
ovat riittäneet investointien rahoittamiseen 
eikä lisälainaa ole tarvittu. Vuoden 2019 
vuosikate oli -418 000 euroa ja nettoinves-
toinnit olivat rahoitusosuuksien ja myynti-
tulojen jälkeen 3,4 miljoonaa euroa. Inves-
toinnit jäivät budjetoitua pienemmiksi, kos-
ka usea hanke jäi toteutumatta suunnitelmi-
en mukaisesti.         

 

TYÖLLISYYS 
 Suomen työllisyys kehittyi vuonna 2019 
edelleen myönteisesti. Suhteellinen työlli-
syysaste oli 72,6 % (71,7 % vuonna 2018).

Paraisilla eläkeläisten suhteellinen osuus 
asukkaista kasvoi. Vuoden 2019 lopussa Pa-
raisilla oli työikäisiä 6 875 ja heistä 5,3 % oli 
työttömiä työnhakijoita. Vastaava luku ko-
ko Varsinais-Suomen osalta oli 9,5 %. Tu-
runmaan saaristossa oli Varsinais-Suomen 
toiseksi alhaisin työttömyysaste. 

 

UUDISRAKENTAMINEN
 Rakentamisen volyymi (m³) on laskenut val-
takunnallisesti 4 % ja myös rakennuslupi-
en määrä on vähentynyt 14 %. Paraisilla ra-
kennuslupien määrä on puolestaan noussut 
17 %, kun taas rakennettujen neliöiden (m²) 
määrä on laskenut 4 %. Kaupungissa myön-
nettiin vuonna 2019 rakennuslupa 36 uutta 
loma-asuntoa, 27 uutta pientaloa, 35 liike-
rakennusta, 6 maatalousrakennusta ja 214 
muuta rakennusta varten.

 

ASUKASTILASTOT
 Vuodesta 2012 lähtien Paraisten asukas-
määrä on vähentynyt vuosittain 13–113 hen-
kilöllä ja kunnassa syntyy myös yhä vähem-
män lapsia. Vuodesta 2012 vuoteen 2019 
asukasluku on laskenut 15 561 asukkaas-
ta 15 134 asukkaaseen. Vuosina 2018–2019 
asukasmäärä väheni 83 hengellä. 

   Väestönkehitys on huolestuttava. Pie-
nempi asukasluku merkitsee pienempiä 
verotuloja ja se puolestaan merkitsee sitä, 
että kaupungin toimintaa pitää sopeuttaa 
vallitseviin taloudellisiin edellytyksiin tu-
lojen pienetessä. 

Paraisten asukkaat puhuvat 39 eri äidin-
kieltä. Ruotsin (54,8 %) ja suomen (41 %) 
lisäksi yleisimmät äidinkielet ovat arabia 
(89 henkilöä), viro (73), englanti (49), venä-
jä (47), thai (29), ukraina (24) ja saksa (21).

Teksti ja grafiikka: Å Communications

Monien muiden kuntien tapaan vuosi 2019 oli Paraisille vaikea. 
Tilinpäätös osoittaa 5,4 miljoonan euron alijäämää, mikä on 3,4 miljoonaa 
euroa budjetoitua enemmän. Ennakoitua suurempaan alijäämään 
vaikuttivat muun muassa sosiaali- ja terveysosaston ylitykset ja saamatta 
jääneet tuloverot. Alaspäin osoittavista käyristä huolimatta taloudessa oli 
vuoden aikana nähtävissä myös tiettyä nostetta. 

TYÖIKÄISIÄ PARAISLAISIA

6 875

TOIMINTATUOTOT

16 945 000 €
(+5,4 % 2018)

TULOS

- 5,4 milj. €

HENKILÖSTÖKULUT

50 193 000 €
(+2,3 % vuodesta 2018)

TULOVERO

55 114 000 €
(2,1 milj. € ennustettua vähemmän)

RAKENNUSLUPIEN MÄÄRÄ KASVOI

17 %

ASUKASTA VÄHEMMÄN
KUIN VUONNA 2018

83

TYÖTTÖMIÄ

5,3 %

41% Suomi

4,2% Muu

54,8% Ruotsi

MODERSMÅLÄIDINKIELI
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TAPAHTUMA

Tänä vuonna 
Paraisten 
päivillä 
paikallisuus 
etusijalla

Paraisten päiviä on vietetty vuo-
desta 1974 alkaen kesäkuun ensim-
mäisenä kokonaisena viikonloppu-
na. Koronaepidemian vuoksi tä-
män vuoden tapahtuma järjeste-
tään 28.–29.8., eli samaan aikaan 
kuin Muinaistulien yö. Vaikka Pa-
raisten päivien ajankohta muuttuu-
kin, sisältö pysyy edellisten vuosi-
en kaltaisena.

– Paraisten päivillä paikallisil-
la yrittäjillä ja tuottajilla on erin-
omainen tilaisuus tavata paikka-
kuntalaisia. Myös kauempaa tule-
vat näytteilleasettajat ja muut vie-
raat ovat tervetulleita markkinoil-
lemme tänne saaristoon.

Näin kertoo Länsi-Turunmaan 
Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Tove 
Hagström. Yrittäjäyhdistyksen ja 
Paraisten kaupungin yhteisesti jär-
jestämä tapahtuma toteutetaan tä-
näkin vuonna samaan aikaan Saa-
riston ympäristömessujen kanssa.

– Olemme iloisia laajasta yhteis-
työstä Paraisten päivien yhteydes-
sä, arvostamme kanssajärjestäjiem-
me innostusta suuresti, kertoo Pa-
raisten kaupungin ympäristönsuo-
jelutarkastaja Petri Huovila. 

Ympäristömessuja ovat toteutta-
massa Paraisten kaupunki, Saaris-
tomeren biosfäärialue ja Valonia. 
Paraisten päivien ja Saariston ym-
päristömessujen yhteisen markki-
noinnin ja koordinoidun ohjelman 
parissa työskentelee viitisentois-
ta henkilön ryhmä. Järjestäjät saa-
vat lisäksi markkinointiapua am-
mattikoulu Axxellin opiskelijoilta.

JOKAISELLE JOTAKIN
Paraisten päivät järjestetään paikal-
lisia asukkaita varten, ja järjestäjät 
tekevät parhaansa, jotta ohjelmas-
ta löytyisi jokaiselle jotakin. Tänä 

vuonna Paraisten päivillä tuodaan 
erityisesti esiin paikallisuutta, mut-
ta kävijät voivat myös perinteiseen 
tapaan vierailla tivolissa, maistella 
eksoottisia herkkuja ja ostella kaik-
kea kivaa.

– Tämän vuoden Paraisten päivi-
en erikoisuus on, että tapahtuma 
yhdistetään tavallisesti toukokuus-
sa järjestettävään Skäri Openiin. 
Toivottavasti saamme yhteisvoimin 
annettua paikallisille yrittäjille ja 
tuottajille heidän ansaitsemaansa 
näkyvyyttä, Hagström toteaa.

Pargas Retro Cars -yhdistys järjes-
tää vanhojen ajoneuvojen kokoon-
tumisen elokuussa Paraisten päivi-
en yhteydessä. Retroautojen ystävät 
kokoontuvat kolmatta vuotta peräk-
käin Bantiksen kentällä. Vanhojen 
ajoneuvojen paraati kulkee keskus-
tan läpi puoli kahdelta iltapäivällä.

– Viime vuonna paraatiin osal-
listui 120 ajoneuvoa, ja tänä vuon-
na odotamme mukaan ainakin yh-
tä monta ajoneuvoa. Vanhimmat 
kulkupelit ovat 1900-luvun alus-
ta. Esittelemme tietysti myös yh-
distyksen omia helmiä, kuten trak-
toreita ja hydrokopterin, jotka kaik-
ki on valmistettu Paraisilla, kertoo 
yhdistyksen puheenjohtaja Staffan 
Sundström.

Hän toivottaa osallistujat tervetul-
leiksi tänä vuonna ensi kertaa jär-
jestettävälle rompetorille. Rompe-
tori pidetään Skräbbölentiellä, Ban-
tista vastapäätä, ja siellä myydään 
autonosia ja antiikkia.

YMPÄRISTÖASIAT TAPETILLA
Paraisten päivien ja ympäristömes-
sujen yhteisenä teemana on ym-
päristö.

– Saariston ympäristömessut ovat 
kehittyneet vuosien mittaan: en-

nen esiteltiin lähinnä jätteiden kä-
sittelyä, mutta nykyään mukana on 
kaikkea kaivonporauksesta, ruop-
paamisesta ja erilaisista vessatyy-
peistä puutarhanhoitoon, energia-
lähteisiin ja luontaistalouteen. Kä-
vijät löytävät vastauksia lähes kaik-
kiin ympäristökysymyksiinsä, tuu-
maa Huovila.

Viime vuoden ympäristömes-
suilla palkittiin ensimmäistä ker-
taa ”Vuoden ympäristöteko”, ja tä-
nä vuonna palkinto jaetaan toista-
miseen.

– Vuonna 2019 palkinnon sai nau-
volainen Pasi Paananen roskien 
keruustaan. Hän kulki yli 100 tun-
tia paikallisilla teillä ja rannoilla ja 
poimi 150 säkillistä roskia, Huovi-
la kertoo.

Tänä vuonna messuvieraat voi-
vat tutustua kestävään ruokatalou-
teen. KulTa-hankkeen vetäjä Mar-
got Wickström huolehtii ohjelmas-
ta, jossa keskitytään ruokahävikin 
vähentämiseen ja paikallisiin raa-
ka-aineisiin. Lyhenne KulTa tulee 
sanoista ”Kuluttajat ruokatalouden 
keskiössä”.

– Ympäristöystävällinen lähiruo-
ka ja kalastus ovat myös Saariston 
ympäristö-messujen tämän vuo-
den erikoisteema, valottaa Huovila.

UUDET LOGISTISET RATKAISUT
Järjestäjät toivovat, että tämän vuo-
den tapahtuma houkuttelee mes-
suille ainakin pari tuhatta kävijää. 
Jotta edellisten vuosien kävijämää-
rät saadaan ylitettyä, järjestäjät ovat 
kuunnelleet tarkkaan osallistujil-
ta saamaansa palautetta. Paraisten 
päivien tilankäyttö ja aikataulut on 
nyt uusittu.

– Tänä vuonna aloitamme tapah-
tuman perjantaina klo 14 ja pää-

tämme sen seuraavana päivänä klo 
15. Aiempina vuosina tapahtuma 
on alkanut jo klo 10, mikä on tar-
koittanut kaukaa tuleville näytteil-
leasettajille kohtuuttoman aikaista 
aamua. Toivomme, että iltamarkki-
nat houkuttelevat paikalle ihmisiä 
työpäivänsä jälkeen ja kesävieraita, 
jotka ovat perjantai-iltana matkalla 
mökille, Hagström selittää.

Paraisten päivien tämän vuoden 
tilankäyttö on suunniteltu uusiksi 
logististen ongelmien välttämisek-
si. Tapahtuma-alue jaetaan toimin-
nan mukaisesti viiteen kortteliin.

– Tivoli muodostaa yhden kortte-
lin, tarjoilu toisen, ja Saariston ym-
päristömessut tietysti oman kortte-
linsa, Huovila selittää.

Huovila lisää, että tavoitteena on 

Paraisten keskustakorttelit täyttyvät elokuussa iloisista torimyyjistä, 
paikallisista toimijoista sekä kaikenlaisesta ohjelmasta ja tiedotuksesta. 
Tänä vuonna Paraisten päivillä annetaan etusija paikallisille tuotteille, 
alueelliselle osaamiselle ja tärkeille ympäristöasioille. Yhteistyö Saariston 
ympäristömessujen kanssa tulee entistä näkyvämmin esille.
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Margot Wikström, Carl-Sture Österman, Tove Hagström, Petri Huovila 
ja Eva Johansson suunnittelevat Paraisten päiviä.

AMANDA LAURÉN

ILMOITTAUDU MUKAAN PARAISTEN PÄIVILLE OSOITTEESSA 
www.lyyti.in/Paraistenpaivat_Pargasdagarna2020
Tapahtuma on kaikille kävijöille maksuton.

yhdistää ympäristömessut parem-
min osaksi muuta ohjemaa sijoit-
tamalla ne strategisesti paremmin.

HALUATKO OLLA NÄKYVILLÄ 
PARAISTEN PÄIVIEN AIKANA?

Myyjät ja näytteilleasettajat voivat 
ilmoittautua mukaan Paraisten päi-
ville ja Saariston ympäristömes-
suille 17.5. mennessä. Molempi-

na päivänä käytössä oleva messus-
tändi on erinomainen tapa tavoit-
taa suurempi asiakasryhmä.

– Lämpimästi tervetuloa mukaan 
tapahtumaan, halusitpa sitten myy-
dä tuotteitasi tai vain tiedottaa toi-
minnastasi enemmän. Asiakasta-
paaminen kasvotusten on useim-
miten parempi investointi kuin 
pieni lehti-ilmoitus, Hagström 

vinkkaa.
Huovila on samaa mieltä.
– Tapahtuma antaa tuottajille ja 

kuluttajille hyvän mahdollisuu-
den lähestyä toisiaan, vaihtaa tie-
toja ja vaikuttaa juuri omalla osaa-
misellaan. 

Teksti: Å Communications

http://www.lyyti.in/Paraistenpaivat_Pargasdagarna2020
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ELINKEINOELÄMÄ

Korppoolais-
yrittäjän 
lifestyle-
puodista 
kaikkea 
kaunista

Terhi Pilke syntyi Ylöjärvellä Tam-
pereen lähellä ja muutti 3-vuotiaa-
na Korppooseen. Tätä nykyä hän 
viihtyy saaristossa mitä parhaiten, 
mutta tunne ei ollut rakkautta en-
sisilmäyksellä.

- Muutin takaisin syntymäpaik-
kakunnalleni lukiota varten ja yli-
oppilastutkinnon jälkeen lähdin 
Ruotsiin opiskelemaan.

Terhi on ommellut ja tehnyt käsi-
töitä pienestä pitäen. Ruotsissa hän 
aloitti käsityönopettajan opinnot, 
mutta vaihtoi alaa vajaan vuoden 
opintojen jälkeen. Hoitoala tuntui 
omalta.

- Työskentelin Ruotsissa useam-
man vuoden ajan mielenterveys-
huollossa. Ensimmäisen lapsen 
syntymän jälkeen haaveilin paluus-
ta Suomeen yhdessä silloisen mie-

heni kanssa. Hän puhui Korppoon 
puolesta ja epäröiden suostuin. Nyt 
olen iloinen, että muutimme tänne.

Terhi työskenteli alkuun paikalli-
sessa Sateenkaaren palvelutalossa, 
mutta kiinnostus käsitöihin, muo-
tiin ja sisustukseen oli koko ajan 
läsnä.

- Haaveilin siitä, että saisin luo-
da jotain kaunista inspiroivassa 
ympäristössä. Työn ja perhe-elä-
män ohessa ompelin vaatteita ja 
tein muita käsitöitä kierrätysteks-
tiileistä.

TORIKAUPASTA SISÄTILAPUOTIIN

Kesällä 2008 Terhi antoi yrittäjyy-
delle mahdollisuuden. Aluksi hän 
myi käsitöitään torilla, mutta muu-
taman hyvin menneen kuukauden 
jälkeen hän päätti investoida pie-

neen vuokrahuoneistoon. Ensim-
mäiset neljä vuotta Amalias Hem 
toimi esikuntatalon kellarissa.

- Annoin puodilleni nimen enti-
sen mieheni isoäidin mukaan. Hän 
rakasti kauniita esineitä.

Vuosina 2008-2013 Terhi työsken-
teli yrittämisen ohella Sateenkaa-
ren palvelutalossa. Työ palveluta-
lossa oli vakinainen tulonlähde, 
kun taas puodin tuotto meni uusi-
en tuotteiden ostamiseen. Omien 
käsitöiden ohella Terhi osti myy-
mälään vaatteita, sisustusesineitä 
ja puukenkiä.

Terhi uskalsi panostaa täysillä 
yrittämiseen sen jälkeen, kun Korp-
poon vakinaiset ja vapaa-ajan asuk-
kaat alkoivat käydä ostoksilla us-
kollisesti aina uudelleen ja uudel-
leen. 2012 myymälä muutti ny-

kyisiin tiloihin osoitteeseen Korp-
poontie 2. 2016 Terhi palkkasi Pa-
raisilta kotoisin olevan artesaanin 
Kristina Lindqvistin myymälään.

- Kristinan työpanos on ollut kor-
vaamaton. 

DIGITAALISIA 
ASIAKASKOHTAAMISIA

Terhi keksi jo heti alussa, miten hän 
voisi kommunikoida asiakkaitten-
sa kanssa, vaikka fyysiset välimat-
kat ovatkin pitkät. 

- Käytin yksityistä blogiani mark-
kinointikanavana firman perusta-
misesta alkaen, ja pikkuhiljaa hom-
ma muuttui ammattimaisemmaksi. 
Facebook on myös ollut tärkeä vä-
line asiakaskontakteissa, samoin 
verkkosivut ja Instagram.

Terhi näki heti, että aktiivinen läs-

näolo sosiaalisessa mediassa toi tu-
losta. Tätä nykyä Amalias Hemillä 
on lähemmäs 12 500 tykkääjää Fa-
cebookissa ja reilut 2 300 seuraa-
jaa Instagramissa. Terhi ja Kristina 
esittelevät melkein päivittäin puo-
din tuotteita asiakkaille somessa. 
Asiakkaan on tämän jälkeen helppo 
klikata haluamansa tuotteet kotiin.

- Kolme vuotta sitten päätin pa-
nostaa verkkokauppaan. Talvikau-
della yli puolet ostoksista tehdään 
netissä, kun taas kesällä luku kei-
kahtaa toisinpäin.

EKOLOGISTA JA AJATONTA

Naiset ovat Amalias Hemin pääasi-
allinen kohderyhmä, mutta vuosi-
en kuluessa myymälässä on ollut 
tarjolla myös pieni valikoima lasten 
ja miesten tuotteita. Sisäänostoissa 

FAKTA
Nimi: Terhi Pilke
Ikä: 51
Paikkakunta: Korppoo
Perhe: Mies ja kolme lasta
Yritys: Amalias Hem
Motto: Usko itseesi ja siihen mitä teet, 
niin unelmasi toteutuvat.

Amalias Hem verkossa ja somessa 
Verkkosivut: amaliashem.mycashflow.fi/
Facebook: Amalias Hem
Instagram: @amaliashem

Kaksitoista vuotta sitten Amalias Hem oli vain vaatimaton 
myyntikoju Korppoon torilla. Nyt Amalias Hemillä on verkko-
kauppa ja muotinäytöksiä, vlogeja ja työntekijä. Korppoolais- 
yrittäjä Terhi Pilke on saavuttanut tavoitteensa kovalla työllä 
sekä tarkan vainunsa ja sosiaalisen median avulla.

Tervetuloa! Amalias Hem myy ensisijai-
sesti naisten vaatteita, luonnonkosme-
tiikkaa ja sisustustuotteita.
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Terhi Pilke (vas.) vannoo henkilökohtaisen palvelun nimeen – sekä myymälässä että verkkokaupassa.

ERIK SAANILA

Terhi luottaa ensisijaisesti omaan 
makuunsa, jota hän kuvailee sanoin 
”ajaton” ja ”monipuolinen”.

Terhi käy säännöllisesti tutustu-
massa vallitseviin trendeihin vaa-
te- ja kenkäalan myyntiedustajien 
luona Helsingissä. Toisinaan hänen 
myymälässään käy suunnittelijoi-
ta, jotka yhdistävät bisneksen saa-
ristovierailuun.

- Mallistoista päätetään usein pit-
kälti etukäteen. Keväisin suunnit-
telen syksyn ja talven tuotevalikoi-
maa, vaikka kesä tuleekin siihen 
väliin.

Tällä hetkellä vaatteet, kengät ja 
laukut ovat suosituimpia tuottei-
ta, kun taas kodinsisustustuotteita 
ja kosmetiikkaa menee kaupaksi vä-
hemmän. Tuotteita valitessaan Ter-
hille on tärkeää ekologisuus, ajat-

tomuus, henkilökohtaisuus ja käy-
tännöllisyys. Melkein kaikki myy-
mälässä myytävät tuotteet ovat ko-
timaisia tai skandinaavisia.

- Tuotteiden on sovittava suoma-
laisen jalkaan ja vartalolle, muo-
tomme ovat usein vähän toisenlai-
set kuin esimerkiksi Italiassa.

Viime vuosina Terhi on ottanut 
myytäväksi tarkkaan valikoituja 
luonnonkosmetiikkatuotteita.

- Olen lukenut tarkkaan tuottei-
den ainesosaluettelot ja opiskel-
lut niiden käyttöä toimittajien net-
tisivuilta. Testaan itse kaikki tuot-
teet, jotka otan myyntiin voidakse-
ni antaa asiakkaille rehellisen arvi-
on tuotteista.

NAISTEN SHOPPAILUPARATIISI
Yrittäjänä Terhi tekee pitkää päi-
vää, vaikka hänellä onkin apunaan 
kokopäiväinen työntekijä. Hän on 
kuusi päivää viikossa myymäläs-
sään, ja somessa asiakaskontaktit 
pyörivät miltei ympärivuorokau-
tisesti. Verkkokauppa on lisännyt 
myyntiä, mutta sen eteen joutuu 
myös tekemään kovasti töitä. Tila-
ukset otetaan vastaan, rekisteröi-
dään, lähetetään asiakkaalle ja toi-
sinaan asiakkailta tulee myös pa-
lautuksia.

- Toiveissani on, että verkkokaup-
paa voisi jotenkin automatisoida 
enemmän. Juuri nyt puoti sitoo mi-
nua paljon, ja siksi minulla on toi-
sinaan vähemmän aikaa kolmel-
le lapselleni. Haaveilen myös sii-
tä, että tulevaisuudessa voisin pi-

tää enemmän lomaa.
Päivittäisen liiketoiminnan lisäk-

si Terhi järjestää toistuvia tapahtu-
mia ja naisten iltoja myymälässään. 
Tilaisuuksissa, Hemma hos Ama-
lia ja Ladies Night, voi olla muoti-
näytöksiä, joissa korppoolaisleidit 
esittelevät vaatteita, saadaan kuulla 
luentoja vartalon hyvinvoinnista ja 
asiakkailla on mahdollisuus shop-
pailla alennettuun hintaan.

- Amalias Hem on houkutteleva 
naisten shoppailuparatiisi, tilai-
suuksissa on tarjolla henkilökoh-
taista palvelua, ohjelmaa, hyvää 
ruokaa ja juomaa. Haluan jatkaa ja 
kehittää edelleen tällaista toimin-
taa, Terhi sanoo.

Teksti: Å Communications

”Annoin  
puodilleni nimen 
entisen mieheni 
isoäidin mukaan. 
Hän rakasti  
kauniita esineitä.”
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YMPÄRISTÖVIERASKYNÄ

Parhaat puolet 
molemmista
MENI AIKA MONTA VUOTTA, itse asiassa niin monta, etten kehtaa 
edes sanoa, ennen kuin vastasin ”Korppoosta”, kun minulta kysyt-
tiin, mistä olen kotoisin. En osaa sanoa ja vähän nolottaakin, miks-
en halunnut kertoa, mistä olen kotoisin, taustani on kuitenkin muo-
kannut minut sellaiseksi kuin olen.

KASVUTARINANI ON VARMAANKIN hyvin samanlainen kuin useim-
pien: vuosiin mahtui iloa ja ahdistusta ja kaikkea siltä väliltä. Toisi-
naan tunsin itseni ulkopuoliseksi, ehkä siksi, että muutimme saarel-
le ulkomailta, ja joskus minulle tuli tunne, että minulta puuttui jota-
kin. Kadehdin paikkakunnan muita nuoria, joiden elämä oli mieles-
täni huoletonta. He menivät yhdessä shoppailemaan koulun jälkeen, 
kun taas minulle tilattiin vaatteet postimyynnistä Elloksesta ja Antti-
lasta kahdesti vuodessa. He saattoivat valita vapaasti mitä tehdä, ka-
vereita ja harrastuksia oli vaikka muille jakaa, minä sen sijaan ratsas-
tin ponillani ympäri metsiä päivästä toiseen vain koira seuranani. Jos 
ei ollut uskovainen eikä urheilijatyyppiä, oli itse keksittävä järkevää 
tekemistä vapaa-aikana. Kirjastosta ja hevosista tuli minulle tärkeitä.

PIKAKELAUS AJASSA eteenpäin, noin 30 vuotta. Nykyään asun ja 
työskentelen pääkaupunkiseudulla, tapahtumien keskipisteessä ja ta-
paan päivittäin paljon ihmisiä. Minulla on koko paletti käytettävissä-
ni: baarit, museot, elokuvateatterit ja teatterit, suhaan paikasta toiseen 
metrolla, bussilla ja raitiovaunulla, ristiin rastiin, joka paikkaan. Entä 
mitä kaipaan? Aivan, kaipaan sitä, että pääsisin lapsuuteni metsiin, 
kallioille ja pelloille. Että saan olla rauhassa, hengittää raitista ilmaa 
ja kuulla korvissani vain lokkien kirkunan ja tuulen huminan puis-
sa. Että saan kulkea pitkin narahtelevia rappuja isoäitini vanhassa ta-
lossa, saunoa puusaunassa ja kastautua mereen laiturilta, joka pitäi-
si korjata kesällä taas uudelleen. Että saan kaivaa sormeni multaan ja 
haaveilla, mitä ahkerasti kylvämistäni siemenistä oikein itää. Ja na-
pisen peuroista, jotka luultavasti tulevat kuitenkin syömään kaikki 
viljelykseni, kun olemme poissa. Sitten eläkkeellä, kun ehkä asun 
täällä vakituisesti, ne saavat todellakin hakea syötävänsä muualta.

YMMÄRRÄN NYT, toinen jalka kaupungissa ja toinen maalla, että ti-
lanteeni on kaikesta huolimatta oikeastaan aika hyvä. Kaikilla ei to-
dellakaan ole valittavana parhaita puolia molemmista ‒ nykyään oi-
kaisen selkäni, kun minulta kysytään, mistä olen kotoisin, ja vas-
taan, että asun kaupungissa, mutta juureni ovat tukevasti Korppoos-
sa ja olen ylpeä siitä. 

Linda Forssell on kolmen lapsen äiti ja 
kirjanpitäjä joka asuu Kauniaisissa.

YKSITYINEN

Jätevesiasiat kuntoon

Tahdomme selventää muutamia 
asioita, vähentääksemme tarpeet-
tomia murheita kansan keskuudes-
sa ja myös helpottaaksemme omaa 
työtämme ympäristönsuojelutoi-
mistossa.

1. AIKAAN SIDOTUT (31.10.2019) 
puhdistusvaatimukset tuli ja tulee 
täyttää pohjavesialueilla ja rannoil-
la, jos rakennus sijaitsee alle 100 
metrin etäisyydellä rantaviivasta. 
Rantaviiva määritetään keskive-
denkorkeuden mukaan. Muilla alu-
eilla jätevedenkäsittelyn tila tarkas-
tetaan siinä vaiheessa, kun kiinteis-
töille haetaan rakennuslupia.

2. TÄRKEINTÄ ON HOITAA käymä-
läjätteet ja -nesteet hyvin. Ravinne-
päästöt ovat ensisijaisesti juuri siel-
lä. Jos käymälä ”ei vuoda” – toisin 
sanoen kiinteistöllä on joko umpi-
säiliö wc-jätevesille tai kuivakäy-
mälä, josta sekä kiinteä jäte että nes-
teet otetaan talteen, ei lainsäädäntö 
vaadi erityisen paljon muulta jäte-
vedenkäsittelyltä.

3. YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN mu-
kaan on luvallista johtaa ”vähäi-
nen määrä” harmaita jätevesiä (pe-
suvesiä) suoraan maahan, jos se ei 
aiheuta ympäristön pilaantumis-
ta. Meillä Paraisilla on sellainen 
tulkintalinja, että jos vedenkulu-
tus saunalla tai loma-asunnolla on 
max 50 ltr/vrk, pidämme sitä vielä 
”vähäisenä määränä”, joka voidaan 
johtaa vapaasti maahan ilman puh-
distimia. Pelkästään se, jos talossa 
on lämminvesivaraaja, ei vielä vält-
tämättä tarkoita sitä, että puhdista-
mo on hankittava.

4. JOS KESÄMÖKKEJÄ ja saunoja 
käytetään pelkästään kesäkaudel-
la ja vedenkulutus näissä on yli 50 
ltr/vrk, löytyy markkinoilta näiden 
vesien puhdistamiseen monia eri-
laisia käyttökelpoisia harmaavesi-
suodattimia. Kaikki ne eivät myös-
kään ole kovin kalliita. Ei ole myös-
kään kiellettyä rakentaa itse omaa 
puhdistinta harmaille vesille; esim. 
yksinkertaisen hiekkasuodattimen 
voi rakentaa puolikkaaseen tynny-

riin. Jos kyseessä on ympärivuoti-
nen loma-asunto, tulee harmaave-
sipuhdistamo usein olla jämäkäm-
pi ja se on suunniteltavakin perus-
teellisemmin.

5. JOS RAKENNETAAN puhdista-
mo wc-jätevesien puhdistamista 
varten, tulee hakea toimenpidelu-
pa rakennusvalvonnasta. Lupa-asi-
aa varten tarvitaan aina asiantunti-
jaa, joka valmistelee lupapiirustuk-
set ja muut tarvittavat dokumen-
tit. Jos kuitenkin aiotaan rakentaa/
asentaa harmaavesipuhdistamo, 
silloin tehdään kirjallinen ILMOI-
TUS rakennusvalvontaan. Tämä 
menettely on hieman yksinkertai-
sempi ja silloin voi itse tehdä pii-
rustukset ja hoitaa koko ilmoitus-
prosessinkin itse.

P.S. Saariston Ympäristö- mes-
suilla Paraisilla elokuussa on 
mahdollista tutustua useisiin 
jätevedenpuhdistamoihin.

Ympäristöterveisin 
Paraisten kaupungin 
ympäristönsuojelutoimisto

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksista on ollut 
vuosien mittaan erilaista informaatiota liikkeellä. Nyt 
olemme siinä tilanteessa, että puhdistusvaatimukset tuli 
täyttää viime vuoden lokakuun loppuun mennessä.

PARAISTEN KAUPUNKI

Naapurin kuuleminen rakennushankkeessa

Naapurin kuuleminen ja suostumi-
nen ovat kaksi eri asiaa. Naapurin 
kuulemisessa naapuria tiedotetaan 
tulevasta rakennushankkeesta ja 
naapurin suostumuksessa naapu-
ri suostuu johonkin, mikä voi mah-
dollisesti vaikuttaa hänen tulevai-
suuden rakentamiseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 
(1999/132) 133 §:n mukaan kaik-
kia rajanaapureita on kuultava ra-
kennuslupa- sekä toimenpidelu-
pahakemuksen yhteydessä, jollei 
naapureita voi jättää kuulematta 

jonkin syyn vuoksi. Tällaisia syitä 
voivat olla esimerkiksi rakennuk-
sen sisällä tehtävät muutostyöt, tai 
muutostyöt, joilla ei ole merkitys-
tä naapurin asemaan Naapuria ei 
myöskään kuulla voimassa olevan 
luvan jatkamisen yhteydessä, eikä 
myöskään, kun käsitellään ilmoi-
tuksen varaisia asioita. 

Rajanaapurilla tarkoitetaan kaik-
kia naapureita, joiden kiinteistöillä 
on yhteinen raja (tai rajapyykki) ha-
kijan kiinteistön kanssa tai joiden 
kiinteistö sijaitsee kadun/tien toi-

sella puolella. Vesialueen toisella 
puolen olevaa naapuria kuullaan, 
mikäli etäisyys on alle 200 metriä.

Naapurin kuuleminen toteute-
taan niin, että naapurille näytetään 
hankkeen pääpiirustukset ja toden-
taminen tehdään niin, että naapu-
ri allekirjoittaa naapurienkuule-
mislomakkeen. Allekirjoittamalla 
lomakkeen naapuri vahvistaa tul-
leensa kuulluksi. Naapureilla on 
oikeus saada tarpeelliset tiedot ra-
kennushankkeesta. 

Tulevaisuudessa naapurien kuu-
leminen voidaan tehdä sähköisesti 
sähköisen lupajärjestelmän kautta 
(Lupapiste). Tällöin naapuri käyt-
tää tunnistautumisessa esimerkik-
si omia verkkopankkitunnuksiaan. 
Kiinteistön kaikkien omistajien on 

allekirjoitettava naapurienkuule-
mislomake.

Kaupunki voi suorittaa naapurien 
kuulemisen maksua vastaan. Täl-
löin kaupunki lähettää kaikille naa-
pureille kirjeen, jossa on asemapiir-
ros rakennushankkeesta. Jos kau-
punki suorittaa kuulemisen, naa-
purien ei tarvitse vastata kuulemi-
seen, vaan heidän katsotaan tulleen 
kuulluiksi 7-14 päivän määräajan 
umpeuduttua. Jos naapurit eivät 
ole tiedossa tai jos rajanaapureita 
on yli kymmenen, kaupunki voi 
kuuluttaa rakennushankkeesta sa-
nomalehti-ilmoituksella verkossa 
tavalla, jota kaupunki käyttää jul-
kisten kuulutusten julkaisemisessa.

Tarvittaessa rakennuspaikalla 
voidaan suorittaa ns. naapurikat-

selmus. Hakija vastaa naapurikat-
selmuksen kustannuksista. Naapu-
rikatselmukseen kutsutaan kaikki 
naapurit. Katselmus järjestetään 
tulevalla rakennuspaikalla. Omis-
taja tai hänen edustajansa esittelee 
hankkeen, ja kaikilla kutsutuilla on 
oikeus esittää mielipiteensä raken-
tamisesta. Katselmuksen jälkeen 
laaditaan pöytäkirja, jonka kaikki 
läsnäolijat saavat tiedoksi.

Naapurien kuuleminen on suo-
ritettava ennen rakennusluvan 
myöntämistä. Rakennusluvan 
myöntävä viranhaltija arvioi, keitä 
naapureita on kuultava siinä tapa-
uksessa, että asiassa on epäselvyyt-
tä tai olosuhteet antavat mahdolli-
suuden jättää kuulematta.
Rakennusvalvonta

Monet rakennusluvan hakijat ihmettelevät, miksi 
naapureita on kuultava ja mikä merkitys naapureilla on 
luvan hakemisessa. Mitä naapurien kuulemisella 
tarkoitetaan ja milloin naapurin on annettava suostumuk-
sensa ja milloin naapurien kuulemista ei tarvita? 
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KULTTUURI

Toisenlainen VårKultur 2020:

Käsitöitä yksin kotona 
yleisötilaisuuksien sijaan

VårKultur-tapahtuma on tarjonnut 
keväästä 2007 lähtien laajan kirjon 
kulttuuritapahtumia seudun asuk-
kaille. Paraisilla asukkaat ovat saa-
neet tutustua useisiin aiheisiin: tar-
jolla on ollut mm. ruokakulttuu-
ria, kirjallisuutta, valokuvataidet-
ta ja tanssia. Täksi kevääksi järjestä-
jät, Sydkustens landskapsförbund, 
Åbolands hantverk, Paraisten kau-
punki, Kemiönsaaren kunta ja Tu-
run kaupunki, valitsivat teemaksi 
kestävän käsityön. Tämän vuoden 
ohjelma toteutetaan suurelta osin 
virtuaalisesti.

- Koronaviruksen aiheuttama ti-
lanne on erittäin ikävä, ja nouda-
tamme viranomaisten suosituksia. 
Yleisötilaisuudet on peruttu, mutta 
jatkamme työtä aiheen parissa etä-
nä mahdollisuuksien mukaan. Vår-
Kultur-tapahtuman some-kanavis-
sa nostamme esiin mm. paikallisia 
käsityöläisiä.

Näin sanoo Sydkustens lands-
kapsförbundin Paraisten päällikkö 
Lena Långbacka. Hän on yhdessä 
kollegansa, VårKultur-tapahtuman 
koordinaattorin Mariella Kronströ-
min kanssa pitänyt suunnittelu-
työn ohjaksia käsissään.

- Toivomme, että tapahtumaan 
osallistuvat toimijat toteuttaisi-
vat ohjelmansa myöhemmin tä-
nä vuonna, kun epidemia on ohit-
se. Tapahtumat ovat silloin ehkä 
maantieteellisesti enemmän ha-
jallaan, mutta tärkeintä olisi, että 
ne kuitenkin toteutuisivat, Lång-
backa sanoo.

VårKultur-tapahtuman järjestäjät 
harkitsevat myös antavansa kestä-
vän käsityön teemalle uuden yri-
tyksen ensi keväänä.

OSALLISTU PARAISTEN 
PÄÄSIÄISPUUN KORISTELUUN
Paraisten kaupungin kulttuuriyk-
sikkö on perunut kaiken ”fyysi-
sen” ohjelman tapahtuman aika-
na, mutta jotain ohjelmaa on myös 
säilytetty. Kulttuuriyksikkö kan-

nustaa kaikkia paraislaisia valmis-
tamaan kestäviä pääsiäismunia, jot-
ka voi joko ripustaa omaan kotiin-
sa tai tuoda koristamaan kaupun-
gin uutta pääsiäispuuta.

- Puuhastelu on erinomaista ajan-
vietettä tulevien viikkojen aikana, 
kun olemme eristyksissä toisistam-
me. Katso VårKultur-tapahtuman 
verkkosivuilta, Facebookista tai 
Instagramista pääsiäismunavink-
kejä, Långbacka kehottaa.

Pääsiäismuna voi olla esimerkik-
si paperista puristettu pallo, joka 
pysyy kasassa maalariteipin avul-
la, tai pääsiäismunan voi huovuttaa 
villasta. Jos haluat lahjoittaa pää-
siäismunasi Paraisten kaupungin 
pääsiäispuuhun, sen tulee sovel-
tua ulkokäyttöön. Kaupungin pää-
siäispuu koristellaan 9. huhtikuuta, 
ja koristeet saavat olla paikoillaan 
kuukauden loppuun asti. Tämän 
jälkeen koristeet riisutaan puus-
ta ja käytetään vuoden päästä uu-
delleen.

- Kestävyyden määritelmän tul-

kinta vaihtelee. Osa materiaaleista 
on muita materiaaleja ympäristöys-
tävällisempiä, kun taas jotkut mate-
riaalit kestävät paremmin aikaa, to-
teaa Sebastian Pihl Paraisten kau-
pungin kulttuuriyksiköstä.

Pääsiäispuun idea on peräisin 
Saksasta, ja vain mielikuvitus on 
rajana värikkäiden ja koristeellisten 
pääsiäiskoristeiden suunnittelussa.

KÄSITYÖT MAINIOTA 
AJANVIETETTÄ

Reilut 80 vuotta vanhalla Åbolands 
hantverk  yhdistyksellä on sormen-
sa pelissä useassa kevään VårKul-
tur-ohjelmakohdassa, onhan aihee-
na kestävä käsityö. Åbolands hant-
verk  yhdistyksellä on lähes 180 jä-
sentä, jotka edistävät ja kehittävät 
yhteistuumin seudun käsityöläis-
kulttuuria ja  elinkeinoa.

- Toivomme voivamme inspiroi-
da useampia ihmisiä tekemään kä-
sillään, vaikka tulevina viikkoina 
käsitöitä on tehtävä enemmän yk-
sikseen verrattuna siihen, miten 

yleensä työskentelemme.
Näin sanoo yhdistyksen toimin-

nanjohtaja Eliisa Riikonen, joka on 
luonnollisestikin pahoillaan val-
litsevasta tilanteesta. Yhdistyksen 
kannalta koronaepidemia merkit-
see sitä, että VårKultur-tapahtuman 
ohjelma jää suurelta osin toteutu-
matta, mutta myös muu yhdistyk-
sen toiminta on paljolti jäissä. 

- Otamme päivän kerrallaan ja toi-
vomme pahimman menevän pian 
ohi, Riikonen sanoo.

Huolimatta siitä, että yhteisölli-
nen käsillä tekemisen riemu saa 
odottaa koronaepidemian hiipu-
mista, VårKultur-tapahtuman jär-
jestäjät uskovat, että ihmisillä on 
enemmän tarvetta puuhastelulle, 
kun he joutuvat pakostakin ole-
maan enemmän kotona.

- Kaikille on hyväksi pitää pien-
tä taukoa ruutuun tuijottamisesta 
ja antaa aisteille muuta virikettä. 
Miltä käsissäsi olevat materiaalit 
tuntuvat ja haisevat, miten ne rea-
goivat? Mitä niistä voi tehdä? Mitä 

sinä haluat tehdä? Meille, jotka ra-
kastamme käsitöitä, tämä on silk-
kaa terapiaa, Riikonen sanoo.

Riikonen toivoo, että Åbolands 
hantverk pääsee mahdollisimman 
pian jatkamaan tavanomaista toi-
mintaansa. Silloin kaikki ovat taas 
tervetulleita osallistumaan yhdis-
tyksen ohjelmaan sekä Paraisilla 
että Kemiönsaarella.

Teksti: Å Communications

Yhteiskunnan joutuessa 
viruksen hyökkäyksen 
kohteeksi meidän on 
muutettava toimintaamme. 
Tämän tietävät varsin hyvin 
myös Turunmaan 
VårKultur-tapahtuman 
yhteistyötahot, joiden 
tarkoituksena oli järjestää 
satakunta käsityöaiheista 
ohjelmanumeroa huhtikuun 
aikana. Nyt he kehottavat 
paikkakuntalaisia 
tekemään käsitöitä oman 
kodin suojassa.

Aika tuntuu pitkältä, kun joutuu olemaan kotona. VårKultur-tapahtuman järjestäjät kannustavat paraislaisia askartelemaan pääsiäismunia 
huhtikuussa.

HAETKO  
KÄSSÄINSPIRAATIOTA?
Käy katsomassa vinkkejä 

VårKultur-tapahtuman 
verkkosivuilta ja 
some-kanavilta: 
www.varkultur.fi 

Instagram: @varkultur

ERIK SAANILA

http://www.varkultur.fi
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TAPAHTUMAKALENTERI

HOUTSKARI

INIÖ

PARAINEN

NAUVO

MULTICULTI TIEDOTTAA 
että DDTn konsertti 4.4. peruutettu.

NAGU KAPELLFÖRSAMLING JÄRJESTÄÄ
Sunnuntaisin ja keskiviikkoisin klo 18-20 kirkko 
on avoinna hiljentymistä ja rukousta varten. 
Mahdollisuus sielunhoitoon.
Epidemian aikana jumalanpalvelukset lähe-
tetään Facebookin kautta. 
Maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 
pastorinkanslia on avoinna. 
Työntekijöiden puhelinnumerot: 
kappalainen Kjell Granström, 040 312 4432, 
diakoni Eeva Granström, 040 312 4435, 
kanttori Robert Helin, 040 312 4434,
nuorisotyöntekijä Mari Nurmi, 040 312 4436,
seurakuntamestari Outi Öhman, 040 312 
4438. 
Seurakunnan kotisivu: vafo.fi

LÄNSI-TURUNMAAN SUOMALAINEN 
SEURAKUNTA
Jumalanpalvelukset pidetään Paraisten kir-
kossa sunnuntaisin ja pyhäpäivinä ilman 
kirkkoon kokoontuvaa seurakuntaa. Seuraa 
live-lähetyksiämme Facebook-sivuillamme 
osoitteessa: Seurakunta Paraisilla. Lähetyk-
set sunnuntaisin klo 12 (kuukauden 1. su klo 
10; hiljaisella viikolla osassa jumalanpalve-
luksia erityisajat).
Hartaushetki videolähetyksenä päivittäin klo 
18.30. Hartaukset striimataan ja lähetetään 
internetissä samoin ohjein kuin jumalanpal-
veluksetkin. Hartauden kesto on noin 10 min.
Seurakunta on ottanut vastaan ohjeet pan-
demian varalle ja toimimme niiden mukai-
sesti; emme järjestä kokoavaa toimintaa 
kuten ryhmät, kuorot, leirit, kerhot tai yleisö-
tilaisuudet.
Työntekijät palvelevat puhelimien ja viesti-
mien välityksellä.
Kirkkoherra Juho Kopperoinen p. 040-312 
4421, kappalainen Jari Heikkilä p. 040-312 
4422, diakonissa Suvituuli Turunen p. 040-312 
4425. (Katso muut yhteystiedot seurakunnan 
kotisivuilta www.lansiturunmaanseurakunta.
fi   sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi)
Paraisten kirkko on avoinna maanantaista 
lauantaihin kello 17-18 sekä sunnuntaisin 
jumalanpalvelusten jälkeen klo 11-12 sekä 
klo 13-14.
Toivomme kaikkien noudattavan annettuja 
yleisiä hygieniaohjeita; seurakunnan tiloissa 
on tarjolla käsidesiä.
Kahvilan Tillsammans-Yhdessä toiminta on 
toistaiseksi tauolla. Ruokakassien jako alapi-
halla keskiviikkoisin klo 10 alkaen.
Ei diakoniavastaanottoa, puhelinaika ma-
pe klo 9-12 p. 040-312 4425.
Lahja lähetystyölle: Suomen Lähetysseuran 
nimikkolähettimme Hanna Londo työskente-
lee Tansaniassa Morogoron hiippakunnas-
sa kaikkein heikoimmassa asemassa olevi-
en nuorten auttamiseksi. Voit tukea hänen 
työtään ko. tilin kautta. IBAN FI38 8000 1400 
1611 30, viite 1074 3830 1419 2562, (Poliisi-
hallituksen keräyslupa).
Kirkkoherranvirasto Kirkkoesplanadi 3, avoin-
na arkisin klo 9-12.30, torstaisin myös klo 18-
19.
Puh. 040-3124 420, s-posti lansi-turunmaan.
seurakunta@evl.fi 
Kotisivut: www.lansiturunmaanseurakunta.fi   
Seurakunnan FB-sivut: Seurakunta Paraisilla.

PARAISTEN TERVEYSKESKUS 
TIEDOTTAA  

KORONAVIRUKSESTA (COVID-19)

PYÖRILLÄ LIIKKUVA LAJITTELUASEMA 
Iniö, Norrbyn vierasvenesatama
tiistaina 12.5. klo 16.30‒17.15
(alustavasti, aikatauluun voi tulla muutoksia, 
katso tarkemmin www.lsjh.fi)

INIÖN KAPPELISEURAKUNTA
Jumalanpalvelus järjestetään vaihtoeh-
toisella tavalla ainakin pääsiäiseen asti. 
Seurakuntalaiset voivat seurata jumalan-
palvelusta verkossa. Kirkossa ovat paikalla 
ainoastaan ne, jotka toimittavat jumalan-
palveluksen. Voit seurata jumalanpalvelusta 
seurakunnan Facebook-sivun kautta www.
facebook.com/vasfor. Linkki avautuu myös 
seurakunnan kotisivujen kautta, Facebookiin 
ei tarvitse liittyä jumalanpalveluksen seuraa-
mista varten.
Jumalanpalveluksen aika voi vaihdella sun-
nuntaista toiseen, ajankohtaiset tapahtuma-
tiedot löytyvät seurakunnan kotisivuilta vafo.
fi.
Paraisten kirkossa pidetään hartaushetki 
maanantaista lauantaihin klo 18, hartaus-
hetkeä voi seurata verkkosivujen kautta.

VUOSIKOKOUKSIA
PRO HOUTSKÄR RF:N VUOSIKOKOUS
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräi-
set asiat sekä sääntömuutos. Lisäksi toivom-
me uusia ehdotuksia toiminnan kehittämi-
seksi!
Hallitus toivottaa vanhat ja uudet jäsenet 
sekä kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi koko-
ukseen. Kokouspaikka: KNUTEN
19.4.2020 klo 15.00
Huom! Mikäli 19.4. ei ole mahdollista järjes-
tää kokousta, ilmoitamme asiasta Faceboo-
kissa ”HOUTSKÄR INFO” ja ”PRO HOUTSKÄR” 
-sivuilla.

SPR
APUA JA TUKEA
Jos tarvitset apua arkeesi tai tunnet itsesi yk-
sinäiseksi tai ahdistuneeksi ja haluat jutella 
jonkun kanssa, ota yhteyttä SPR:n Houtskarin 
osastoon. Yhteyshenkilöt:
Petra Öhman puh. 040 701 7025,
Christa Stenwall puh. 040 844 9558,
Eija Jalas puh. 040 507 4095,
May-Britt-Järnström puh. 040 575 9782 tai
Jaana Rosenblad puh. 045 215 4854.
Näinä korona-aikoina olemme valmiina aut-
tamaan. Avunpyyntö voi tulla kunnalta, toisil-
ta viranomaisilta tai yksityishenkilöiltä. Koska 
emme tässä vaiheessa tiedä, miten tilanne 
kehittyy, otamme ilomielin uusia vapaaehtoi-
sia mukaan toimintaan!
Ota yhteyttä, jos haluat tulla mukaan toimin-
taan!

HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA
Kaikki toiminta on toistaiseksi peruttu val-
tioneuvoston määräysten mukaisesti 13.4. 
asti. Henkilökunta on kuitenkin vielä töissä. 
Olemme täällä sinua varten. Voimme olla 
yhteydessä puhelimitse tai muilla tavoin, nyt 
kun emme saa tavata kasvokkain. Kirkko on 
avoinna normaaliin tapaan kaikkina päivi-
nä klo 9-18, jos haluat tulla kirkkoon hiljen-
tymään.
Vt. kappalainen Janette Lagerroos 040 312 
4452
Seurakuntamuusikko Ulla-Maija Söderlund 
040 312 4454
Diakonissa Wiveca Eklund 040 312 4455
Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Mari Nurmi 040 
312 4436
Seurakuntamestari Jami Helmiö 040 312 
4458
Henkilökohtainen s-posti: etunimi.sukunimi@
evl.fi 

Iniön kirkkoon voi tulla päivittäin klo 9‒20 hil-
jentymään ja rukoilemaan. Vt. kappalainen 
Jussi Meriluoto on tavattavissa kirkossa tors-
taisin klo 18‒20 tai sopimuksen mukaan. Hä-
net tavoittaa myös puhelimitse 040 312 4462.

Virus aiheuttaa influenssan kaltaisia 
hengitystieoireita, kuumetta, lihaskipu-
ja, yskää ja hengenahdistusta. Jotkut 
sairastuneet voivat saada keuhkokuu-
meen. Taudin itämisaika on 4–5 vuoro-
kautta, mutta se voi olla jopa 14 vuoro-
kautta. Lisäksi on mahdollista, että virus 
voi tarttua jo vuorokautta ennen oirei-
den ilmaantumista.  Yksi tartunnan saa-
nut voi välittää tartunnan 2-3 henkilöön.  

Riski saada tartunta on nousut koko 
Suomessa, kaikki tartuntaketjut eivät 
ole enää tiedossa. Jotkut sairastuneet 
ovat saanut tartunnan ulkomaan-
matkan jälkeen tai korona positiivisen 
henkilön lähikontaktin jälkeen. Lisäksi 
yhdyskuntatartuntojen määrät ovat 
nousussa, nämä tulevat olemaan ta-
vallisimpia. 

Voit seurata päivittyvää tietoa Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuilta 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-ro-
kotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-
koronaviruksesta-covid-19 ja sairaan-
hoitopiirin kotisivuilta www.vsshp.fi.

Terveyskeskus tekee yhteistyötä sai-
raanhoitopiirin kanssa ja noudattaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
antamia ohjeita. Terveyskeskuksessa 
päivystävä lääkäri, usein yhteistyössä 
sairaanhoitopiirin infektiolääkärin kans-
sa, ottaa kantaa siihen, kuka tarvitsee 
koronavirustestin. Nämä ovat lähinnä 
sairaalahoitoa tarvitsevat.  

Jos sinulla on hoitoa vaativia oireita, 
sinun pitää soittaa terveyskeskukseen, 
ei mennä sinne suoraan käymään. Pu-
helimitse saat tietoa hoidon jatkosta. 

Jos sinulla on lievän hengitystieinfektion 
oireita, lepää ja sairasta rauhassa koto-
na. Pysyttele kotona, kunnes oireet lop-
puvat. Ota yhteyttä terveyskeskukseen, 
jos saat hengenahdistusta tai yleistilasi 
laskee. Tällä hetkellä jotkut vielä sairas-
tuvat A-influenssaan tai RSV-virukseen. 
Lisäksi jotkut reagoivat myös siitepölylle, 
jota alkaa olla ilmassa.

Koronavirukseen sairastuneista noin 
80 % saa lieviä oireita, 14 % voi saada 
vakavampia oireita kuten keuhkokuu-
metta ja/tai hengenahdistusta, 6 % 
tilanne on kriittinen.  Vain 2 % kaikista 
raportoidusta tapauksista on havaittu 
alle 19-vuotiaille (THL). Iäkkäillä ja ris-
kiryhmiin kuuluvilla on suurempi riski 
sairastua vakavimmin. Riskiryhmiin kuu-
luvat henkilöt, joilla on vaikea-asteinen 
sydänsairaus, huonossa hoitotasapai-
nossa oleva keuhkosairaus, diabetes, 
johon liittyy elinvauriota, krooninen 
maksan tai munuaisen vajaatoiminta, 
vastustuskykyä heikentävä tauti, kuten 
leukemia tai lymfooma, tai vastustus-
kykyä voimakkaasti heikentävä lääkitys 
(esimerkiksi suuriannoksinen kortiso-
nihoito).

Muita riskitekijöitä, jotka yleisesti otta-
en heikentävät keuhkojen toimintaa, 
ovat sairaalloinen ylipaino ja päivittäi-
nen tupakointi. 

Kun epidemia etenee, tulemme kes-
kittymään akuutisti sairastuneisiin ja 
hoitoa tarvitseviin. Vähemmän akuutit 
asiat siirretään eteenpäin. Olemme jo 
peruuttaneet joitakin vastaanottokäyn-
tejä ja lääkärit tekevät esim. vuosikont-
rolleja puhelimitse. 

Paraisten terveyskeskukseen on avat-
tu infektiopoliklinikka, jonne on oma 
sisäänkäynti, sisäänkäynti on pääsi-
säänkäynnistä 25 metriä oikealle. Aina 
puhelinyhteys ennen käyntiä! 

Vastaavanlaisia infektiopoliklinikoita 
avataan pikkuhiljaa myös saariston ter-
veysasemilla. 

Terveyskeskusten muu päivystysvas-
taanotto toimii kuten ennenkin. Jos si-
nulla on hoitoa vaativia oireita, ota yh-
teys puhelimitse päivystykseen hoidon 
tarpeen arviointia varten.  

Paraisten terveyskeskus, 
puh. 02 454 5220 (koskee koko aluetta; 
Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari ja 
Iniö)

Turun yliopistollisen keskussairaalan 
yhteispäivystys, puh. 02 313 8800

Sosiaali- ja terveysministeriön kansal-
linen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä 
tietoa koronaviruksesta, puh. 0295 535 
535, arkisin klo 8–16, lauantaisin klo 
9–15. 

Koronavirustartuntoja ja muita hen-
gitystieinfektioita voi ehkäistä hyvällä 
käsi- ja yskimishygienialla. Yski ja ai-
vasta omaan hihaasi tai kertakäyttö-
nenäliinaan, jonka heität heti roskiin. 
Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta, 
ellet ole juuri pessyt käsiäsi. Pese kätesi 
vedellä ja saippualla usein ja riittävän 
kauan. Pese kädet aina, kun tulet ulkoa 
sisään, ennen ruoanlaittoa ja syömistä, 
wc-käynnin jälkeen tai jos olet yskinyt 
tai aivastanut. Jos sinulla ei ole mahdol-
lisuutta pestä käsiäsi, voit käyttää myös 
käsidesinfektioainetta.

Parainen ja koko Suomi varautuu 
laajempaan epidemiaan. Tämä epi-
demia tulee todennäköisesti etene-
mään eri tahdissa eri puolilla maata. 
Jotta sairastuneiden määrää voidaan 
vähentää, on tärkeätä, että kaikki kun-
talaiset noudattavat kaikkia annettuja 
viranomaisohjeita. Riskiryhmiin kuulu-
vien henkilöiden ja +70-vuotiaiden on 
vältettävä lähikontakteja. Sama koskee 
lapsia, nuoria ja aikuisia joiden myös 
pitää välttää kokoontumisia ja lähikon-
takteja. Jos olet ollut ulkomailla, sinun 
pitää välttää kontakteja 14 vuorokau-
den ajan, olla karanteeninomaisissa 
oloissa kotona. Nyt tarvitaan kaikkien 
panosta, jotta tartuntaketjut saadaan 
minimoiduksi. Olemme kaikki arvokkai-
ta ja meillä kaikilla on nyt tärkeä tehtä-
vä täytettävänämme.

http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
mailto:lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
mailto:lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
http://www.lsjh.fi
http://www.facebook.com/vasfor
http://www.facebook.com/vasfor
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
http://www.vsshp.fi
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rekisteröityneille
yhdistyksille 

www.sameboat.fi

SMILe: Pienet investoinnit
elinvoimaiselle maaseudulle

Yhdistystukea

 OPETUS JA PÄIVÄHOITO:
• Koulujen, oppilaitosten sekä kansalaisopis-
ton tilat suljetaan 18.3.-13.4. ja lähiopetus 
niissä on keskeytetty.  
 • Opetuksessa on siirrytty etäopetukseen ja 
-opiskeluun. Koulut vastaavat sekä välineistä 
että opetuksen sujumisesta.
 • Kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat 
voivat saada tarvittaessa opetusta myös lä-
hiopetuksen muodossa. Kouluun ei ole kui-
tenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen 
jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 
luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistu-
maan opetukseen etäopetuksen välityksel-
lä, mikäli mahdollista.
 • Päiväkodit pidetään auki, jotta mahdolli-
simman suuri osa kriittisissä tehtävissä toimi-
vaa henkilökuntaa pystyy käymään töissä.
 
PALVELUT JA TOIMIPAIKAT:
Valtion linjausten mukaan 18.3.-13.4. 
väliseksi ajaksi suljetaan:
• Kirjastot (lisää tietoa laina-ajoista ja 
e-palveluista alempana sivulla)
• Nuorisotilat
• Kulttuurilaitokset
• Museot
• Liikuntapaikat
• Kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset 
 
KAUPUNGINTALO JA ALUEKONTTORIT
suljetaan fyysisesti, mutta palveluneuvojiin 
saa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja 
kotisivujen chatin välityksellä. Puhelimitse 
voi myös tarvittaessa sopia henkilökohtai-
sen tapaamisen:
• Asiointipiste, kaupungintalo, 
puh.  040 488 6026, arja.toyryla at parainen.fi
• Nauvon aluekonttori, puh. 040 488 6022,
viveca.smeds-aalto at parainen.fi 
• Korppoon aluekonttori, puh. 040 488 6020, 
tarja.santavuori-sirkia at parainen.fi
• Houtskarin aluekonttori, puh. 040 488 6021,
 petra.ohman at parainen.fi
• Iniön aluekonttori, puh. 044 066 7835, 
asa.knuts at parainen.fi

 SOSIAALIKESKUS
Palvelemme asiakkaitamme pidennetyillä 
puhelinajoilla. Ota yhteyttä sosiaalityönte-
kijään ja sosiaaliohjaajiin puhelinajoilla ja 
sovi puhelinvastaanottoajasta.  Vältämme 
nyt asiakakäyntejä toimistolla. 

Puhelinajat sosiaalityöntekijöille 
ja sosiaaliohjaajille:
• Maanantai klo 13.15-14.15
• Tiistai klo 13.15-14.15
• Keskiviikko-perjantai klo 9.30-10.30
Sosiaalityöntekijät:
• Kristina Nordström A – J, puh. 040 488 5574
• Karin Högnäs K – Q, 040 488 5597
• Maria Wallin R – Ö, lapsiperheet, saaristo, 
puh. 040 488 5596
• Micaela Strömborg R – Ö, pakolaisperheet, 
puh. 040 488 5997
• Harri Keränen, päihdehuolto, 
puh. 044 358 5710
Sosiaaliohjaajat:
• Ida Merilä, puh. 040 488 6089
• Arja Santapukki, puh. 040 488 5961
• Sara Särkelä, välitystilit, puh. 040 488 5694
 
PERHEYKSIKKÖ
Palvelemme asiakkaitamme pidennetyillä 
puhelinajoilla, johtuen poikkeuksellisesta ti-
lanteesta.
Maanantai – perjantai vastaamme puheli-
meen mahdollisuuksien mukaan klo. 9-15.
Sosiaalityöntekjiät:
• Thomas Karlsson, puh. 040 488 6007
• Katinka Blomqvist, puh. 040 488 6008
• Lona Kaisti, puh. 040 488 6005
• Kristina Rainio, puh. 040 488 6004
• Raakel Sjöroos, puh. 040 488 6035
Sosiaaliohjaajat:
• Sandra Blomqvist, puh. 050 383 4984
• Ulrika Vaihinen, puh. 040 488 6009
• Heidi Svahnström, puh. 040 488 5999
• Aurora Bisopoulou, puh. 040 488 6006
• Pia Nylund-Gabrielsson, puh. 044 358 5822
Perhetyöntekijät:
• Sabine Mattila, puh. 044 358 5922
• Pia Cederholm, puh.  040 488 5578

RAKENNUSVALVONTA
Poikkeustilanteesta johtuen rakennusval-
vonnan toimintaohjeet tästä eteenpäin 
(18.3.2020->, kunnes toisin ilmoitetaan:
• Kaikki neuvonta hoidetaan puhelimitse tai 
sähköpostilla.
• Asiakirjat toimitetaan postin välityksellä tai 
lupapiste.fi-toiminnon kautta.
• Kaupungintalon, Rantatie 28, kirjaston oven 
edessä on postilaatikko, johon voi jättää 
asiakirjoja
• Korppoossa, Saaristokonttorin pääoven 
edessä on postilaatikko, johon voi myös jät-
tää postia.
• Kaikki palaverit pidetään etänä
• Katselmukset ulkona ja rakennustyömailla 
suoritetaan normaalisti.
• Katselmukset sisällä siirretään eteenpäin, 
kunnes virustilanne on rauhoittunut tai hoi-
detaan virtuaalisesti tapauskohtaisesti sopi-
en
• Lupien käsittely jatkuu normaalisti 
• Asiakaspalvelu neuvoo puhelimitse 
040 488 6080 arkipäivisin klo 9–15.
• Poikkeuksellisesti julkipano suoritetaan
myös kotisivujen välityksellä 
Mikäli teillä on kysyttävää, voitte aina 
olla yhteydessä rakennusvalvontaan:
rakennusvalvonta at parainen.fi tai 
etunimi.sukunimi@parainen.fi, 
puh. 040 488 6080.
 
KIRJASTO
Jos sinulla on kirjastokortti ja pin-koodi, voit 
käyttää kirjaston e-aineistoja. Löydät kaikki 
e-ainestomme verkkokirjastosta. 
Voit lukea kirjaa, kuunnella äänikirjaa, 
katsella elokuvaa, lukea lehteä tai 
kuunnella musiikkia. 
Tarvitsetko apua? 
Käyttöohjeet ovat samalla sivulla. 
Voit myös soittaa meille arkisin klo 9–15 nu-
meroon 044 354 5284, niin autamme sinua.

Huom! Kirjojen/aineistojen laina-aikoja on 
pidennetty automaattisesti.  

MUUTA:

TOIMIELIMET
Paraisten kaupungin toimielinten kokoukset 
järjestetään etäkokouksina mahdollisuuksi-
en mukaan tai siirretään myöhäisempään 
ajankohtaan.
 
HALLITUKSEN LINJAAMIA 
MUITA TOIMENPITEITÄ
• Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymme-
neen henkilöön ja suositellaan välttämään 
tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
• Kielletään vierailut vanhusten ja muiden 
riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
• Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolai-
toksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sai-
raaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioi-
den kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat 
läheiset, saattohoidossa olevien läheiset 
sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastol-
la.
• Julkisen sektorin työnantajat määräävät 
ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joi-
den työtehtävät sen mahdollistavat.
• Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoite-
taan pysymään erillään kontakteista mui-
den ihmisten kanssa mahdollisuuksien mu-
kaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), 
poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja 
kunnalliset luottamushenkilöt.
• Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suo-
messa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan 
kahden viikon karanteenia vastaaviin olo-
suhteisiin.
• Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön 
paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon 
poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

KAIKKI HALLITUKSEN 
LISTAAMAT TOIMENPITEET
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/as-
set_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-
olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-
vuoksi

Folkhälsan-talossa sijaitsevaa kunnan terapia-allasta vuokrataan ainoas-
taan yrityksille ja yhdistyksille, jotka haluavat järjestää tiloissa omaa toimin-
taansa. 

Allasta vuokrataan tuntiperusteisesti ja ensisijaisesti pidemmiksi ajanjaksoiksi 
yksittäisten tapahtumien sijaan. Toiminnan on aina oltava luonteeltaan ennalta 
ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja erikseen nimetyn ohjaajan vetämää. Sosi-
aali- ja terveysosasto perii altaan käyttäjiltä tuntivuokran, joka on tällä hetkellä 
49,50 euroa tunnilta. 

Terapia-altaan koko on 6x12 metriä ja syvyys 1,2 - 1,5 metriä. Veden lämpötila 
pidetään noin 30 asteessa. Allas on rakenteeltaan sellainen, että veden pinta 
voidaan laskea 0,50 - 0,80 metriin. Tämä mahdollistaa altaan käytön esim. pien-
ten lasten uimaopetukseen. Altaaseen mahtuu samanaikaisesti 18 henkilöä.

Altaan käytöstä kiinnostuneiden tulee täyttää ja postittaa hakulomake 
10.5.2020 mennessä osoitteeseen Paraisten terveysasema/fysioterapia,  
Sari Talvenheimo Vapparintie 15, 21600 Parainen 
tai sähköisesti terapia-allas@parainen.fi

Lomake on saatavilla kaupungin kotisivuilla 
(Sosiaali- ja terveyspalvelut-> Terveyspalvelut-> Vastaanotot-> Terapia-allas).
Lisätietoja haluavat voivat ottaa yhteyttä allaskoordinaattori Sari Talvenheimo 
p. 040 488 5658 / terapia-allas@parainen.fi

POIKKEUSOLOT VAIKUTTAVAT PARAISTEN KAUPUNGIN TOIMINTAAN:

TERAPIA-ALLASAIKOJEN HAKU AJALLE 
17.8.2020 – 4.6.2021 ON KÄYNNISSÄ! 

http://www.sameboat.fi
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi
mailto:terapia-allas@parainen.fi
mailto:terapia-allas@parainen.fi
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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 

KAIKKIEN PARAISTEN KUNTA-ALUEIDEN  
SENIORINEUVONTA: 

Ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14,  
puh. 040 488 5692

- Numerossa vastataan kysymyksiin,  
jotka koskevat vanhustenhuollon  

palveluja, kotihoitoa ja  
kaikenikäisten ateriapalveluja 

Varsinais-Suomen vanhusten  
puhelinneuvonta:  

suomeksi arkisin klo 9–15,  
puh. 02 262 6164

SENIORUM

YLEISTÄ

TERVEYSASEMAT KIRJASTOT

ASIAKAS- JA NEUVONTAPALVELUT

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

arja.toyryla@parainen.fi

 
Nauvon aluekonttori
Brinkastentie 1, 21660 Nauvo, 
puh. 040 488 6022
viveca.smeds-aalto@parainen.fi

Korppoon aluekonttori
21710 Korppoo, puh. 040 488 6020
tarja.santavuori-sirkia@parainen.fi
Houtskarin aluekonttori
21760 Houtskari, puh. 040 488 6021
 petra.ohman@parainen.fi

Iniön aluekonttori
Norrby, 23390 Iniö, puh. 044 066 7835 
asa.knuts@parainen.fi

YRITYSNEUVONTA
Elinkeinopäällikkö Tomas Eklund,   
puh. 040 488 5675

Yrityskehittäjä John Forsman, 
puh. 040 488 6075

RAKENNUSVALVONTA
Asiakaspalvelu neuvoo 
puhelimitse 040 488 6080 
arkipäivisin klo 9–15.

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 
ma-ti klo 10 - 12, ke-pe 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

JOS SINULLA ON 
KIRJASTOKORTTI JA PIN-
KOODI, VOIT KÄYTTÄÄ 
KIRJASTON E-AINEISTOJA.
 Löydät kaikki e-ainestomme 
verkkokirjastosta. Voit lukea 
kirjaa, kuunnella äänikirjaa, 
katsella elokuvaa, lukea leh-
teä tai kuunnella musiikkia. 

TARVITSETKO APUA? 
Käyttöohjeet ovat samalla 
sivulla. 
Voit myös soittaa meille 
arkisin klo 9–15 numeroon 
044 354 5284, niin autamme 
sinua.

HUOM! 
Kirjojen/aineistojen laina-
aikoja on pidennetty auto-
maattisesti. 
Löydät lisää tietoa laina-
ajoista ja varauksista verkko-
kirjaston Ajankohtaista-osi-
osta sivulla www.blanka.fi. 

Rantatie 30, Parainen
 Puhelin 040 488 5692

PARAISTEN VANHUSTENHUOLTO:
Vanhustenhuollon ehkäisevä toiminta on 
tauolla, tällä hetkellä keskitytään akuuttiin 
toimintaan. Esim. yli 80-vuotiaiden ehkäi-
sevät terveystarkastukset on peruutettu. 
Jos tarvitset apua ruoka- tai lääkeostos-
ten tekemiseen tai ateriapalveluja, ota 
yhteyttä seniorineuvonnan numeroon. 

KAIKKIEN PARAISTEN KUNTA-ALUEIDEN 
SENIORINEUVONTA: 
Ma–to klo 9–15 ja pe klo 9–14, 
puh. 040 488 5692

• Numerossa vastataan kysymyksiin, jotka 
koskevat vanhustenhuollon palveluja, ko-
tihoitoa ja kaikenikäisten ateriapalveluja
Varsinais-Suomen vanhusten 
puhelinneuvonta:
Suomeksi arkisin klo 9–15, 
puh. 02 262 6164

TERVEYDENHUOLTO JA SUUN T
ERVEYDENHUOLTO TIEDOTTAVAT:
Kiireettömät tarkastuskäynnit ja vuosi-
kontrollit terveyskeskuksessa peruutetaan. 
Uusia kontrolliaikoja ei toistaiseksi lähe-
tetä. Jos sinulla on oireita, joiden oletat 
vaativan hoitoa, ota yhteyttä terveyskes-
kukseen, puh. 02 454 5220 klo 8–16. 
Yli 70-vuotiaat eivät voi tulla hammashoi-
toon, pyydämme siksi perumaan jo vara-
tun hoitoajan. Akuutin vaivan yhteydessä 
ota yhteyttä hammashoitolan ajanva-
raukseen puh. 454 5300.

TIETOA YLI 70-VUOTIAILLE JA HEIDÄN LÄHEISILLEEN
Kaikki vierailut vanhustenhuollossa, vuodeosastoilla, pitkäaikaishoidossa ja sairaaloissa kielletään, poikkeuksena käynnit 
kriittisesti sairaiden tai saattohoidossa olevien omaisten luona.  Yli 70-vuotiaat velvoitetaan välttämään kontaktia muiden 

ihmisten kanssa. Tämä tarkoittaa muun muassa vierailujen ja yleisillä paikoilla oleskelun välttämistä. 

mailto:arja.toyryla@parainen.fi
mailto:viveca.smeds-aalto@parainen.fi
mailto:tarja.santavuori-sirkia@parainen.fi
mailto:petra.ohman@parainen.fi
mailto:asa.knuts@parainen.fi
http://www.parainen.fi
http://www.blanka.fi



