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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 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! 

5 | 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

Lähiloma 
koti-
maisemissa

Tänä kesänä monen kesäloma on eri-
lainen kuin ennen. Monella perin-
teinen ulkomaanmatka tai kotimaan 
kierros jää ehkä tekemättä ja pysytel-
lään lähellä kotia tai omaa mökkiä.

EI SYYTÄ HUOLEEN, myös lähellä voi 
lomailla ja kokea elämyksiä, joita ei 

muualta saa. Paraisilta löytyy siihen 
mainioita tapoja, joita tässä muuta-
ma vinkiksi:

- Jätä jonakin päivänä tavanomai-
set asiat tekemättä kotona. Jätä aikaa 
oleiluun, kirjan lukemiseen, pihal-
la pötköttelyyn ja hyvälle ruoalle. 

- Järjestä kotiin mitä ihanimmat aa-
miaistarvikkeet: yksi monen lempi-
asioista hotellissa on monipuolinen 
aamiainen, jota saa syödä pitkään ja 
rauhassa. Lomafiilis alkaa aamusta. 

- Tee retki kotikaupungissasi muse-
oon, jossa et vielä ole käynyt.

- Shoppaile pikkuputiikeissa. Nii-
tä löytyy moneen makuun, muodis-
ta ja sisustuksesta lähituotteita myy-
viin tilapuoteihin.

- Pakkaa eväät reppuun, ja lähde 
jollekin monista luontopoluista, joi-

ta saaristosta löytyy. Kurkkaa niitä 
vaikkapa täältä: 
visitpargas.fi/outdoor

- Kiipeä jollekin saariston upeasta 
näköalapaikasta ja nauti saariston 
mahtavista maisemista.

-Lisää vinkkejä lähilomaan löydät 
visitparainen.fi -sivustolta.

JAA OMA LÄHILOMAKUVASI Insta-
gramissa tunnuksella  #hemestrais-
kärgården #lähilomasaaristossa ja 
osallistu veneretkilahjakortin arvon-
taan. Tarkemmat tiedot kilpailus-
ta Instagramista @visitarchipelago.

Aurinkoista kesää lähellä!

Niina Aitomurto
Matkailupäällikkö

Staycation, hemestra, 
lähiloma, kotiloma, 
miniloma. Rakkaalla 
lapsella on monta nimeä, 
mutta se tarkoittaa samaa, 
eli loman viettämistä omalla 
kotipaikkakunnalla. 
Päiväretken voi tehdä 
naapurikaupunkiinkin, ja 
silti voidaan puhua 
lähilomasta. 

Dora Siivonen (1926 – 2017) tu-
li tunnetuksi YLE:n kahden doku-
menttiohjelman ansiosta. Hän oli 
yksi monista sinnikkäistä ja itsenäi-
sistä saaristolaisnaisista. Mikaela 
Weurlander tuotti ohjelmat. Ne on 
katsottavissa Areenassa.

Kuka Dora sitten oli? Hän syntyi, 
kasvoi ja eli, lukuunottamatta vii-
meistä aikaa, Lammholmissa Iniön 
saaristossa. Elämänsä loppuvuosi-
na hän oli saaren ainoa vakiasukas 

viettäen aikaa rakkaan Saku-
kissansa kanssa.

Perhe eli vaatimaton-
ta elämää luontaista-
loudessa. He vilje-
livät ruokakasvin-
sa itse sekä kalasti-
vat. Dora tiesi pal-
jon mm. vihannek-
sista. Hän oli myös 
yhteiskunnallisesti 

aktiivinen niin seu-
rakunnassa kuin eten-

kin 4H-yhdistyksessä, 
jota hän johti kymmeniä 

vuosia. Joka vuosi järjestettiin syk-
syisin näyttely ja talvisin juhlat.

Muutamat iniöläiset halusivat 
muistaa Doraa hänelle pystytetyllä 
penkillä Norrbyssä. Samalla penk-
ki on symboli ja kunnianosoitus kai-
kille ahkerille ja toimeliaille naisil-
le, jotka ovat toimineet saaristolais-
elämän peruskivinä. 

Penkissä on teksti: SAARISTOSSA 
KAIKKI ON MAHDOLLISTA.

Mervi Sjölund on toiminut pro-
jektin tulisieluna. Sami Leppänen 
on rahoittanut projektin. Penkin on 
suunnitellut ja tehnyt mestarisep-
pä Kristian von Pfaler Kustavissa. 
Ralf Nyman on toiminut teknisenä 
avustajana. Paraisten kaupunki on 
antanut Markus Björklundin teh-
täväksi valmistaa perusta ja istuttaa 
kirsikkapuu.

EERO OJANEN

Dora Lammholmista 
sai muistopenkin Iniössä

Niina Aitomurto

PARAINEN

Kannessa Marjo Paavola. Kuva Erik Saanila.

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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NAUVO

Nauvon vierasvenesataman päivit-
tämistä alettiin suunnitella vuonna 
2017 ja tämän vuoden toukokuus-
sa uudistettu satama vihittiin käyt-
töön pienimuotoisin juhlallisuuk-
sin. Vierasvenesataman työryhmäs-
sä on mukana mm. Paraisten tekni-
sen yksikön ja Nauvon lautakun-
nan jäseniä. Työryhmä toivoo, että 
satama houkuttelee entistä enem-
män kävijöitä ja veneitä Nauvoon 
– luonnollisesti vallitsevat korona-
rajoitukset huomioiden. 

- Vierasvenesataman laituriin on 
voinut kiinnittyä jo toukokuun 
alusta lukien, ja nyt myös satama-
ravintola Båthuset tarjoaa nouto-
ruokaa tai toimittaa ruoat suoraan 
venepaikalle, sanoo Paraisten kau-
pungin ylläpitoinsinööri Stefan Ill-
man. 

Kaupungin osalta hanketta valvo-
nut Illman on tyytyväinen töiden 
edistymiseen. Viime vuoden loka-
kuun jälkeen on vanhat laiturit pu-
rettu ja uudet rakennettu, laiturira-
kenteisiin on integroitu tekniikkaa 
ja osa satama-alueesta on ruopattu. 
Leudon ja jäättömän talven jälkeen 
työt jatkuivat uuden rantalaiturin 

rakentamisella jopa niin, että lai-
turit saatiin Rymättylästä etuajas-
sa paikoilleen Nauvoon. 

MULLISTAVAA 
LAITURITEKNIIKKAA

Kenties tärkein uudistus vierasve-
nesatamassa oli uusien venepaik-
kojen luominen Nauvon keskus-
taan. Sekä satama-alueen että ko-
ko paikkakunnan elinkeinoelämä 
hyötyy siitä, että veneilijöitä tulee 
paikkakunnalle lisää. Satama-alu-
eella on nyt 370 metriä laituria, ja 
pisin yksittäinen laiturinpätkä on 
140 metriä. Laituriin pääsee kiin-
nittymään 125 venettä, ja kääntö-
tilaa on kaikille runsaasti.  

- Vanhat laiturit alkoivat olla pai-
koitellen kuluneita, joten uudista-
minen tuli todella tarpeeseen, sa-
noo Illman. 

Uusien venepaikkojen lisäksi kä-
vijöille halutaan tarjota myös entis-
tä jouhevampia satamakokemuk-
sia. Satamassa veneen voi kiinnit-
tää wifi-yhteydellä varustettuun 
sähkötolppaan, jonka voi varata 
etukäteen osoitteesta satamapaik-

ka.com. Veneilijät voivat kirjautua 
satamaan itse, ja digitaalisten rat-
kaisujen ansiosta he saavat pääsyn 
sataman yleisiin tiloihin, vaikkei 
henkilökuntaa olisikaan paikalla. 
Uusissa sähkötolpissa on QR-koo-
dit, joiden kautta pääsee suoraan 
satamapaikka.comiin omalla kän-
nykällään. Lisäksi satamassa on 22 
kW:n latausasema sähkökäyttöisiä 
veneitä varten, latauspaikan voi va-
rata Virta-järjestelmän kautta.

- Nauvon satama on ensimmäi-
nen satama Suomessa, jossa tällai-
set tekniset ratkaisut on otettu käyt-
töön. Nyt koronaepidemian aikana 
voimme välttää tarpeetonta fyysis-
tä kanssakäymistä hoitamalla mah-
dollisimman monet asiat digitaali-
sesti, Illman muistuttaa. 

Henkilökunta on useimmiten pai-
kalla satamatoimistossa, joten siel-
lä on saatavissa henkilökohtaista 
palvelua niille, jotka sitä haluavat. 

Maksutapahtumat ainoastaan kor-
tilla, sillä käteisen käsittelyä välte-
tään toistaiseksi. 

UUDET TILAT RAJOITETUSTI 
KÄYTÖSSÄ

Tulevaisuudessa Nauvon vierasve-
nesataman kävijät voivat käyttää 
muitakin mukavuuksia teknises-
ti varusteltujen laitureiden lisäk-
si. Uuden astianpesupisteen yhte-
ydessä on kaksi uutta grillipaikkaa 
veneilijöiden käyttöön. Perhesau-
na, joka on ollut käytössä vuodes-
ta 2018 alkaen, toimii edelleen ja 
toivottaa isot ja pienet kävijät puh-
distavaan kylpyyn. 

- Koronarajoitusten vuoksi sau-
na desinfioidaan joka käytön jäl-
keen, ja saunassa saa olla kerrallaan 
enintään 10 henkilöä, jotka kuulu-
vat kaikki samaan seurueeseen, ko-
rostaa Illman. 

Myös sataman wc-tiloja siivotaan 
tavanomaista useammin, kävijöi-
den määrää rajoitetaan ja vessoihin 
tulee desinfiointiainetta kävijöille. 

- Kesästä tulee erilainen kuin en-
nen, mutta koronarajoituksista 
huolimatta tavoitteenamme on pi-
tää yllä Nauvon vierasvenesataman 
mainetta yhtenä Suomen parhaim-
mista satamista, päättää Illman. 

Lisätietoa vierasvenesataman ajan-
kohtaisista asioista: 
www.naguhamn.fi

Teksti: Å Communications

Toukokuusta lähtien Nauvon vierasvenesatama on voinut 
ylpeillä uusilla laitureillaan sekä veneilijöille ja muille 
saariston ystäville suunnatuilla palveluillaan. Reilun 
puolen vuoden korjaustöiden jälkeen satamaan on saatu 
lisää venepaikkoja, parannetut digitaaliset ratkaisut ja 
uudet grilli- ja astianpesupaikat. Nyt toivotamme kaikki 
tervetulleiksi ilmettään piristäneeseen vierasvenesata-
maan, vaikkakin vielä koronasta aiheutuvien rajoitusten 
puitteissa. 

Nauvon vierassatama

ERIK SAANILA

Stefan Illman

ERIK SAANILA

Uutuuttaan kiiltävä 
Nauvon vierasvenesatama

Nauvon satama on ensimmäinen 
satama Suomessa, jossa  
tällaiset tekniset ratkaisut  
on otettu käyttöön.

http://www.naguhamn.fi
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ELINKEINOELÄMÄ

Edistä  
kokonais- 
terveyttäsi
- osallistu Satumetsän 
ulkojoogaan

Paraisilla asuvalle Marjo Paavo-
lalle liikunta on aina ollut osa elä-
mää. Hangossa vietetty lapsuus ja 
nuoruus menivät treenatessa ja kil-
paurheilun parissa, hän harrasti 
mm. suunnistusta, yleisurheilua 
ja hiihtoa. Aikuisena Marjo Paavo-
la ryhtyi ohjaamaan tanssia, aero-
bicia, vesijumppaa ja joogaa sekä 
lapsille tarkoitettua kulttuuritoi-
mintaa. Ohjaaminen oli ajoittain sa-
tunnaista, mutta vuosien myötä sii-
tä tuli hänelle kokopäiväinen työ. 

- Suoritin ympäristö- ja meribio-
logian lisensiaatintutkinnon, mutta 
lasten ollessa pieniä perhe-elämän 
yhdistäminen ohjaajan työhön tun-
tui joustavammalta, Paavola kertoo. 

Koska hän on koko elämänsä tree-

nannut itse, hänestä tuntui luon-
nolliselta ohjata muita liikkumaan 
ja kehittää omaa osaamistaan ohjaa-
misen saralla. Uransa alussa Paa-
vola piti korkeatempoisia ryhmä-
liikuntatunteja, mutta pikku hil-
jaa hän alkoi pitää tietoisista, lem-
peistä ja rentouttavista liikunta-
muodoista. 

- Jooga hoitaa kehoa ja edesaut-
taa liikkuvuutta, samalla se auttaa 
meitä kääntämään katseen sisään-
päin ja kuuntelemaan omia tarpei-
tamme, Paavola sanoo. 

SIEMENESTÄ SATUMETSÄÄN

Paavola on asunut 13 vuotta Sun-
nanbergissa Paraisilla. Ei ollut mi-
tenkään itsestään selvää, että hän 

sattui juurtumaan ja perustamaan 
yrityksensä tänne, mutta kaupun-
gin kompakti koko ja kaksikielisyys 
olivat hänelle mieleen. 

- Parainen on erinomainen pikku-
kaupunki meidän perheelle. Täällä 
asuu aktiivisia ihmisiä, jotka osal-
listuvat mielellään erilaisiin liikun-
tajuttuihin, Paavola kehuu. 

Paavolan yritys Satumetsä näki 
päivänvalon 2012, firma toimi al-
kuun liikuntaryhmien laskutus-
alustana. Hän tarjosi yrityksille, jär-
jestöille ja kunnille liikunnanoh-
jauspalveluita, esimerkiksi vesi-
jumppaa ja päiväkerhoille suunnat-
tuja Kultur på dagis -tunteja, joita 
varten hän sai rahoituksen Svens-
ka kulturfonden -rahastolta. 

Hiljalleen Satumetsästä tuli 
enemmän kuin vain yrityksen ni-
mi. Viimeiset kolme vuotta Paavo-
la on toiminut kokopäiväisenä yk-
sityisyrittäjänä, ja tätä nykyä hän 
järjestää avointa toimintaa, johon 
kuka tahansa voi osallistua.

- Järjestän avoimia tunteja mm. 
yinjoogassa ja pehmeässä tanssissa, 
näille kursseille saa tulla kuka vaan 
ja osallistua satunnaisesti tai käy-
dä esimerkiksi kymmenen kerran 
kurssin. Tarjoan myös äänimalja- ja 
reikihoitoja, joissa keskitytään ko-
konaisvaltaisesti rentoutumiseen 
ja kokonaishyvinvointiin. 

Talvisin ryhmät kokoontuvat 
vuokratiloissa eri puolilla kaupun-
kia, mutta kesäisin treenataan ul-

kona. 

ETÄJOOGA TOI UUSIA 
ASIAKKAITA

Monien muiden tapaan Paavolan 
oli sopeutettava toimintaansa ko-
ronarajoitusten takia keväällä 2020. 
Muutamassa päivässä kaikki tilauk-
set ja tunnit peruuntuivat aikana, 
joka on yleensä huippusesonkia. 

 - Minun oli pakko reagoida nope-
asti ja valitsin Zoom-kokousohjel-
man yinjoogan alustaksi. Juuri yin-
joogan kaltainen liikunta on sopi-
nut erinomaisesti digitaalisesti ja 
reaaliaikaisesti tehtäväksi harjoi-
tusmuodoksi, Paavola sanoo.

Maaliskuun lopusta lähtien Paa-
vola on ohjannut asiakkaitaan kah-

Oma urheilu-ura innosti Marjo Paavolan perustamaan terveysalan 
yrityksen. Satumetsässä joogan ja tanssin kaltaiset harjoitusmuodot 
yhdistyvät äänimaljarentoutukseen ja reikihoitoihin. Tänä kesänä 
paikkakuntalaiset ja kesävieraat ovat tervetulleita treenaamaan ja 
rentoutumaan ulos luonnon helmaan. 

Parainen on erinomainen 
pikkukaupunki meidän 
perheelle. Täällä asuu 
aktiivisia ihmisiä, jotka 
osallistuvat mielellään  
erilaisiin liikuntajuttuihin.
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ELINKEINOELÄMÄ
ERIK SAANILA

desti viikossa tietokoneen välityk-
sellä. Suureksi ilokseen hän huo-
masi osallistujamäärän pysyvän 
suunnilleen samalla tasolla kuin 
yleensä, ja tunneille osallistui myös 
uusia kasvoja. 

- Tällä tavoin kauempana asuvat 
joogan ystävät voivat osallistua tun-
teihin, ja nyt on jo tullut toiveita 
tuntien jatkamisesta verkossa ke-
sällä ja ehkä myös syksyllä, Paa-
vola toteaa. 

KESÄJOOGAA LUONNON 
HELMASSA

 Vaikka etätreenit ovatkin sujuneet 
hyvin, Paavola huokaisi helpotuk-
sesta saatuaan tietää, että 50 henki-
lön kokoontumiset on taas sallittu 

kesäkuusta lähtien. Tuntien järjes-
täminen sisätiloissa riittävät turva-
välit huomioiden olisi ollut vaike-
aa, mutta ulkoilmassa riittää tilaa. 

 - Tervetuloa lempeään joogaan 
Mustfinnin uimarannalle maanan-
taisin klo 19. Äänimaljarentoutus-
ta on tarjolla Sollidenin leirintäalu-
een omenatarhassa tiistaisin klo 19. 
Yinjoogaa treenataan Satumetsän 
terassilla Sunnanbergissa torstai-
sin klo 18, Paavola luettelee.

 Aikaisempina kesinä ulkoliikun-
tatunnit ovat olleet suosittuja, mut-
ta ennakkoilmoittautumisia ei kui-
tenkaan tarvita, ainoastaan yinjoo-
gaan tulee ilmoittautua etukäteen. 
Kaikki tunnit maksavat 10 euroa. 
Maksun voi maksaa treenipaikalla 

tai etukäteen. Lisätiedot aikatau-
luista ja maksutavoista löytyvät Sa-
tumetsän verkkosivuilta ja Face-
bookista.  

TULEVAISUUDEN UNELMIA

Paavolan mielestä liikunta, mutta 
myös rentoutuminen, stressin kä-
sittely ja oleskelu ulkoilmassa ovat 
tärkeitä varsinkin tällaisina aikoi-
na. Meidän kaikkien on priorisoi-
tava kokonaisterveyttämme ja tu-
ettava immuunijärjestelmäämme 
kriisin aikana.

- Ryhmätuntien lisäksi tarjoan 
myös yksilöhoitoja sekä henkilö-
kohtaista tukea ja ohjausta. Ota yh-
teyttä, jos tunnet tarvitsevasi apua 
hyvinvointisi tueksi, Paavola sa-

noo.
Tulevaisuudessa hän haluaisi en-

tistä enemmän auttaa kaikenikäi-
siä ihmisiä löytämään elämänilon. 
Lasten ja nuorten hyvinvointi on 
erityisen lähellä sydäntä. Monet 
lapset tarvitsevat apua rauhoittu-
miseen, ja lapsille on apua siitä, et-
tä he saavat työkalut rauhoittumi-
seen jo varhain. 

- Päiväkodeissa ja kouluissa on 
pidetty erityisen paljon esimerkik-
si satujoogasta, satuhieronnasta ja 
muista rentoutumiskeinoista. Tuo-
reet äidit ovat myös yksi asiakas-
ryhmä, joiden hyvinvointiin toivoi-
sin voivani keskittyä. Kestävä koko-
naishyvinvointi lapsen ensimmäis-
ten vuosien aikana on äärimmäisen 

tärkeää, tämä unohtuu meiltä liian 
usein, Paavola summaa lopuksi.

 
Teksti: Å Communications

Tietoa Satumetsästä 
www.sagoskogen.fi/

Facebook: 
Fma Sagoskogen - 
Satumetsä Tmi

Instagram: 
marjo_sagoskogen

http://www.sagoskogen.fi/


PUODIT TOIMIVAT sopivina taukopaikkoina polku-
pyörä-, vaellus-, auto- tai moottoripyöräretkillä. Puo-
deista löydät tilojen tuotteita, kuten vastanostetut var-
haisperunat, tilliniput, kalat ja kalasäilykkeet, vihan-
nekset, marjat, mehut, hillot, hunajat, leivät, juustot, 
jauhot ja ryynit sekä upeita käsitöitä.

Jos piipahdat tilalla, saatat päästä kurkistamaan maa-
tilan arkeen ja näet ehkä traktorin tai muita maatalo-
uskoneita, saatat jopa päästä juttuun viljelijän kans-
sa. Yhä useammin viljelijä on nainen, myös saaristos-
sa. Kysy vaikka mieltäsi askarruttaneita asioita tai sitä, 
mikä juuri sinua kiinnostaa. Miten puodissa myytä-
vät tuotteet ovat kehittyneet, missä raaka-aineet ovat 
kasvaneet, missä eläimet laiduntavat tai se, mikä kiin-
nostaa ihan jokaista: mitä  viljelijät tekevät talvella? 
MAKUELÄMYSTEN lisäksi parhaat lahjat löytyvät 
usein juuri pienistä tilapuodeista. Se voi olla kau-
nis, taidokkaasti valmistettu käyttöesine tai maku-
lahja. Näin tuet myös kestävää kehitystä, jotta saaris-
ton pienimuotoiset elinkeinot voivat säilyä seuraa-
ville sukupolville. 

KATSO Saariston Makureitin kaikki tilamyymälät: 
https://www.citynomadi.com/
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TILAPUODIT

YMPÄRISTÖINFO

Saariston makureitti

Lounais-Suomen yhteisten jäte-
huoltomääräysten mukaan tulee 
haja-asutuksen kiinteistöjen jäte-
vesien saostussäiliöiden liete tyh-
jentää säännöllisesti. Jos on kyse 
saostussäiliöstä/sakokaivoista, jo-
hon johdetaan myös wc-vedet, tu-
lee liete tyhjentää kerran vuodessa. 
Mikäli saostussäiliöön johdetaan 
pelkästään ns. harmaita jätevesiä 
(pesuvedet keittiöstä, suihkusta, 
saunasta, pesukoneista), tulee lie-
te näistä säiliöistä poistaa kahden 
vuoden välein. Samat määräykset 
koskevat niin vakituista kuin va-
paa-ajan asutusta.

Perinteisesti on kiinteistöjen sa-
ostuskaivot tyhjennetty jonkin liet-
teenkuljetusyrittäjän toimesta, joka 
tyhjentää lastinsa kaupungin jäte-
vedenpuhdistamoille. Lietteiden 
tyhjentäminen tuhansilta haja-asu-
tuksen kiinteistöiltä aiheuttaa luon-
nollisesti paljon liikennöintiä saa-
ristossamme. Harmaiden vesien 
saostussäiliöistä on tarpeen ym-
märtää, että suurimmalta osin ne 

sisältävät vettä. Veden kuljettami-
nen ympäri saaristoa ja toimittami-
nen jätevedenpuhdistamoille ei ole 
ympäristönsuojelua. Se aiheuttaa 
paitsi liikennepäästöjä, teiden ku-
lumista ja lisäkustannuksia, myös 

aivan turhaa lisäkuormitusta kau-
pungin jätevedenpuhdistamoilla. 
Kaupungin jätevedenpuhdistamot 
toimivat tänä päivänä aika lailla ka-
pasiteettinsa ylärajoilla.

Ympäristönsuojelutoimisto tah-

too muistuttaa kaikkia haja-asutus-
alueiden kiinteistönhaltijoita siitä, 
että varsinkin harmaan veden saos-
tussäiliöiden lietteen voi poistaa 
säiliöistä omatoimisesti. Se on lu-
vallista jätehuoltomääräystemme 
37 §:n mukaan ja toivottavaa ympä-
ristön- ja kukkaronsuojelun kannal-
ta. Riittää, kun säännöllisesti koko-
aa säiliöön kertyneen moskan esim. 
tiheäsilmäisellä haavilla ja heittää 
sakan kompostiin. Jätevesimäärä-
ykset eivät vaadi tyhjentämään ko-
ko saostussäiliötä, vaan ainoastaan 
lietteen. ”Liete” on määritelmän 
mukaan ”laskeutuvaa tai kelluvaa 
ainesta, joka voidaan erottaa jäte-
vedestä omana jakeena.”

WC-vettä sisältävät saostussäiliöt 
tulee pääsääntöisesti tyhjennyttää 
kuljetusyrittäjillä. Jätehuoltomää-
räystemme mukaan on kuitenkin 
myös niiden lietteiden omatoimi-
nen erottaminen ja kompostointi 
mahdollista edellyttäen, että kiin-
teistöllä on käytössä laitevalmis-
tajan tätä tarkoitusta varten suun-

nittelema laite. On olemassa hy-
väksyttäviä yksinkertaisia lietteen-
kuivaimia, joiden avulla wc-vettä 
sisältävien saostussäiliöiden liete 
pystytään erottelemaan ja kuivaa-
maan. Liete tulee kompostoida asi-
allisesti. Erityisen hyvä ympäristöä 
ja kustannuksia säästävä mahdol-
lisuus tämä on kiinteistöillä, jot-
ka sijaitsevat hankalien etäisyyk-
sien päässä, esim. ulkosaaristossa.

Yksi asia tulee muistaa: Jätehuol-
tomääräysten mukaan tulee lietteen 
omatoimisesta käsittelystä tehdä il-
moitus Lounais-Suomen jätehuol-
tolautakunnalle (jatehuoltolauta-
kunta@turku.fi). Ilmoituksessa tu-
lee esittää jätehuoltomääräysten 37 
§:ssä mainitut asiat.

Ympäristöterveisin
Paraisten kaupungin 
ympäristönsuojelutoimisto

PARAINEN

Kesäasukas! 
Tyhjennä itse liete harmaan veden saostussäiliöstä!

MAGDALENA EK

Saariston maut löytyvät 
pienistä tilamyymälöistä,  
puodeista. Saariston 
asukkaat ovat aina olleet 
varsin kekseliäitä ja se 

onkin välttämätöntä, sillä 
pystyssä pysyäkseen on 
seistävä tukevasti monella 
jalalla. Tämä näkyy muun 
muassa monina pieninä 

suoramyyntipisteinä, jotka 
löytyvät tienvarsilta kunhan 
poikkeaa Saaristotieltä 
kyliin. 

KUVA: TROOLEN, SEIVISTEN SUORAMYYNTI, BJURSÄNGIN MARJATILA

KUVA: OMENAT WATTKAST ÄPPEL, LUUMUT LILLVIKIN TILA

ARTESAANIRUOKA  rantautui Suomeen juuri saariston kautta, 
sillä raaka-aineiden jalostustiedon ja osaamisen tarve oli suurta. Tä-
nään saaristosta löytyykin monta taitavaa ruoka-artesaania, joiden 
tuotteita on tarjolla tilapuodeissa. Etsi katseellasi seiniä koristavia 
diplomeja ja tuotteisiin kiinnitettyjä voittajatarroja!

TILAPUOTIEN valikoimista suurin 
osa myydään suoraan kuluttajille, ei-
kä tuotteita ole myynnissä muualla. 
Saariston aurinkoinen ilmasto sopii 
erinomaisesti erikoiskasvien vilje-
lyyn, ja puodeista saattaakin löytää 
mitä eksoottisimpia tuotteita. Joissakin puodeissa valikoima on laa-
jin syyskesällä, kun avomaallakin viljeltävät tuotteet ovat kypsyneet.

Teksti: Margot Wikström, hankevetäjä, 
Kuluttajat ruokataloudenkeskiössä, KulTa, Paraisten kaupunki 
margot.wikstrom@parainen.fi

https://www.citynomadi.com/
mailto:jatehuoltolautakunta@turku.fi
mailto:jatehuoltolautakunta@turku.fi
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SAARISTON RENGASTIE

Kierrä Saariston rengastie 
ja löydä Parainen

Paraisten kaupungin matkailuasia-
mies Martti Nilsson antaa vinkke-
jä sopivasta matkavarustuksesta ja 
näkemisen arvoisista pysähdyspai-
koista reitin varrella.

Saariston rengastie avautui 1. ke-
säkuuta jo 24. kerran. Pyöräilijät, 
autoilijat, jalankulkijat ja muita kul-
kuvälineitä käyttävät ovat tervetul-
leita tälle yhteensä noin 250 kilo-
metrin pituiselle reitille aina elo-
kuun viimeiseen päivään asti. Osa 
Rengastiestä kulkee Turun, Naan-
talin, Kustavin ja Kaarinan halki, 
mutta reitti ulottuu myös Parais-
ten kaikille pääsaarille. Rengastiel-
lä voi kokea täydellisen paikallisen 
saaristoelämyksen, sanoo Paraisten 
kaupungin matkailuasiamies Mart-
ti Nilsson. 

- Olen kiertänyt Rengastien vuosi-
en aikana kymmenisen kertaa, yk-
sinäni, vaimon kanssa ja koko per-
heen voimin. Kierrän reitin mielel-
läni pyörällä, mutta lasten ollessa 
pieniä yhdistimme pyöräilyn jouk-
koliikenteeseen, Nilsson kertoo. 

Nilsson on työskennellyt matkai-
lualalla yli 20 vuotta. Nykyään hän 
työskentelee Paraisten matkailu-
yksikössä, jota johtaa Niina Aita-
murto. Nilssonin tehtäväkenttää 
on kaikenlainen matkailualan ja 
täten myös suositusta rengastiestä 
tiedottaminen.  

HUIPPULUOKAN REITTI
 Nilsson kuvailee Saariston rengas-
tietä ensimmäisen luokan esteet-
tisenä reittinä. Reitin varrella on 
maata ja merta, vaihtelevia näky-
miä ja virikkeitä. 

- Harvoilla reiteillä on tarjota näin 
paljon kauneutta ja viihtyvyyttä. 
Hädin tuskin ehtii tottua yhteen 
maisemaan, kun seuraava siintää 
jo horisontissa. Historialliset saa-
ristoyhteisöt ja virkistävät lautta-
matkat tuovat tervetullutta vaih-
telua mutkitteleviin maanteihin, 
Nilsson sanoo. 

Vuonna 1996 avattu Rengastie 
otettiin heti hyvin vastaan, ja rei-
tin suosio on vain kasvanut. Viime 
vuosina Rengastiellä on kulkenut 
noin 20 000 kävijää kesässä tutus-
tumassa Paraisten saaristoon.  

PARHAIMMILLAAN  
PYÖRÄN SELÄSTÄ
Saariston rengastien voi kiertää 
usealla tavalla, mutta Nilssonin sy-
dän sykkii pyöräilylle. Rengastien 
kiertämiseen riittää kohtuullinen 
peruskunto, eikä pyöränkään tar-
vitse olla huippukiitäjä, ihan taval-
linen polkupyörä riittää mainios-
ti. Jos sinulla ei ole omaa pyörää, 
saaristossa on monta paikkaa, jos-
ta pyörän voi vuokrata. 

- Pyörän selästä pääsee tarkkai-
lemaan ympäristöään mukavassa 

vauhdissa, samalla voi aistia tuok-
suja ja ääniä ja saada muita vaiku-
telmia. Mikäli haluaa välillä sääs-
tää jalkojaan, pyöräilyn voi myös 
yhdistää joukkoliikenteeseen, Nils-
son muistuttaa.  

Jos olet aikeissa kiertää koko 250 
kilometrin reitin, 4–5 päivää riittää 
yleensä hyvin. Jos haluat kunnon 
fyysisen haasteen, voit tietysti kier-
tää reitin nopeammin tai vaihtoeh-
toisesti tehdä pidemmän reissun 
pistäytymällä vaikkapa Ahvenan-
maan saaristossa. Myös sähköpyö-
rästä voi olla apua matkanteossa. 

- Rengastien yhdeksässä lautas-
sa tai lossissa on useimmiten tilaa 
pyöräilijöille, sen sijaan autoilijat 
voivat joskus joutua jonottamaan 
pidempään. Lauttapaikkojen lähel-
lä kannattaa olla erityisen tarkkana, 
toisinaan joillakin ajoneuvoilla on 
vähän liiankin kiire kapeilla teillä, 
Nilsson varoittaa.

Matkailuasiamies toteaa vielä, et-
tä pyöräilijät ja autoilijat joutuvat 
useimmiten ajamaan rinnakkain 
Rengastiellä, sillä pyörätiet puuttu-
vat suurimmalta osalta reittiä. 

PAKKAA MUKAAN 
SADEVAATTEET
 Rengastiellä kulkijat voivat laskea 
kattavien palvelujen varaan reitin 
varrella, mutta mukaan kannattaa 
kuitenkin pakata joitakin tärkeitä 
esineitä. 

- Sadesää kuuluu kesään, mutta 
läpimärät matkatavarat saavat mie-
len mustumaan. Siksi kannattaa py-
syä kuivana ja pakata myös matka-
tavarat niin, etteivät ne kastu sateen 
sattuessa, Nilsson sanoo. 

Pitkä pyörämatka sujuu muka-
vammin mukavissa ja joustavissa 
sekä materiaaliltaan ohuissa vaat-
teissa, jotka voi huuhtaista vedessä 
päivän päätteeksi. Ennen reissuun 
lähtöä on hyvä huolehtia pyörän 
huollosta, vaikkakin useimmissa 
kylissä on saatavilla pyörähuoltoa.

- Jos pyöränkumi kuitenkin puh-
keaa ”keskellä ei mitään”, paik-
kaussarja ja pyöränpumppu ovat 
verraton apu, Nilsson tietää. 

Tiellä ei tarvitse turhaan huoleh-
tia ruokailuista, voit rauhassa luot-
taa saaristokylien runsaaseen tar-
jontaan. Lauttapaikoilla ja kunta-
alueiden keskuksissa on ravinto-
loita, kahviloita ja kauppoja.

- Samoista paikoista löytyvät 
myös paikkakuntien infopisteet, 
joista voi saada paikallisia vinkke-
jä kesämenoon. Näin jokainen mat-
kalainen saa irti mahdollisimman 
paljon saaristolomastaan, Nilsson 
sanoo.
Lisätietoja Saariston rengastiestä:
www.visitparainen.fi/rengastie

Teksti: Å Communications

MATKAILUASIAMIEHEN SAARISTOVINKIT

INIÖ 
1. Iniön plokimuseossa Norrbyn 
kylässä, kirkon lähellä, voit tutus-
tua laajaan plokikokoelmaan 
sekä merenkulun ja jääteiden 
historiaan. 
2. Norrbyn kylässä kulkee myös 
kaunis luontopolku, jossa voit ve-
nytellä jalkojasi. Iniön Kasberge-
tiltä, 40 metriä merenpinnan ylä-
puolelta, näkyy kirkkaalla säällä 
aina Ahvenanmaan Brändöhön 
asti. 

HOUTSKARI 
1. Poikkea Saariston rengastieltä 
Näsbyn kauniiseen kylään Houts-
karin keskustaan. 
2. Hyppeis Värdshus on hotelli, 
joka tarjoaa maistuvaa ruokaa 
ja viihtyisät huoneet, jos vatsasi 
kurnii tai tarvitset kattoa pään 
päälle. 
3. Mossala Island Resort tarjoaa 
tekemistä koko perheelle! Täällä 
voit kalastaa, vaeltaa, meloa ja 
saunoa. 

KORPPOO 
1. Poikkea Rengastieltä Korp-
poon keskustaan. Korppoossa 
voit yöpyä mukavasti esimerkiksi 
Hjalmars’ Hotellissa, ja vaikket 
jäisikään yöksi, niin ainakin voit 
syödä vatsasi täyteen. Verkanin 
vierasvenesatamassa on mm. 
Buffalo, jonka ribsejä tullaan syö-
mään kauempaakin. 
2. Korppoon pääsaarella, Kyrklan-
detilla, sijaitsee 1400-luvulta pe-
räisin oleva kirkko, jota kannattaa 
käydä kurkkaamassa. Kirkossa 
on keskiaikaisia veistoksia ja hie-
noja arkkitehtonisia yksityiskohtia. 
3. Korppoon historiasta ja saa-
ristolaiselämästä voit oppia 
enemmän kotiseutumuseossa 
ja Skärimuseossa. Huomioithan 
mahdolliset muutokset aukiolo-
ajoissa koronaepidemian takia. 

NAUVO 
1. Nauvon satama on yksi Ren-
gastien tärkeimmistä solmukoh-

dista. Käy tutustumassa kunnos-
tettuun vierasvenesatamaan ja 
hyödynnä kaffepaussi Nauvon 
monissa kahviloissa ja ravinto-
loissa. 
2. Nauvon keskustassa sijaitsevas-
sa Merenkulkutalossa esitellään 
merenkulun jännittävää historiaa 
1800-luvulta meidän päiviimme. 
3. Keskustan lähellä on useita 
luontopolkuja ja kauniita näkö-
alakallioita. 

PARAINEN 
1. Nauvon ja Paraisten väliä ym-
päristöystävällisesti suhaava hy-
bridilautta Elektra on elämys mo-
nelle ulkopaikkakuntalaiselle. 
2. Koe Vanha Malmi uusin silmin! 
Saaristo-oppaat järjestävät pitkin 
kesää opastettuja kävelykierrok-
sia, uutena opastuksena Leninin 
jalanjälijissä. 
Lue lisää: http://saaristoguide.fi/

Tänä kesänä lomaillaan turvallisesti ja lähellä, ja harvoin 
on elämä saaristossa tuntunut niin houkuttelevalta kuin nyt. 
Saariston rengastiellä voit kokea Turunmaan merenlähei-
sen saaristomaiseman pyörän satulasta, jalkaisin tai 
moottoriajoneuvolla. 

Martti Nilsson suosittelee Saariston rengastien kokemista polkupyörällä.

ERIK SAANILA

http://www.visitparainen.fi/rengastie
http://saaristoguide.fi/
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Unelmien talo 
toi Lapintiet 
Korppooseen

Tarja Lapintie (o.s. Oksanen) vietti 
lapsuus- ja nuoruusvuotensa Vaa-
sassa ja tutustui lapsuuden kesi-
nään Raippaluodon kauniiseen 
saaristoon. Puoliso Kimmo Lapin-
tie vietti ensimmäiset kesänsä Päi-
jänteen rannoilla, Järvi-Suomen 
kauniissa maisemissa. 

- Olemme kuitenkin viettäneet 
suuren osan elämästämme kau-
punkiympäristössä, mm. Vaasas-
sa, Tampereella ja Hämeenlinnas-
sa. Viimeksi asuimme Helsingis-
sä, joka on aivan meren rannalla, 
mutta siitä huolimatta kaipasim-
me usein avonaiseen merimaise-
maan pois kaupungista. Halusim-
me myös oman talon kerrostalo-
asunnon sijaan, joka oli pitkään 
perheemme koti, Lapintiet sanovat. 

KORPPOOSTA LÖYTYI 
UNELMIEN TALO
 Asunnon valinnassa oikea talo pai-
noi vaakakupissa sijaintia enem-
män. Netistä löytyi Korppoossa 
sijaitseva kaunis puuhuvila, joka 
muistutti taloa, jossa Kimmo oli 
viettänyt lapsuutensa kesät. Paris-
kunta ihastui paikkaan nopeasti 
ja osti talon ilman sen suurempia 
pohdintoja.  

- Siinä vaiheessa lapset olivat 
muuttaneet pois kotoa, joten it-
se muuttaminen oli käytännössä 
melko helppoa. Talossa sen sijaan 
oli kaikenlaista tehtävää, joten en-
simmäiset vuodet menivät taloa re-
montoidessa ja korjatessa, Tarja sa-
noo.   

Kummallakaan ei ollut siteitä 
Korppooseen entuudestaan, mut-

ta Turunmaan saaristo oli molem-
mille tuttu. Heillä oli ollut vuokra-
mökki Houtskarissa noin 30 vuot-
ta sitten, ja jo silloin he ihastuivat 
alueeseen. Siinä elämänvaiheessa 
saaristoelämä tuntui kuitenkin lii-
an työläältä.

KORPPOOLAISEKSI ASTEITTAIN
 Vaikka Korppoon-talo ostettiinkin 
ympärivuotiseen käyttöön, meni 
muutama vuosi ennen kuin talosta 
tuli pariskunnalle koti. Talossa oli 
ollut vesivahinko, mistä aiheutui 
paljon työtä, ja samaan aikaan Tar-
ja ja Kimmo olivat töissä tahoillaan. 

- Ennen eläkkeelle siirtymis-
tä työskentelin lavastajana teatte-
reissa eri puolilla maata. Kimmo 
on yhdyskuntasuunnittelun pro-
fessori Aalto-yliopistosta, hänen 
työnsä on pitkälti tutkimus- ja etä-
työtä. Olemme eläneet vähän kier-
tolaiselämää, jota minun työni on 
ohjannut, Tarja kertoo. 

Tarja sanoo Kimmon itse asiassa 
tutkivan juuri monipaikkaisuutta 
– eli elämäntapaa, jolle pariskunta 
on omistautunut ja jonka puolesta 
he molemmat edelleen puhuvat. 
Lapintiet näkevät etuja siinä, että 
he ovat asuneet eri paikkakunnilla 
ja he kannustavat lisäämään avoi-
muutta maaseudun ja kaupungin 
välille. Yhden elämäntavan ei tar-
vitse sulkea toista pois.

- Olen asunut Korppoossa vakitui-
sesti neljän vuoden ajan, sen sijaan 
Kimmo matkustaa edelleen töihin 
pääkaupunkiseudulle. Meillä on 
asuntomme Helsingissä vielä jäljel-
lä, vaikka vietämmekin yhä enem-

Kun Tarja ja Kimmo Lapintie ostivat keltaisen puuhuvilansa Korppoosta yhdeksän vuotta 
sitten, kummallakaan ei ollut sen kummempia siteitä saareen. Ajan myötä osa-aikaisesta 
asunnosta on tullut koti, jossa meri, palvelut ja hyvä naapurisopu ovat käden ulottuvilla. 
He haluavat nauttia eläkeläisvuosistaan täällä saaristossa. 

Taustalla oleva keltainen puinen huvila sai Lapintien pariskunnan valitsemaan Korppoon.

YKSITYINEN

Kimmo ja Tarja suosittelevat saaristoelämää etenkin niille, joilla on 
mahdollisuus työskennellä osittain etänä.

YKSITYINEN
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Tervetuloa!

Tervetuloa Saaristokaupunkiin!

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 2021

2022202220222023

Näin teet 
kesämökistä kotisi!

Täyttääkö mökki asuin-
rakennuksen vaatimukset?

Mieti näitä:

eristys energiavaatimukset saniteettitilat
Ota yhteyttärakennus-valvontaan rakennusluvan tarkastamiseksi.

Jos rakennuslupa 
on myönnetty 

asuinrakennusta 
varten, voit tehdä

muuttoilmoituksen 
maistraattiin.

Rakennuslupa on myönnetty asuinrakennustavarten

Rakennuslupa on 

myönnetty kesä-

mökkiä varten
Jos rakennuslupa on myönnetty
vapaa-ajan asuntoa varten tai 
rakennuspaikka on osoitettu 
loma-asuntoja varten, tarvitset
poikkeamisluvan tai 
suunnittelutarveratkaisun ja 
sen jälkeen rakennusluvan.

Kaavoitusyksikkö 
huolehtii hakemastasi 
poikkeamisluvasta 
tai suunnittelutarpeen 
arvioinnista. 
Vastauksen saat noin
kuukauden kuluessa.

Rakennusluvan 
myöntämisen ja 

loppukatselmuksen 
suorittamisen jälkeen 

voit tehdä
muuttoilmoituksen 

maistraattiin.

Kun poikkeamislupa tai 
suunnittelutarveratkaisu
on myönnetty, sinun on 
haettava rakennuslupaa
kahden vuoden kuluessa.

Tarja ja Kimmo kaipasivat usein merta asuessaan Helsingissä, 
vaikka kaupunki sijaitseekin meren äärellä.

YKSITYINEN

män aikaa saaristossa, Tarja toteaa.   
Vaikka Tarja on eläkkeellä lavas-

tajan työstään, hän jatkaa edelleen 
kirjoittamista ja kuvitustöitä, joita 
hän on tehnyt jo 1990-luvulta lähti-
en. Tarja on kirjoittanut lastenkirjo-
ja ja näytelmiä, hänellä on parhail-
laankin uusi lastenkirja työn alla.

LÄMMIN VASTAANOTTO
Lapintiet ovat asuneet Korppoossa 
yhdeksän vuoden ajan osa-aikaises-
ti ja vakinaisesti ja Korppoo alkaa 
olla heille koti. Ensimmäinen tär-
keä virstanpylväs muutossa oli pa-
riskunnan runsaan kirjaston siirtä-
minen saarelle, ja helmikuussa he 
hankkivat koiran – vielä yksi merk-
ki siitä, että he ovat asettuneet saa-
ristoon pysyvästi. Paikkakuntalai-
set ja naapurit ovat toivottaneet hei-
dät tervetulleiksi Korppooseen, mi-
kä on myötävaikuttanut viihtyvyy-
teen ja sopeutumiseen. Pariskunta 
kehuu korppoolaisten avuliaisuut-
ta ja arvostaa saaren elinvoimaista 
kyläyhteisöä.

- Myös lapsemme viettävät juh-
lat ja pyhät täällä saaristossa, pa-
riskunta kertoo. 

Ympäristön, ihmisten ja unelmi-
en talon lisäksi myös Korppoon 
palvelutarjonta on yllättänyt myön-
teisesti. Tarja toteaa, että monet pal-
velut ovat täällä lähempänä kuin 
Helsingissä. Kaupat, posti, kirjas-
to, ravintolat ja terveyskeskus ovat 
asukkaiden käytettävissä. Jos isom-
pi shoppailun huuma iskee, matka 
Paraisten keskustaan tai Turkuun ei 
ole erityisen pitkä. Joukkoliikenne 
toimii erinomaisesti, jos ei ole omaa 
autoa tai ei halua kulkea omalla au-
tolla.  

- Voimme lämpimästi suositel-
la saaristossa asumista erityisesti 
niille, joilla on mahdollisuus etä-
työskentelyyn. Meille vaiheittai-
nen muutto sopi hyvin, näin meil-
lä oli mahdollisuus nauttia molem-
mista elämäntyyleistä, Lapintiet to-
teavat lopuksi.

Teksti: Å Communisations

Lapintiet näkevät etuja siinä,  
että he ovat asuneet eri paikka-
kunnilla ja he kannustavat  
lisäämään avoimuutta  
maaseudun ja kaupungin välille. 
Yhden elämäntavan ei tarvitse 
sulkea toista pois.
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NAGU KAPELLFÖRSAMLING 
JÄRJESTÄÄ
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström. 
Seurakunta on taas tervetullut 
paikan päälle kirkkoon.
KIRKOSSA
su 14.6. klo 11
PIENI PYHINVAELLUS
noin 5 km. Lähtö kirkon portin luota. 
Tervetuloa kaikki!
ma 15.6. klo 18
KESÄTREFFI
Valkoisen talon pihalla 
seurakuntakodin yläpuolella.
ke 17.6. klo 15
JUMALANPALVELUS
Kjell Granström, Robert Helin. 
Seurakunta on taas tervetullut 
paikan päälle kirkkoon.
SEILIN KIRKKO
su 21.6. klo 14
KESÄTREFFI
Valkoisen talon pihalla 
seurakuntakodin yläpuolella.
ke 24.6. klo 15
KESÄTREFFI
Valkoisen talon pihalla 
seurakuntakodin yläpuolella.
ke 1.7. klo 15
JUMALANPALVELUS
Harry S. Backström, Markus Ollila.
SEILIN KIRKKO
su 5.7. klo 14
MESSU
Esa Killström, Robert Helin.
KIRKOSSA
su 26.7. klo 11
KESÄTREFFI
Valkoisen talon pihalla 
seurakuntakodin yläpuolella.
ke 12.8. klo 15
KESÄTREFFI
Valkoisen talon pihalla 
seurakuntakodin yläpuolella.
ke 19.8. klo 15
KESÄTREFFI
Valkoisen talon pihalla 
seurakuntakodin yläpuolella.
ke 26.8. klo 15
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström. 
KIRKOSSA
su 30.8. klo 11
MESSU
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström. 
SEILIN KIRKKO
su 30.8. klo 14

KESÄKUU
TERVETULOA PERJANTAITREFFEILLE!
Jos sinulla on verkkoyhteys ja tietokone, 
tabletti tai älypuhelin, voit osallistua verkko-
tapaamisiin. Nämä virtuaaliset kohtaamiset 
on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat 
pitää fyysistä etäisyyttä toisiin ihmisiin. 
Kohtaamisten alustaksi olemme valinneet 
Hangoutsin (meet), sillä siellä voimme sekä 
nähdä että kuulla toisemme. Tarjolla on 
vaihtelevaa ohjelmaa: jutustelua, vähän mu-
siikkia, kotona tehtäviä jumppaharjoituksia, 
tietokilpailukysymyksiä, sellaista, mikä kiin-
nostaa osallistujia.
Keskusteluun liittyminen on helppoa
Voit osallistua keskusteluun, jos sinulla on 
verkkoyhteys ja tietokone, tabletti tai älypu-
helin.
Pääset mukaan keskusteluun Paraisten kau-
pungin verkkosivuilta www.parainen.fi. Etusi-
vulla on keltainen huomiorivi, jossa on teksti 
Ajankohtaista koronavirustilanteessa, lue li-
sää TÄÄLLÄ. Klikkaamalla sanaa TÄÄLLÄ pää-
set seuraavalle sivulle, jossa on eri aiheita kä-
sitteleviä ”laatikoita”. Klikkaa laatikkoa, jossa 
lukee Kohtaamispaikka, ja näytölle avautuu 
otsikko: Pääset mukaan perjantaitreffeille 
klikkaamalla TÄSTÄ. Klikkaa sanaa TÄSTÄ ja 
pääset mukaan.
Voit myös ilmoittautua mukaan lähettämällä 
sähköpostia osoitteeseen parainen@osasto.
punainenristi.fi Henry lähettää sinulle kutsun 
sähköpostitse ja pääset osallistumaan sitä 
kautta kohtaamisiin.
Pyydä apua
Jos tunnet itsesi epävarmaksi etkä ole var-
ma, ymmärsitkö, miten kohtaamisiin pääsee 
mukaan, pyydä apua tottuneemmalta tieto-
koneen käyttäjältä. Voit myös ottaa yhteyttä 
projektiin Recycle IT ja varata IT-ohjaajan 
soittamalla numeroon 02 4545 410.
Toivomme, että omaiset vinkkaisivat täs-
tä kohtaamismahdollisuudesta. Yritämme 
mahdollisuuksien mukaan auttaa teknisissä 
ongelmissa, jotta kaikki halukkaat pääsisivät 
mukaan. Ohjelman käyttöä voi myös harjoi-
tella perheen kesken muutaman kerran.
Kohtaamispaikan järjestävät SPR:n projekti 
Nähdään kylällä, Paraisten kaupungin kult-
tuuriyksikkö, SPR:n Paraisten osasto ja Fin-
lands Svenska Ungdomsförbund 
15.05 – 26.6.2020. Perjantaitreffit järjestetään 
pe klo 13 suomeksi ja klo 14 ruotsiksi.

STENTORPIN KESÄNÄYTTELY KRAFT
Tyhjennetyssä, juuri pestyssä lampolassa tar-
joamme Stentorpin lampaanvilla - ja turkis 
tuotteita 15 % alennuksella sekä Heikki Ven-
delinin akvarelleja ja valokuvia karitsoista ja 
kauniista ympäristöstämme.
Lampolassa pyörii video joka esittää alueen 
kukkia ja eläimiä. Voi kävellä ympäri ja koit-
taa nimetä niin monta kun löytyy. Voittajalle 
pieni palkinto jälkeenpäin. Paimenkoira Oba 
näyttaa taitojaan lampaiden kanssa päivän 
aikana.
Tule ilman flunssaoireita tekemään lämpöi-
siä löytöja tulevaisuutta ajatellen.
Noudatamme suosituksia: Luonnonläheises-
ti- etäisyyttä pitäen
Linkit:
www.stentorp.fi
Alkaa: 06.06.2020
Stentorps fårfarm, Skråbbovägen 222, 21610 
Kirjala

HEINÄKUU
UIMAKOULUT KESÄ 2020 - PARAINEN
Föreningen Folkhälsan i Pargas rf järjestää 
uimakoulut 6.7.–17.7.2020 Airisto kl. 10–12 
Bläsnäs 1 kl. 10–12 Lillholmen kl. 13:30-15:30 
Mustfinn kl. 13:30-15:30 20.7.–31.7.2020 Bläs-
näs 2 kl.13:00-15:00 Bläsnäs 3 kl.16:00-18:00 
Bläsnäs Märkesgrupp kl.16:00-18:00 (10 
paikka) Uimakoulu on tarkoitettu kaikille riip-
pumatta aikaisemmasta uimataidosta. Lap-
set jaetaan ryhmiin uimataidon mukaan. 
Kaikissa ryhmissä voi suorittaa uimamerkin. 

TAPAHTUMAKALENTERI

HOUTSKARI

KORPPOO

PARAINEN

NAUVO

KORPPOON MUSEOT AVAUTUVAT 
KESKIVIIKKONA 24.6. KLO 12–16
Kotiseutumuseo 
Strömmantie 39
24.6.–9.8. ke–su
15.8.–27.9. la–su
Maaginen paikka Kuggviken-lahden ran-
nalla, jonka historia on vuosisatoja vanhaa. 
Täällä voit levähtää hetken ja tuntea, miten 
ihmiset ovat aiemmin eläneet saaristossa. Pi-
hapiirin tuvissa ja aitoissa on ainutlaatuisia 
kokoelmia, jotka kertovat meille entisajan 
elämästä Korppoossa.

KUDONTATUPA JA LAKATALLI
avoinna ma-ti 10-15, ke-to 10-16
Kesäsuljettu 18.6-2.8.2020 
Beatrice Bäcklund toivottaa sinut terve-
tulleeksi kudontatupaan!
Tule varaamaan aika maton, poppa-
nan, huovan, 
keittiöpyyhkeen, pöytäliinan tm. kutomi-
seen.

SYKSYN KURSSIT
24.8 Green Craft kori
5.9 o 12.9 Lampunvarjostin
8.9 Kudontakurssi
16.9 Makrame seinäkoriste
7.10 Tuftaus
12,19,26.10 Villasukat aloittelijoille
4.11 Himmeli seinäkoriste
25.11, 5.12, 7.12, 12.12 Kynttiläpaja
Myös räätälöityjä kursseja yrityksille ja 
yksityisille ryhmille

KESÄ KÄSSÄ LAPSILLE
3-7.8 Kudo oma matto
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 
kotisivuillamme taitoaboland.fi

MULTICULTI
Multiculti joutui perumaan vuoden peru-
nafestivaalin. Sen sijaan satsaamme nyt 
Sadonkorjuujuhlaan ja saaristoonmuutto-
festariin 19-20.9. Skarvbandet ja Evita Päron 
esiintyvät silloin. 
Nauvolaiset ovat voineet valita oman Peru-
naknöölinsä vuodesta 2005 lähtien, ja niin 
tänäkin vuonna. Voit lähettää ehdotuksesi 
vuoden PERUNAKNÖÖLIKSI osoitteeseen 
info@multiculti.fi. Joitakin ehdotuksia on jo 
tehty.
Yhdistysten yhteinen kotiseuturetki tehdään 
20.9.
Multiculti toivoo, että toiminta jatkuu syksyllä 
normaalisti, ja voimme toteuttaa kunnianhi-
moisen ohjelmamme. DDT:n konsertti 17.10., 
Teater Kojanin Vem ska trösta knyttet, Jonna 
Järnefeltin ja Jukka Leppilammen Olohuo-
nemusiikkia 30.10. ja Musica Silentii in Archi-
pelago-sarjassa Maria Kalaniemen ja Timo 
Alakotilan konsertti 21.11.

NAGU HEMBYGDSFÖRENING R.F.
Saariston Pihakirppisralli järjestetään 1-2.8. 
Lisäinfoa löytyy www.facebook.com/loppis-
rally.
Merenkulkkutalossa, Nauvossa avataan vii-
kolla 25 valokuvanäyttely ”Nauvo ennen ja 
nyt”.
Yhdistyksen kirjat Album sekä Nagu Sockens 
historia del I ja II ovat myynnissä Nauvon 
asiamiespostissa. 
Vuoden Kotiseutukierros järestetään 20.9. Li-
säinfoa nagu.hembygd.fi.
Mikael Aalto
Nagu Hembygdsförening r.f.
nagu.hembygd.fi
040 412 5370

FOLKHÄLSAN I NAGU TIEDOTTAA:
UIMAKOULU! Vielä ehdit ilmoittautua kesän 
uimakouluun Nauvossa (ruotsinkielinen 
opetus).  https://folkhalsan.fi/barn/forald-
rar/simskolor
Vielä on vapaita paikkoja Folkhälsanin kesä-
leirille Somris 3-14.8 (arkipäivisin). Ilmoittau-
tumiset  https://www.lyyti.fi/reg/folkhalsan-
somris2020

NAGUIF
Koronavirustilanteesta johtuen sekä siihen 
liittyvien rajoitusten vuoksi Nagu IF:n hallitus 
on päättänyt peruuttaa tämän kesän perin-
teisen hölkkätapahtuman Möviken Runtin.
Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi 
ensi kesänä kun juoksu järjestetään lauan-
taina 3.7.2021.

Houtskarissa järjestettävät suuret kesätapah-
tumat, Houtskarin päivät, Crazy Raft Race ja 
pelimannimusiikkitapahtuma, on tänä kesä-
nä peruttu koronaepidemian takia. Sama 
koskee myös useimpia pienempiä tapahtu-
mia. Tänä kesänä voimme siis ottaa rauhalli-
sesti ja nauttia kesästä toisilla tavoin ja pala-
ta taas vuoden päästä yleisötilaisuuksiin.

HOUTSKARIN KAPPELISEURAKUNTA
HUOM.
Sunnuntaina 14.6., 12.7. ja 9.8. 
ei ole jumalanpalvelusta.

JUHANNUSPÄIVÄN ULKOJUMALANPALVELUS
Jumalanpalveluksen jälkeen ei ole kirkko-
kahveja, mutta saat mielihyvin jäädä nautti-
maan oman piknikkorisi antimista pappilan 
puutarhassa.
PAPPILAN PUUTARHA
20.6. klo 11.00
SUOMENKIELINEN MESSU
HOUTSKARIN KIRKKO
21.6. klo 11.00
MESSU 
HOUTSKARIN KIRKKO
28.6., 26.7. ja 16.8. klo 11.00 
ULKOJUMALANPALVELUS 
KIVIMO
5.7. klo 13.00
ILTAMESSU 
HOUTSKARIN KIRKKO
19.7. ja 2.8. klo 18.00 
NÅTÖN KESÄHARTAUS
27.6. klo 16.00
BERGHAMNIN KESÄHARTAUS
1.7. klo 16.00
EHTOOKELLOJEN HARTAUS 
meditaatiopolun vihkiminen käyttöön
KELLOTORNIN LUONA
4.7. klo 18.00

LÄHETYSPUOTI - MISSIONSBODEN
Avoinna klo 13–15 seuraavina lauantaina:
13.6., 27.6., 11.7., 18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8.
   
HOUTSKÄRS KULTURGILLE
HOUTSKARIN SAARISTOMUSEO 
Avoinna 26.6.–9.8.2020
Tiistaista perjantaihin klo 12–19
Lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12–16
Maanantaisin suljettu.
Sisäänpääsy 4 euroa/hlö
 
HOUTSKÄRS TORGGILLE
LYCKEBON TORI 
Toripuoti ja Käsityöpuoti ovat avoinna ennen 
juhannusta perjantaisin ja lauantaisin klo 
10–12, juhannusviikolla torstaina ja perjantai-
na klo 10–12. Juhannuksen jälkeisellä viikolla 
perjantaina ja lauantaina. Heinäkuussa Tori-
puoti on avoinna torstaista lauantaihin ja Kä-
sityöpuoti on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoi-
sin sekä perjantaisin ja lauantaisin klo 10–14.
Jäätelökioski on avoinna 3–4 päivänä viikos-
sa heinäkuussa 4.7. alkaen.
Torin pop up -puotia voi vuokrata päiväksi 
kerrallaan. Ota yhteyttä puhelimitse 0400 224 
929 vähintään kaksi päivää etukäteen, niin 
varataan pop up -puoti sinulle!

MESSU
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström. 
KIRKOSSA
su 13.9. klo 11

 
SKÄRIMUSEO
Verkan, Kabeluddintie
24.6.–30.8. ke–su
Museo on viimeisen kerran 
avoinna sunnuntaina 30.8.
Tänä kesänä on viimeinen mahdollisuus 
tutustua museon näyttelyyn pirtukuningas 
Hjalmar Mäkelästä, nuotanvedosta, kalas-
tuksesta Kälön selällä, merilinnustuksesta, 
Brunon kalastusveneestä ym.
 
KORPO HEMBYGDSFÖRENING RF 
kutsuu VUOSIKOKOUKSEEN torstaina 11.6. 
klo 18.30, kokouspaikka Idas, kotiseutumuseo
Sääntömääräiset asiat ja 10 §:n sääntömuu-
tos. Tarjolla on hyvää seuraa ja pientä purta-
vaa. Lämpimästi tervetuloa!
Hallitus

KOKOUSKUTSU
SPR Korppoon osasto pitää
KEVÄTKOKOUKSEN
Keskiviikkona 17. kesäkuuta
klo 19.00 Gluggenissa
Kauppamiehentie 1, 21710 Korppoo
Sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa
Hallitus

http://www.parainen.fi
mailto:parainen@osasto.punainenristi.fi
mailto:parainen@osasto.punainenristi.fi
http://www.stentorp.fi
mailto:info@multiculti.fi
http://www.facebook.com/loppisrally
https://folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor
https://folkhalsan.fi/barn/forald�rar/simskolor
https://www.lyyti.fi/reg/folkhalsansomris2020
http://www.facebook.com/loppisrally
https://www.lyyti.fi/reg/folkhalsansomris2020


11
NYTT ● PARAISTEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ● 5 l 2020

PARGAS.FI  ●   PARAINEN.FI

TAPAHTUMAKALENTERI

Bläsnäs Märkesgrupp (merkkiryhmä) on 
tarkoitettu Taitomerkin suorittaneille. Ikäraja: 
tänä vuonna viisi vuotta täyttävät.Ilmoittau-
du uimakouluun osoitteessa: 
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/
simskolor
Uimakoulun maksu: Jäsenille (Föreningen 
Folkhälsan i Pargas r.f.) 50 euroa ja ei jäse-
nille 80 euroa.
Linkit: https://www.folkhalsan.fi/barn/forald-
rar/simskolor/
Alkaa: 06.07.2020
Useita paikkoja

ELOKUU 

LÄNSI-TURUNMAAN 
SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Seurakunta on ottanut vastaan uudet Koro-
na-ajanohjeet ja toimintaa ollaan vähitel-
len avaamassa ja rajoituksia purkamassa. 
Kirkkoväki saa osallistua kesäkuun alusta ju-
malanpalveluksiin turvavälit ja väkimäärän 
rajoitukset huomioon ottaen. Riskiryhmiin 
kuuluvien osallistumista jumalanpalveluksiin 
ja muuhun toimintaan ei suositella.
Osa seurakunnan tilaisuuksista striimataan 
ja lähetetään internetissä; katso ohjeet ja 
aikataulut seurakunnan kotisivuilta www.lan-
siturunmaanseurakunta.fi , Facebook: Seu-
rakunta Paraisilla ja Youtube: srk_parainen 
Työntekijät palvelevat edelleen puhelimien 
ja viestimien välityksellä. Kirkkoherra Juho 
Kopperoinen p. 040-312 4421, kappalainen 
Jari Heikkilä p. 040-312 4422, diakonissa Su-
vituuli Turunen p. 040-312 4425. (Katso muut 
yhteystiedot seurakunnan kotisivuilta 
www.lansiturunmaanseurakunta.fi   
sähköposti: etunimi.sukunimi@evl.fi)
Konfirmaatiomessut su 14.6. ja su 5.7. klo 12.
Messut on tarkoitettu ensisijaisesti leiriläisille 
ja heidän läheisilleen. Istumajärjestys kirkos-
sa on ennalta määrätty.
Kesäyö Paraisilla-konserttisarja 
Paraisten kirkossa:
ke 17.6. klo 21
ke 15.7. klo 21
ke 5.8. klo 21
la 29.8. klo 20
Paraisten kirkko on avoinna maanantaista 
perjantaihin kello 12-19, lauantaisin klo 15-
19, sekä sunnuntaisin jumalanpalvelusten 
jälkeen klo 15-19.
Toivomme kaikkien noudattavan annettuja 
yleisiä hygieniaohjeita; seurakunnan tiloissa 
on tarjolla käsidesiä.
Kauppa-apu; seurakunnat toimivat yhteis-
työssä Piffenin jalkapallojaoston sekä ruo-
kakauppa Reimarin kanssa tarjoamalla 
kauppa-apua yli 70-vuotiaille sekä riskiryh-
miin kuuluville, jotka eivät voi itse käydä kau-
passa. Kauppa-avun tarve on vähentynyt 
kevään aikana ja tilaukset hoidetaan jatkos-
sa kerran viikossa; tavaratilaukset soitetaan 
diakonissalle p. 040-312 4425 klo 9-12 tai kirk-
koherranvirastoon viimeistään torstaisin klo 
15 mennessä. Piffenin vapaaehtoiset toimit-
tavat tilaukset perille perjantaisin. Kauppa-
apu ei maksa mitään!
Kahvilan Tillsammans-Yhdessä toiminta on 
toistaiseksi tauolla. Ruokakassien jako ala-
pihalla ke klo 10 alkaen juhannukseen asti.
Ei diakoniavastaanottoa, puhelinaika ma-pe 
klo 9-12 p. 040-312 4425.
Sankarisuunnistus Paraisten kirkon ympäris-
tössä kesä-heinäkuun ajan. Etsi suosikki san-
karisi ja löydä omat lahjasi! Kartat ja ohjeet 
hautausmaan porteilla.
Lapset:
Tervetuloa Kettukerhoon! Kerho on tarkoitet-
tu 3-5-vuotiaille ja se kokoontuu 27.8.2020 
alkaen 2 kertaa viikossa 3 tuntia kerrallaan. 
Kerhossa kasvetaan yhdessä leikkien, hil-
jentyen ja elämää ihmetellen. Toiminnassa 
painottuu lämmin yhdessäolo ja ikätason 
mukainen pedagoginen toiminta.Ilmoittau-
tuminen: www.lansiturunmaanseurakunta.
fi/tule-mukaan/lapsille-ja-lapsiperheilleLi-
sätiedot lastenohjaaja Elina Kaarto 040-
3124428, elina.kaarto@evl.fi
Varhaisnuoret:
Koupopäivät 5-6-luokkalaisille kesäohjel-

SRK KONSERTTI
Länsi-Turunmaan suomalaisen seurakunnan 
järjestämä Kesäyö Paraisilla – konserttisarja 
pidetään normaalisti tänä kesänä. Konser-
tit lähetetään myös live-lähetyksenä. Kon-
sertit ovat Paraisten kirkossa keskiviikkoisin 
17.6, 15.7 ja 5.8 klo 21 sekä viimeinen, kesän 
päätöskonsertti, la 29.8 klo 20. Ensimmäinen 
konsertti on yhteistyossä Barokin labyrinteis-
sä –festivaalin kanssa ja viimeinen Paraisten 
kaupungin kanssa. 

maa Koupon pihapiirissä.  Omin kyydein 
klo 13-16.30.Tiistaina 16.6. ohjelmassa 
mm.kalastusta, omat ongintavälineet ja voi-
leivät mukaan! Seurakunta tarjoaa makkarat.
Keskiviikkona 17.6. työstämme lankoja ja köy-
siä monella tasolla, mukaan voileipä ja juo-
mapullo. Seurakunta tarjoaa hedelmät.
Pyöräretki To 30.7. klo 13-16.30 vuonna 2006-
09 syntyneille, eli 4-7-luokkalaisille pyöräret-
ki Lenholmen luontopolulle seurakunnan 
nuorisotyönohjaajien eli O-P:n, Marian sekä 
isosten kanssa. Lähtö Pysäkiltä. Seurakunta 
tarjoaa jäätelöt. 
Elokerho1-4lk ma-to klo (9.30 aukeavat ovet) 
10-14 kerhotilassa ja sään salliessa myös ul-
kona. Omat eväät, ohjelmasta vastaavat iso-
set ja ohjaajat Maria ja Elina. Ilmoittautua voi 
1-2 viikoksi: 1.elokerho 3.-6.8 ja/tai 2.elokerho 
10.-14.8.2020 
Syksy 2020
Su 16.8 vuonna 2013-syntyneiden, eli tulevi-
en 1-luokkalaisten kouluunsiunaus Paraisten 
kirkossa klo 12. 
Puuhis keskiviikkoisin ja torstaisin klo 12.30-
16 koulupäivisin 26.8. alkaen seurakunnan 
kerhotilassa, os.Runeberginranta 2. 1-3-luok-
kalaisille läksyjen tekoa, puuhaa ja retkiä. 
Seurakunta tarjoaa välipalan, paikkoja rajoi-
tetusti.
Kaikkeen alakouluikäisten toimintaan il-
moittautumiset suoraan netin kautta: www.
lansiturunmaanseurakunta.fi/tule-mukaan/
varhaisnuorisotyoLisätietoa varhaisnuoriso-
työnohjaaja Marialta: maria.suuronen@evl.fi, 
p.040-3124423
Lahja lähetystyölle: Suomen Lähetysseuran 
nimikkolähettimme Hanna Londo työskente-
lee Tansaniassa Morogoron hiippakunnassa 
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 
nuorten auttamiseksi. Voit tukea hänen työ-
tään ko. tilin kautta. IBAN FI38 8000 1400 1611 
30, viite 1074 3830 1419 2562, (Poliisihallituk-
sen keräyslupa).
Kirkkoherranvirasto Kirkkoesplanadi 3, avoin-
na arkisin klo 9-12.30.
Puh. 040-3124 420, s-posti lansi-turunmaan.
seurakunta@evl.fi 
Kotisivut: www.lansiturunmaanseurakunta.fi   
Seurakunnan FB-sivut: Seurakunta Paraisilla
Youtube: srk_parainen
Instagram: srk_paraisilla

KESKIVIIKKO 17.6. KLO 21 
PARAISTEN KIRKKO
Barokkia kesäyössä
Johann Sebastian Bach & 
Johann Georg Pisendel
Anna Rainio, viulu
Louna Hosia, sello
Laura Ollberg, cembalo
Ohjelma 10€
Konsertti järjestetään yhteistyössä Länsi-
Turunmaan suomalaisen seurakunnan 
kanssa, ja se on seurakunnan Kesäyö 
Paraisilla -konserttisarjan avaus. Kon-
sertti lähetetään suorana verkossa, ja 
konserttitallenne on katsottavissa viikon 
ajan konsertin jälkeen. YouTube: srk_pa-
rainen
LAUANTAI 15.8. KLO 19 
PARAISTEN KIRKKO
Kaikki elämäni yöt
Marin Marais, Jean de Sainte-Colombe 
& François Couperin
Heidi Peltoniemi & Mikko Perkola, 
viola da gamba
Anna Rinta-Rahko, violone
Liput 20€

PERJANTAI 25.9. KLO 19 
PARAISTEN VPK-TALO
Klassikkoparatiisi Live – 
Haydnin puutarhassa
mm. Joseph Haydn
Pia Freund, sopraano
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, viulu
Jussi Seppänen, sello
Tuija Hakkila, fortepiano
Eva Tigerstedt, juonto
Liput 20€

SUNNUNTAI 27.9. KLO 12 
PARAISTEN KIRKKO
Musiikillinen messu yhteistyössä 
Länsi-Turunmaan suomalaisen 
seurakunnan kanssa
LAUANTAI 21.11. KLO 18.15 
PARAISTEN KIRKKO
Jumala ompi linnamme
Johann Sebastian, 
Carl Philip Emmanuel 
& Wilhelm Friedemann Bach
Parbarock-Ensemble
Kaapo Ijas, kapellimestari

Saaristo-oppaat järjestävät mielenkiintoisia 
kävelykierroksia Paraisilla, Nauvossa ja Korp-
poossa, mm. Leninin jalanjäljissä, Parainen 
vasta-alkajille ja Kun pirtu virtasi. Lue lisää 
täällä: https://saaristoguide.fi/
FB: Skärgårdsguider - Saaristo-oppaat

Parkkino ulkoilmaelokuvafestivaali jär-
jestetään kuudetta kertaa Paraisten Kes-
kuspuistossa 26-28.8.2020. Festivaali on 
kävijöille ilmainen, ja sen keskiössä ovat 
nuoret, suomalaiset elokuvantekijät ja tai-
teilijat. 

Elokuvat näytetään isolla kankaalla Kes-
kuspuiston sirkusympyrässä pimeyden 
laskeuduttua (n. klo 21.30-23). Ohjelma 
on niinkuin aiempina vuosina laaja: tarjo-
amme tänä vuonna lyhytelokuvia, kokoil-
lan elokuvan, sekä ohjelmaa joka yhdistää 
elokuvia ja muuta taidetta (esim tanssia tai 
musiikkia). Huonolla säällä festivaali siir-
retään sisätiloihin PUNT:in Kulttuurisaliin.

Festivaalielämyksen pidentämiseksi per-
jantaina pidämme viralliset Parkkino-jat-
kot Harry’s Pubissa Paraisilla (K-18). Jatkot 
käynnistyvät elokuvan loputtua puistossa, 
n klo 23, ja silloin voi osallistua mm eloku-
vateemaiseen musavisaan.

Ota mukaan kaveri, piknik-kori ja vilt-
ti, ja tule nauttimaan elokuvista ilmaisek-
si, popparit kädessä, ainutlaatuisessa ym-
päristössä kolmen illan ajan.

Festivaalin järjestäjänä toimii KultAd rf 
yhteistyössä Paraisten kulttuuriyksikön 
kanssa, ja on osa Kulttuuriparlamenttia. 
Koko festivaaliohjelma julkaistaan kesän 
aikana Parkkinon Facebookissa: facebook.
com/parkkinofestival.

HUOM! Haluamme taata kaikkien turval-
lisuuden ja koronavirustilanteen takia muu-
tokset ovat mahdollisia. Seuraamme halli-
tuksen suosituksia yleisötilaisuuksia kos-
kien. Seuraa meitä Facebookissa ja Instag-
ramissa, ja saat viimeisemmät uutiset Park-
kinoa koskien!

PARAINEN

PARKKINO 6

KÄVELYKIERROKSIA

BAROKIN LABYRINTEISSÄ 2020
Vallitsevasta tilanteesta johtuen festivaali järjestetään 

tänä vuonna konserttisarjana.

PARAISTEN KOTISEUTUMUSEO
Storgårdinkatu 13
Avoinna 2.6.-30.8. ti-su klo 11-16
19-21.6. suljettu
Sisäänpääsy 4 € aikuiset 0 € lapset
Tapahtumat:
Su 30.8. klo 13-15 Avoimien ovien päivä

MUSEOTUVAT PARAISTEN VANHALLA 
MALMILLA
Ti 11.8. klo 17-20. 
”Käsityötä ennen ja nyt” klo 18.

PARAISTEN TEOLLISUUSMUSEO
Kaivostie 1
Avoinna 2.7.-16.8. to-su 11-16
Sisäänpääsy 4 € aikuiset 0 € lapset

SKYTTALAN MUSEO
Avoinna sopimuksen mukaan

NAUVON MERENKULKUTALO
Kirkkopolku 3
Avoinna: 9.6.-16.8. ti-su klo. 11-18
18.8.-30.8. ti-su klo. 11-16
Sisäänpääsy 4 € aikuiset 0 € lapset
Erikoisnäyttelyt: Nauvon kotiseutuyhdistys: 
Valokuvanäyttely ”Nauvo ennen ja nyt”. 
Tony Westin laivamallit. 

KORPPOON KOTISEUTUMUSEO
Strömmavägen 39
Avoinna: 24.6.-9. ke-su kl. 12-16
15.8.-27.9. la-su kl. 12-16
Sisäänpääsy 4 € aikuiset 0 € lapset
Kausilippu 7 €

KORPPOON SKÄRIMUSEO
Verkan
Avoinna: 24.6.-30.8. ke-su klo. 12-16
Sisäänpääsy 4 € aikuiset 0 € lapset
Kausilippu 7 €

HOUTSKARIN SAARISTOMUSEO
Avoinna 22.6.-9.8. ti-pe klo 12-19, 
la-su klo 12-16
Sisäänpääsymaksu 4 € aikuiset 0 € lapset

STENHUSET – UTÖN KOTISEUTUMUSEO
Avoinna 22.6.-2.8. ma-ti to-la  klo. 16-18, 
ke klo. 13-16,  su klo. 11-13
Sisäänpääsy 3 € aikuiset, 1,50 lapset 7-17

INIÖN PIENI PLOKIMUSEO
Bodgård Norrby
Auki sopimuksen mukaan
Sisäänpääsy 3 € aikuiset

VIDEOESITYKSET PÄÄTTIVÄT 
MUSIIKKIOPISTON KEVÄÄN
Kevätlukukausi Arkipelagissa päättyi tänä 
poikkeuksellisena keväänä videokonserttiin 
ja valmistuvien tanssioppilaiden videoesi-
tyksiin, jotka ovat nähtävillä arkipelagmusik.
fi -sivulla. Ensi lukuvuoteen valmistaudutaan 
lähiopetusta suunnitellen. Musiikkiopistoon 
(musiikkileikkikouluun, soitto-, laulu- ja tans-
siopintoihin) voi ilmoittautua juhannukseen 
saakka. Syksyllä opisto aukeaa taas elokuun 
alussa ja syyslukukausi alkaa 17.8. 

https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
mailto:elina.kaarto@evl.fi
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuorisotyo
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuorisotyo
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi/tule-mukaan/varhaisnuorisotyo
mailto:maria.suuronen@evl.fi
mailto:lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
mailto:lansi-turunmaan.seurakunta@evl.fi
http://www.lansiturunmaanseurakunta.fi
https://saaristoguide.fi/
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Lisäksi puhelinajat: 
Palveluohjaaja sij.  
Virpi Järvenpää  
puh. 040 488 5692,  
keskiviikkoisin klo 13.00-
15.00

Muistikoordinaattori  
Emma Soveri 
puh. 050 569 1814,  
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 5200

Päivystysasiat ja kriisitapaukset arkipäivi-
sin 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 apuväline-
asiat 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

Rantatie 30, Parainen
 Puhelin 040 488 5692

Rokote on tarkoitettu Paraisilla vakituisesti 
asuville sekä kesäasunnollaan Paraisilla yli 
neljä viikkoa kesäisin oleskelevilla ja luon-
nossa liikkuville, edellyttäen että kotikunta 
on Suomessa. Näille ryhmille tarjotaan pe-
rusrokotussarja (kolme annosta) tai sarjas-
ta puuttuvat annokset. Rokote annetaan 
3 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 
henkilöille. Rokotetta ei anneta raskauden 
aikana.
Vuonna 2020 joukkorokotustilaisuuksia ei 
järjestetä, rokotukset annetaan meidän 
terveysasemilla ajanvarauksella henkilöstö-

resurssiemme puitteissa.
Paikallisten asukkaiden lapset voivat saada 
rokotteen lastenneuvolassa tai koulutervey-
denhuollossa. 
Perussarjan kolmannen annoksen jälkeen, 
ensimmäinen tehosteannos otetaan kol-
men vuoden kuluttua. Tehosteannokset ei-
vät kuulu maksuttomaan rokotusohjelmaan. 
Lisää aiheesta:
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/ro-
kotteet/puutiaisaivotulehdusrokote-eli-tbe-
rokote 

Koronaepidemian johdosta toivomme, että 
tulet ilman saattajaa rokotusajallesi. Lap-
sipotilaat tulevat yhden huoltajan kanssa. 
Muista turvaväli odotushuoneessa. Älä tule 
terveyskeskukseen, jos sinulla on respiratori-
sia oireita (yskää, nuhaa, nielukipua). 

Yleinen ajanvarausnumero, puh. 02 4545222 
klo 9 – 13.
Rokotus annetaan siinä terveysasemalla 
jossa Paraisilla asut tai siinä terveysasemalla 
Paraisilla missä kesäasuntosi sijaitsee. 

KESÄLUKUKAMPANJA 
PARAISTEN KIRJASTOSSA 1.6.-31.8.

Osallistu kesälukukampanjaan ja 
auta lohikäärmettä kasvamaan! 

Lohikäärme kasvaa kun luet tai 
kuuntelet kirjoja kesällä. 

Palauttamalla osallistumislomakkeen 
osallistut arvontaan, 

ja lohikäärme kasvaa. 
Lohikäärme on Paraisten kirjastossa, 
mutta saat osallistumislomakkeen 

myös Korpoon kirjastosta ja 
Houtskarin kirjastosta.

Voit osallistua niin monta kertaa 
kuin haluat!

PARAISTEN KIRJASTOT OVAT AUKI 
– NAUVO JA INIÖ JATKAVAT VAIN 
NOUTOPALVELUKIRJASTOINA
PARAISTEN KIRJASTO
Aukioloajat:
maanantai - torstai 10-19
perjantai 10 - 16
NAUVON KIRJASTO
Väliaikaisen kirjastotilan koosta johtuen 
Nauvon kirjastossa jatketaan vain varausten 
noudolla, eli kirjasto ei aukea. Kesän nouto-
ajat ovat ti ja ke 10-15.
KORPPOON KIRJASTO:
Korppoossa on uudet aukioloajat:
maanantai 10 - 15
tiistai 14 -19
torstai ja perjantai 10 - 15

HOUTSKARIN KIRJASTO:
Aukioloajat:
maanantai 14-19
keskiviikko ja torstai 10-15 
Kirjasto ei ole omatoimisesti auki.
INIÖN KIRJASTO
Iniön kirjasto ei ole omatoimisesti auki. Jat-
kossa voi hakea varauksia kuten ennen, eli 
sopimalla noutoajankohdasta henkilökun-
nan kanssa.

Halutessaan voi vielä asioida varaamalla 
ja noutamalla, vaikka kirjasto avaa ovensa. 
Lähetämme jokaisesta varauksesta erillisen 
noutoilmoituksen. Tarvittaessa voi pyytää 
toista henkilöä noutamaan varaukset, ja an-
taa hänelle kirjastokortin mukaan asiointia 
varten.

ROKOTUKSET PUUTIAISKUUMETTA (TBE) VASTAAN 2020

KAUPUNGINTALO JA ALUEKONTTORIT
ovat edelleen fyysisesti suljettuja, mutta palveluneuvojiin saa yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja kotisivujen chatin välityksellä. 
Puhelimitse voi myös tarvittaessa sopia henkilökohtaisen tapaamisen

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
https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/rokotteet/puutiaisaivotulehdusrokote-eli-tbe-rokote



