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Ilmestymisaikataulu 2022

Nytt 3  ilmestyy 8.6. aineistot 3.6. klo 16
Nytt 4  ilmestyy 7.9. aineistot 2.9. klo 16
Nytt 5  ilmestyy 10.11. aineistot 4.11. klo 16 

  
Nytt

Nytt on Paraisten kaupungin tiedotuslehti  
kaupungin asukkaille. Lehti julkaistaan 5 kertaa 
vuodessa ja jaetaan Paraisten Kuulutusten liitteenä.

Vastaava julkaisija: Linda Baarman,
Paraisten kaupunki

Tuotanto: Å Communications

Painopaikka: Salon Lehtitehdas, levikki 9 516 

Kannessa: Robert Isaksson ja Milton Öhman 
Kuva: Erik Saanila

Yhteystiedot
Haluatko tiedottaa Nyttissä?
Soita oman alueesi yhteyshenkilölle!

Kuva: Sofia Jern

Kuntien rooli nykypäivän yhteiskunnassa ei 
ole helppo. Sopeutuakseen päivän trendeihin 
ja uudistuksiin on niiden jatkuvasti kehitettä-
vä toimintaansa ja palvelujaan. Kunnat hoita-
vat lakisääteisen toiminnan lisäksi myös usei-
ta muita tehtäviä.  Kuntien toiminta perustuu 
lakisääteiseen toimintaan, mutta ei-lakisää-
teinen toiminta antaa usein kunnalle – sen 
imagolle – oman leimansa. 

Mikä kunta voi nimetä itsensä yritysystävälli-
simmäksi, lapsiystävällisimmäksi tai eksoot-
tisimmaksi? Nykyisin kuntien on pohdittava 
paljon sitä, millaisina ne nähdään. Nämä yli-
määräiset panostukset saavat kunnan erottu-
maan joukosta, kun kilpailu tulomuuttajista 
kovenee. Palveluiden kehittämiseen kohdis-
tuu siis suuria vaatimuksia. Samalla usein 
törmää kommentteihin siitä, miten kaikki 
oli ennen paremmin. Tasapainoilu ei aina ole 
ihan helppoa.  

Siksi Paraisten tulokset hiljattain tehdyssä 
tutkimuksessa seutukaupunkien vetovoimai-
suudesta ovat ilahduttavia. Tulosten mukaan 
Paraisten asukkaat ovat tyytyväisiä kotikau-
punkiinsa ja ulkopaikkakuntalaiset kokevat 
Paraisen vetovoimaisena seutukaupunkina. 
Hallitusohjelmassa on luku, jonka otsikkona 
on Suomi kokoaan suurempi maailmalla. Sa-
moja ajatuksia voisi soveltaa Paraisilla. Tutki-
muksen mukaan seutukaupunkien imagoa ja 
tunnettuutta mitattaessa Parainen sijoittuu 
kärkeen Savonlinnan, Kuusamon ja Rauman 
kaltaisen raskassarjalaisten kanssa. 

Parainen on pieni mutta tunnettu kaupunki, 
jolla on sekä haasteita että mahdollisuuksia. 
Meillä on kaikki mahdollisuudet kehittyä 

edelleen sisäistämällä sekä ulkoa että sisäl-
tä saamamme palaute. Parainen tulee kokea 
kaupungiksi, jossa on hyvä asua ja työsken-
nellä sekä mukava vierailla. Näin ylläpidäm-
me vetovoimaisuutta pitkällä tähtäimellä. 
Koska omille kotinurkilleen tulee helposti 
sokeaksi, voi oman kotikaupungin myöntei-
siä puolia olla vaikea nähdä. Ulkopuoliselle 
täysin poikkeuksellinen asia voi olla toiselle 
itsestäänselvyys. Hyvästä maineesta on myös 
pidettävä hyvää huolta, ja huipulla pysyminen 
vaatii jatkuvaa työtä. 

Kun pysähdymme miettimään, kaupungis- 
samme on paljon ylpeydenaiheita.   
Yhdessä aikaisemmin mainitsemani tutki-
muksen kohdassa on Parainen noussut ko-
konaiset 25 sijaa vuoteen 2019 verrattuna. 
Monia asioita voidaan vielä parantaa, ja sen 
me haluammekin tehdä. Kaupunki valmis-
telee tällä hetkellä organisaatiomuutosta. 
Se on mittava työ, jota tehdään harvinaisen 
yksimielisessä ja myönteisessä poliittisessa 
hengessä. Tavoitteenamme on yksinkertai-
sesti tulla vielä paremmiksi, ketterämmiksi 
ja joustavammiksi, jotta me kaikki voisimme 
olla ylpeitä kaupungistamme. 

Sandra Bergqvist
Paraisten kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja, kansanedustaja 

Mikä tekee sinut ylpeäksi 
kaupungistamme? 

mailto:linda.baarman@parainen.fi
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Paraisten uusi tiedottaja  
nauttii saaristossa asumisesta
Linda Baarman aloitti Paraisten kaupungin tiedottajana 
maaliskuussa 2022. Aloitus on ollut intensiivinen, mut-
ta työpaikan positiivinen henki tukee tunnetta siitä, että 
asiat järjestyvät. Uusi tiedottaja on iloinen saadessaan 
asua ja työskennellä Paraisilla, josta hän kokee löytävän-
sä kaiken tarvittavan.

Teksti: Andréa Sundström, 
Kuva: Erik Saanila
Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Annika Welling-Nyberg

Linda Baarman on Paraisten uusi tiedottaja.

Linda Baarman, Paraisten kaupungin tiedottaja

Kotipaikka: Parainen

Koulutus: Restonomi, Yrkeshögskolan Novia

Perhe: Mies sekä 2- ja 4-vuotiaat tyttäret.

Harrastukset: Ryhmäliikunnan ohjaus, toimii PIF:in  
voimistelujaoston puheenjohtajana, ruoanlaitto ja veneily.

Motto: “Ongelmia ei ole olemassa, ainoastaan haasteita.”

Paraisten kaupungin tiedottajan 
vastuualueeseen kuuluu koko kau-
punki. Työpöytä täyttyy muun 
muassa kotisivujen ja sosiaalisen 
median kanavien ylläpidosta, sisäi-
sestä viestinnästä, NYTT-lehden 
päätoimittajan tehtävistä sekä asu-
kasmarkkinoinnista. Myös sosiaali- 
ja terveydenhuollon uudistus sekä 
kaupungin organisaatiouudistus 
vaativat paljon työtä.

Tällä hetkellä Baarmanilla ei ole 
monipuolisten tehtävien ansiosta 
yhtä, selkeää erityisalaa. Koulutuk-
seltaan Baarman on restonomi ja 
hänen osaamisensa painottuu tu-
rismiin ja markkinointiin, minkä 
lisäksi hän on työskennellyt myös 
kymmenen vuotta henkilökohtaise-
na valmentajana.

– Edellisissä työpaikoissani työs-
kentelin markkinoinnin parissa. 
Tällä hetkellä asukasmarkkinointi 
kiinnostaa minua erityisen paljon. 
Haluan, että onnistumme välittä-

mään Paraisista hyvää kuvaa ulos-
päin – tämä on maailman kaunein 
paikka asua! Baarman sanoo.
 
Ukrainan kriisin syttyessä Baar-
man vastasi erilaisiin kysymyksiin 
esimerkiksi väestönsuojiin liittyen. 
Kriisitilanteisiin valmistautuminen 
on noussut selkeämmäksi osaksi 
myös tiedottajan työtä. 

– Aloitus tuntui tehtävässä juuri 
aloittaneena melko kiireiseltä, mut-
ta viihdyn työssäni erittäin hyvin. 
Kollegani ovat todella avuliaita, jo-
ten paniikkia ei synny, vaikka tilan-
ne on erikoinen ja palloja on monta 
ilmassa, Baarman kertoo.

Ainutlaatuinen asuinseutu

Kaksikielisellä, saaristoa ja merta 
rakastavalla Linda Baarmanilla on 
myös hyvä paikallistuntemus. Hän 
näkee Paraisten kaupungin eri-
tyislaatuisena paikkakuntana sen 
laajan alueen vuoksi. Kaupungin 

tiedottajana Baarman tekee tiivistä 
yhteistyötä saariston tiedotussihtee-
rien kanssa.

– Paraisten ominaispiirre on sen 
maantieteellisesti pirstaloitunut 
alue. Alueen hajanaisuus tuo haas-
tetta työhön, mutta koen, että on 
todella tärkeää huomioida jokainen 
pienikin saari, Baarman sanoo.

Tulevaa pohtiessa tiedottaja toivoo, 
että kesää päästäisiin vihdoin viet-
tämään normaaliin tapaan. 

– Suunnittelemme erilaisia tapah-
tumia kesää varten. Kannattaa käy-
dä tutustumassa tapahtumakalen-
teriin osoitteessa parainen.fi. Myös 
yritykset ja yhdistykset voivat itse li-

sätä kalenteriin omia tapahtumiaan, 
Baarman vinkkaa. 

Linda Baarman toivottaa yhteyden-
otot tervetulleiksi. Kysymyksiä voi 
esittää esimerkiksi kaupungin ko-
tisivujen neuvontachatissa. Lisäksi 
kotisivuilta löytyy palaute- ja kyse-
lylomakkeita. 

– Juttelen mielelläni ihmisten kans-
sa, joten aina voi myös tulla nykäise-
mään hihasta, Baarman rohkaisee.



4

PARGAS.FI  |  PARAINEN.FI

NYTT  |  PARAISTEN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI  |  2/2022 

PARGAS.FI  |  PARAINEN.FI

Houtskarin 
saariston lapset
Houtskarissa lapset ovat päässeet viettämään päivä- 
koti- ja kouluarkeaan uusiin, remontoituihin tiloihin. 
Päällimmäisenä tunteena on tyytyväisyys, mutta koulun 
koko mietityttää. 

Teksti: Kristiina Teppo
Kuvat: Erik Saanila

Houtskarin uudistetun Träskin 
koulun tilat taipuvat moneen. Va-
loa tulviva ruokasali soveltuu pyö-
reiden pöytien kera opetustilaksi. 
Vierestä löytyy sohvanurkkaus sekä 
alakouluikäisen oppilaan mahtuvat 
seinälaatikot, joihin lapset kipaise-
vat ketterästi tekemään tehtäviään. 

Alakoulun parikymmentä oppilasta 
pääsivät keväällä 2022 yhdessä reh-
torin, kahden opettajan ja kahden 
kouluavustajan kanssa muuttamaan 
uuteen koulurakennukseen. Osa 
vanhasta koulusta purettiin täysin ja 
uutta koulua kaavailtiin aluksi Näs-
byhyn. 

– Moni paikallinen oli kuitenkin sitä 
mieltä, että koulun tulisi olla Träs-
kissä. Lopulta päätökset pyörretiin 
ja uutta koulua ryhdyttiin rakenta-
maan tänne samalle paikalle, kertoo 
rehtori Örjan Ohls. 

Nykyisen oppilasmäärän mukaan 
mitoitettu uusi koulu on edeltäjään-
sä pienempi. Tila onkin ainut pientä 
päänvaivaa aiheuttava asia, vaikka 
avautuvilla väliseinillä saadaankin 
muokattua tilojen kokoa. 

– Juuri nyt mahdumme tänne, mut-
ta tilaa saisi olla hieman enemmän. 
Muuten olemme oikein tyytyväisiä 
uuteen kouluumme, Ohls kertoo. 

Suosittu sohvanurkkaus

Träskin koulun viidesluokkalainen 

Evert Korpioksa löytää hyviä 
puolia sekä vanhasta että uudesta 
koulusta. 

– Vanha koulu oli parempi, koska 
se oli isompi. Uudessa koulussa tyk-
kään eniten sohvanurkkauksesta, 
hän sanoo. 

– Nyt meillä on toimiva näyttö pro-
jektorin sijaan. Ulkona on myös pal-
jon tekemistä ja välitunnilla on mu-
kava pelata jalkapalloa, Korpioksan 
luokkatoveri Freja Sigfridsson 
sanoo. 

Niin ikään kolmasluokkalaisen  
Ellen Björklundin ja neljäsluok-
kalaisen Wilmer Karlgrenin 
mielestä sohvanurkkaus on muka-
va ominaisuus uudessa koulussa.  
Koulu on heidän mielestään muu-
tenkin hieno ja moderni. Karlgren 
pitää kuvataiteesta ja liikunnasta, 
kun taas Björklundin lempiaineita 
ovat kuvataide ja musiikki. Koulu 
onkin saanut lahjoituksena 12 uutta 
ukulelea ja 12 uutta kitaraa. 

– Entisenä musiikkimiehenä arvos-
tan hyviä soittimia ja olemme todel-
la kiitollisia lahjoituksesta. Omana 
tavoitteenani on, että jokainen lapsi 
oppii alakoulun loppuun mennes-
sä soittamaan kitaraa, Örjan Ohls  
sanoo pilke silmäkulmassa. 

Päiväkodissa saa ulkoilla 

Myös Houtskarin päiväkoti toimii 

nykyään remontoiduissa tiloissa. 
Syyskuussa 2021 valmistuneessa re-
montissa saatiin muun muassa uusi 
huonejärjestys sekä terasseja, jotka 
takaavat toiminnan saumattoman 
jatkumisen sisätilojen ja pihan välil-
lä. Luonto on tärkeä osaa päiväkodin 
toimintaa. 

Osana ulkoilmapedagogiikkaa on 
käyty tutustumassa myös esimer-
kiksi lähiympäristössä sijaitsevaan 
kirjastoon ja vanhainkotiin. Päivä-
kodin lapset ovat yhdessä vanhain-
kodin asukkaiden kanssa pitäneet 
laulutuokioita, pelanneet bingoa ja 
askarrelleet. Päiväkodissa odotetaan 
innolla vierailujen jatkumista nii-
den oltua tauolla koronapandemian 
vuoksi.

– Saariston sääolosuhteet eivät ole 
olleet ongelma ahkeralle ulkoilul-

le, ja lapset ovat kovasti pitäneet 
retkistämme, esikoulunopettaja  
Diana Mårtensson kertoo.  

Parhaillaan lapset istuttavat tomaa-
tintaimia, jotka muuttavat pian ulos 
uuteen kasvihuoneeseen. Viisivuo-
tiaat Robert Isaksson ja Milton 
Öhman pitävät päiväkodissa käy-
misestä. 

–  Olen istuttanut rairuohoa kotona 
ja päiväkodissa, Isaksson iloitsee. 

Öhman pitää askartelun lisäksi ul-
koilusta. Päivän ohjelmaan on kuu-
lunut esimerkiksi metsäretki. 

– Me näimme metsässä Rasse- 
ketun! Se aloitti koulun, vaikka on 
vasta yksivuotias, lapset kertovat 
huvittuneina. 

Ohlsin takana oleva seinämaalaus on taiteilija Birger Carlstedtin käsialaa.

Koulutus
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Joulukuussa 2021 aloitetut Paraisten keskustan koulu- 
kampuksen rakennustyöt etenevät ripeään tahtiin.  
Pohjatyöt, kuten valut ja peruskiven muuraus, ovat val-
miit ja vanhojen rakennusten purkutyöt on suurelta osin 
tehty. Uuden Luovuuskeskuksen tavoitteena on eläväi-
sen kaksikielisyyden lomassa kannustaa yhteistyöhön ja  
yhteisöllisyyteen.

Paraislaiset haastetaan 
osallistumaan  
linnunpelätintalkoisiin

Valkoposkihanhien määrä Paraisten 
keskustassa on kasvanut. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana linnuista 
ja niiden jätöksistä on muodostunut 
yhä suurempi ongelma. Paraisten 
kaupungin tekninen yksikkö ja kult-
tuuriyksikkö hakevat nyt ratkaisua 
linnunpelättimistä.

– Valkoposkihanhet ovat rauhoi-
tettuja. Linnunpelättimien avulla 
pyrimme saamaan linnut hakeutu-
maan muualle, Paraisten kaupungin 
puistomestari Annette Backholm 
sanoo. 

Linnut nousevat vedestä helpos-
ti puistoalueelle, mutta rannalle ei 
haluta rakentaa suuria esteitä. Puis-
toon pystytettävien linnunpelätti-
mien toivotaan olevan kätevämpi 
ratkaisu valkoposkihanhien karkot-

tamiseen. Pelättimien valmistami-
seen toivotaan apua paraislaisilta ja 
kaupunki vastaa niiden asentami-
sesta paikoilleen.

– Linnunpelättimien teko voisi olla 
mukavaa puuhaa esimerkiksi kou-
lulaisille tai työporukalle. Mekin 
aiomme tarttua tuumasta toimeen 
omana tyky-päivänämme, kaupun-
gin kulttuuripäällikkö Ann-Sofie 
Isaksson kertoo.

Linnunpelättimet 
vaikuttavat monella tapaa

Keväällä ja syksyllä vierailevat val-
koposkihanhet tottuvat helposti 
erilaisiin pelättimiin, joten yksin 
linnunpelättimien säikyttävään 
vaikutukseen ei voi luottaa. Toi-
veena onkin, että hienot pelättimet  

Paraisten keskustan puistoalueille pystytetään touko-
kuun aikana linnunpelättimiä. Kysynnän ovat luoneet 
seudun vallanneet valkoposkihanhet, jotka mielellään 
pitäisivät puistoalueen täysin omanaan. 

houkuttelisivat ihmisiä paikalle, 
sillä heidän läsnäolonsa karkottaa 
myös osaltaan hanhia. Lisäksi lintu-
jen laskeutumisalue pienenee.

– Valkoposkihanhet ovat isoja lintu-
ja ja tarvitsevat suhteellisen laajan 
alueen laskeutumiseen. Tilaa vievät 
linnunpelättimet vaikeuttavat myös 
laskeutumista, Backholm sanoo. 

Linnunpelättimiä tehdessä mieliku-
vitus saa lentää. Pelättimet saavat 
mielellään säihkyä, lepattaa, rämistä 

ja kimallella. Sääolosuhteet kannat-
taa huomioida materiaalivalinnoissa 
ja kiinnityksessä, esimerkiksi alu-
miinifolio repeytyy helposti, kun 
taas tyhjät peltipurkit ovat kestäviä. 
Pituus ja leveys saa olla 170–200 cm 
ja pelättimen jalan halkaisijan tulee 
olla noin 50 mm, jotta asennus on-
nistuu. 

Lisätiedot: 
Annette Backholm
annette.backholm@pargas.fi 
040 448 6053

Syy uuden koulukeskuksen rakenta-
miseen Paraisilla oli vanhojen kou-
lujen kunnon heikkeneminen.
 
– Vanhojen koulujen oppimistilat 
olivat tulleet tiensä päähän, eikä 

ympäristö ollut enää terveellinen, 
kertoo Paraisten kaupungin opetus-
päällikkö Katriina Sulonen. 

Luovuuskeskuksen 8200 neliöstä 
suuruusluokkana 4200 neliötä on 

uutta rakennusta ja loput remon-
toidaan. Sekä Sarlinska skolan että 
Paraistenseudun koulu puretaan. 
Uudesta koulukeskuksesta halutaan 
tehdä terveellinen, pitkäikäinen ja 
muuntojoustava rakennus. Tavoite 
saavutetaan kaupungin kiinteistö-
päällikkö Seppo Pihlin mukaan 
laadukkaasti ja oikeaan tapaan teh-
dyillä rakennustöillä sekä sopivilla 
materiaalivalinnoilla. 

– Alun perin suunnittelimme koulus-
ta puurakenteista, mutta laskelmien 
mukaan toteutus olisi valitettavasti 
liian kallis ja hankala. Päädyimme 
käyttämään betonirakenteisia rat-
kaisuja, minkä lisäksi panostamme 
laadukkaisiin pintamateriaaleihin ja 
fysikaalis-kemialliseen turvallisuu-
teen, Pihl sanoo. 

Luovuuskeskukselle on myönnetty 
myös vihreä rahoitus, jonka turvin 
rakennuksen energiatehokkuuteen 
voidaan panostaa aurinkopaneelien 
ja kaukolämmön keinoin. Raken-
nuksen arvioitu energialuokitus  
on A.

– Ympäristökuormitus otetaan ener-
gianlähteiden ohella huomioon esi-
merkiksi materiaalivalinnoissa ja 
teknisissä ratkaisuissa, Pihl sanoo.

Tilaa kohtaamisille

Luovuuskeskuksen tiloihin muutta-
vat Paraisten lukio, Pargas svenska 
gymnasium, yläkoulut Paraistenseu-
dun koulu ja Sarlinska skolan sekä 

toisen asteen koulutusta tarjoava 
Axxell. Suomen- ja ruotsinkieliset 
oppilaat jakavat uudessa koulussa 
yhteiset tilat. 

– Luovuuskeskus eroaa muista kou-
luista juuri monikielisyydellään. Op-
pimisympäristöjä ei eritellä kielestä 
riippuen, Katriina Sulonen sanoo. 

– Yhteistilat ovat käyttäjille suuri 
muutos, mikä varmasti on  
Luovuuskeskuksen suurin eroavai-
suus muihin kouluihin verrattuna, 
Pihl jatkaa.

Vaikka luokkia ei ole korvamerkitty,  
on kouluilla omat kotipesänsä.  
Yhteisten tilojen ansiosta kutienkin 
eri koulujen välisten kohtaamisten 
kynnys madaltuu.

– Luovuuskeskuksessa on valloil-
laan uudenlainen sekoitus. Oppilaat 
kohtaavat toisensa luontevasti ja toi-
sen asteen oppilaiden arjen näkemi-
nen voi yläkoululaisilla helpottaa tu-
levaisuuden koulutusvalintaa, Seppo 
Pihl tiivistää.

Paraislaiset oppilaat pääsevät muut-
tamaan Luovuuskeskukseen syksyl-
lä 2023. Kokonaisuudessaan hanke 
on valmis piha-alueiden valmistues-
sa keväällä 2024.

Kuvassa: Katriina Sulonen ja Seppo 
Pihl laskevat aikakapselin Luovuus-
keskuksen peruskiveen, joka muu-
rattiin 22.4.2022.

Kaksikielisyydestä  
voimaa ammentava 
kampus Teksti: Kristiina Teppo

Kuva: Annika Welling-Nyberg

Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Paraisten kaupunki

Ensimmäinen linnunpelätin pystytettiin huhtikuussa.

mailto:annette.backholm@pargas.fi
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Rumar Strandissa 
puhaltavat 
muutoksen tuulet

Suomenruotsalais-saksalaiseen per-
heeseen syntynyt Sven Seligson 
vietti lapsuutensa Luxembourgissa. 
Eurooppaa hän lähti kiertämään jo 
14-vuotiaana ja vieraili Suomessa 
ensimmäistä kertaa 20-vuotiaa-
na. Vuosien varrella Seligson huo-
masi yhä uudelleen hakeutuvansa  
Suomeen. 

– Suomessa on jotain, mikä tuntuu 
kotoisalta. Ihmiset ja ilmapiiri so-
pivat mielenmaisemaani, Seligson 
kuvailee. 

Seligsonin vanhemmilla on mökki 
Korppoossa, minkä vuoksi myös Ru-
mar Strand on tullut tutuksi. Kesällä 
2021 tarjoutui mahdollisuus paikan 
ostamiseen. 

– Kohteen sijainti on ainutlaatuinen 
ja näin siinä mahtavan potentiaalin, 
sanoo Seligson muistellessaan osto-
päätöstään.

Nyt asiakkaista huolehtivat Seligso-
nin kanssa kaksi kokkia, yksi keit-
tiöapulainen, kaksi vastaanottotyön-
tekijää sekä kaksi tarjoilijaa. 

Leipomosta 
rakennustyömaalle

Rumar Strandin päärakennuksen 
ulkoseinissä kiiltää tuore maalipinta 
ja pihaan on aseteltu uusia istutuk-
sia. Helsingissä kolme vuotta menes-
tynyttä leipomoa pitänyt Seligson 
onkin viime aikoina saanut työntää 
kätensä taikinan sijaan saveen. Aika 

Alun perin kouluna toiminut Rumar Strand muutettiin 
ravintolaksi 1960-luvlla ja on sen jälkeen saanut omista-
jien vaihtuessa nähdä useita erivärisiä maalipensseleitä. 
Uusi omistaja Sven Seligson päätti antaa paikalle uuden 
mahdollisuuden. Toukokuussa ovensa avannut Rumar 
Strand panostaa laadukkaaseen palveluun ja monipuo-
lisiin aktiviteetteihin.

Teksti: Kristiina Teppo
Kuvat: Erik Saanila

Yrittäjät

sekä vaihtuvat omistajat ovat jättä-
neet jälkensä kohteeseen.

– Olemme remontoineet sisältä ja 
ulkoa. Esimerkiksi kaikissa yhdessä-
toista mökissä oli paljon korjattavaa. 
Nyt kunnostetuissa mökeissä on li-
säksi pienet terassit, lopputulokseen 
tyytyväinen Seligson kertoo. 

Mökkien vierestä löytyy yhdeksän 
telttapaikkaa sekä tilaa muutamalle 
asuntoautolle tai -vaunulle. 

– Mielestäni asiakkaiden toiveita ja 
palautetta on tärkeä kuunnella, sen 
vuoksi olemme esimerkiksi lisänneet 
parkkipaikkoja. Haluan, että palvelu 
toimii ja että tänne tullessaan vieras 
tuntee olonsa tervetulleeksi, Sven 
Seligson sanoo.

Uudistuksen kohteiksi pääsivät 
myös keittiö ja ruokalista. Kokkina 
työskennellyt Seligson kokee, että 
ruokalistassa yksinkertaisuus on 
valttia. 

– Haluamme pitää ruokalistan  
helposti lähestyttävänä tarjoten 
myös maukkaita kasvisvaihtoehtoja.  

Israelilaisen tätini falafelresepti 
pääsee takuuvarmasti käyttöön,  
Seligson vinkkaa. 

Aktiviteeteilla saariston 
luonto tutuksi

Veneilyn ja sukelluksen ammatti-
laisena Sven Seligson on halunnut 
kehittää Rumar Strandin toimintaa 
lisäämällä aktiviteetteja yhteistyös-
sä muiden yrittäjien kanssa. Vierai-
lijat pääsevät halutessaan kokemaan 
esimerkiksi riippumattotelttailua tai 
SUP-lautailua. Myös saaristosafare-
ja järjestetään.

– Korppoo on täydellinen paik-
ka esimerkiksi kajakkimelontaan.  
Ympäristö ja laji soveltuvat hyvin 
myös aloittelijoille, Seligson kertoo. 

Ne, jotka mieluummin pysyttelevät 
pihapiirissä, pääsevät halutessaan 
myös nauttimaan virkistävästä ve-
destä. 

– Olemme siistineet rannan ja tuo-
neet siihen hiekkaa, joten se toimii 
nyt paremmin uimarantana. Vene-
paikat on mietitty uusiksi, jotta tila 
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riittää uimiseen. Lisäksi veteen tulee  
lasten riemuksi vesitrampoliini,  
Seligson iloitsee.  

Aivan veden äärellä on remontoi-
tu sauna, joka saa seuraa terassista 
ja paljusta. Saunan ja paljun käyttö 
sisältyvät yöpymisen hintaan. Halu-
tessaan ne voi myös varata yksityis-
käyttöön. 

Tilaa uusille muistoille

Valo tulvii päärakennuksen ikku-
noista sisään muistojentäyteiseen 
ruokasaliin. Hirsiseinissä, katossa ja 
lankkulattiassa olleen mustan maa-
lin tilalle Sven Seligson on valinnut 
tuoda raikkautta vaalean sävyillä. 
Paljaat puiset pinnat henkivät talon 
historiallista saaristolaistunnelmaa. 

Suunnitelmissa on pitää Rumar 
Strandia avoinna asiakkaille touko-
kuusta lokakuuhun. Uusi yrittäjä ha-
luaa valloittaa sydämet kohtaamalla 
asiakkaat hyvällä palvelulla.

– Vaikka haluankin tuoda Rumar 
Strandin uuteen aikakauteen, ei sen 
historiaa tule unohtaa. Täällä on vie-
tetty vuosikymmenten aikana useita 
hienoja hetkiä ja toivon, että moni 
perhe löytää Rumar Strandista uu-
den vakituisen vierailukohteensa, 
Sven Seligson sanoo toiveikkaana. 

Rumar Strandin palveluihin  
ja tapahtumiin voi tutustua  
osoitteessa rumarstrand.fi ja
facebook.com/rummarstrand.

Rumar Strandin eteinen on maalattu uuteen uskoon.

Huhtikuussa Rumar Strand oli viittä vaille valmis.

Rannalle tuotu hiekka tekee siitä monikäyttöisemmän.
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Vuonna 1989 perustettuun yhdis-
tykseen kuuluu 156 jäsentä ja per-
hejäsenyyksiä on 300. Vapaa-ajan 
asuntoja Iniöllä on noin 600.  
Uudet verkkosivut sekä vuoden 2022 
loppuun saakka käynnissä oleva  
Kestävän kehityksen merikartta 
-hanke ovat pitäneet yhdistyksen 
kiireisenä kevään aikana.

Sinikka Leino toimii Iniön osa-
vuosiasukkaat ry:n puheenjohtaja-
na. Hiljattain työelämästä poisjää-
neelle Leinolle tarjoaa yhdistyksen 
toiminta mielekästä tekemistä. 

– Olemme Iniön mökillämme 
yleensä toukokuusta lokakuuhun. 
Ympäristöasiat sekä saariston kult-
tuurin ja luonnon hyvinvointi ovat 
mökkiasumisen ohella myös lähellä  
sydäntä, Leino kertoo. 

Hankkeesta tietoa ja taitoa

Vuonna 2022 aloitetulla hankkeella 
pyritään kartuttamaan enemmän 
tietoa osavuosiasukkaiden hiilija-

lanjäljestä. Tiedon avulla voidaan 
kehittää ympäristöystävällisiä toi-
mintatapoja esimerkiksi arjen ener-
giankäyttöön liittyen. 

Hiilijalanjälkeä ja vapaa-ajanasun-
tojen energiatehokkuutta tutkii  
Turun ammattikorkeakoulussa ra-
kennustekniikan insinööriksi opis-
keleva Jesse Orvasto. Opinnäy-
tetyössä vertailun tapauskohteiksi 
valikoitui neljä erilaista asuinkoh-
detta: yksi kesäkäytössä oleva asun-
to, yksi ympäri vuoden asuttu asun-
to, yksi uusi vapaa-ajan asunto sekä 
yksi vanha asuinrakennus. 

– Tutkimuksella saamme lisää tie-
toa ympäristöystävällisestä asumi-
sesta saaristossa. Viestimme aiheen  
tiimoilta niin tiedotuskanavissam-
me kuin erilaisissa tapahtumissa, 
Sinikka Leino kertoo.

Yhdistyksen kesällä järjestämät  
tapahtumat liittyvätkin tiivisti  
kestävään kehitykseen. Heinäkuun 
Ympäristötapahtumassa kerrotaan 

hiilijalanjäljen pienentämisestä ja 
Liiteristä kiertoon -kirpputori- 
tapahtumassa kierrätetään itselle 
tarpeettomia tavaroita. Lasten onki- 
kilpailussa 16.7. vesistön luonnon-
varat tulevat tutuiksi: meren rehe-
vöitymistä voi estää kalastuksella 
ja esimerkiksi niin kutsutut ”roska-
kalat” soveltuvat ennakkoluulojen 
vastaisesti usein hyvin syötäväksi.  
Perinne- ja korjausrakentamisen 
päivä on niin ikään 16.7. 

– Ympäristön kannalta on tärkeää 
osata kunnostaa vanhaa tavaraa sen 
sijaan, että aina rakennettaisiin tai 
hankittaisiin uutta, Leino tarkentaa. 

Voimaa verkostoista

Iniön osavuosiasukkaat ry on yksi 
315 organisaatiosta, jotka osallis-
tuvat Itämerihaasteeseen. Haaste 
on Helsingin ja Turun kaupunkien 
vuosina 2019–2023 toteuttama toi-
menpideohjelma Itämeren suojelun 
puolesta. Osallistujien tehtävänä on 
lisätä tietoa Itämeren hyvinvoinnis-
ta ja suojelusta.

Lisäksi yhdistys on mukana Saa-
ristomeren biosfäärialueessa, joka 
on osa UNESCOn Ihminen ja  
biosfääri -ohjelmaa. Alueen toimin-
nassa on kyse yhteistyöstä saariston 
elinvoimaisuuden säilyttämiseksi 
alueella, jolla on suuri luontoarvo.  
Sinikka Leino ja hänen miehensä  

Pekka Aava ovat parhaillaan bios-
fäärilähettiläskoulutuksessa. Lähet-
tiläiden tehtävään kuuluu aktiivinen 
tiedottaminen biosfäärialueesta 
sekä tapaamisiin osallistuminen ja 
verkostoituminen.

– Yhteistyökumppanit ja verkostot 
ovat elintärkeitä niin yhdistyksem-
me toiminnalle kuin hyvinvoivan 
ympäristön puolesta tehtävälle  
työlle, Sinikka Leino toteaa. 

Iniön osavuosiasukkaiden yhdistys 
panostaa kestävään kehitykseen
Iniön osavuosiasukkaat ry on Iniön saarten kausiasukkai-
den edunvalvontaa ajava yhdistys. Vuonna 2021 Turun 
Kestävän Kehityksen Säätiö myönsi yhdistykselle 3000 
euron rahoituksen hankkeeseen, jonka puitteissa on 
tarkoitus tutkia kausiasukkaiden hiilijalanjälkeä, luoda 
mökkiläisen kestävän kehityksen huoneentaulu ja kehit-
tää saariston elinvoimaisuutta. 

Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Sinikka Leinon arkisto

Iniön osavuosiasukkaat haluavat suojella saariston rikasta luontoa.

Iniön osavuosiasuk-
kaat ry:n tapahtumat 
kesällä 2022

9.7. 
Ympäristöpäivä – Liiteristä 
kiertoon -kirpputoritapah-
tuma, Iniön Norrbyn tori ja 
monitoimitalo Snäckan

16.7. 
Perinne- ja korjausrakenta-
misen päivä, Iniön Norrbyn 
monitoimitalo Snäckan

16.7. 
Lasten ja nuorten  
onkikilpailu ”Mitä järkee on 
kalastaa särkee”, Norrbyn 
vierasvenesatama
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Kulttuurikokemuksia ja yhdessä tekemisen iloa ikäihmisille
Paraisten kaupunki aloitti syksyllä 2021 ikäihmisille  
suunnatun projektin, jonka puitteissa järjestetään Kult-
tuurikerhoja ja jaetaan Kulttuurikasseja. Stiftelsen 
Eschnerska Frilasarettet -säätiön ja Svenska kultur- 
fondenin rahoittaman projektin toiminta pohjautuu  
ajatukselle siitä, että kulttuurin tulee olla kaikkien saavu-
tettavissa. 

Teksti: Kristiina Teppo
Kuvat: Erik Saanila

Riddo Ridberg ja Siw Karlsson viihdyttivät Kulttuurikerholaisia.

Kulttuurikasseja jaetaan 
Paraisilla asuville ikäihmisille.

Kulttuurikerhoa pidetään van-
hainkodeissa ja ikäihmisten 
päivätoiminnan kohteissa Pa-
raisten alueella. Paraisten Senio-
ritupaan sisään astuessa vallitsee 
tilassa viihtyisä ja odottavainen 
tunnelma. Tällä kertaa Kulttuu-
rikerhon ohjelmassa on Riddo  
Ridbergin ja Siw Karlssonin 
esitys, jossa he lukevat ääneen  
Daniela Franzellin tapahtumaa 
varten kirjoittamia, uusia dialogikä-
sikirjoituksia. 

– Järjestetty kulttuuritoiminta on 
erityisen mukavaa nyt pitkän, rajoi-
tusten aiheuttaman hiljaiselon jäl-
keen. Avoin olohuoneemme on ollut 
suljettuna koko huhtikuun, mutta 
nyt avoimen puolen asiakkaat pääse-
vät viettämään aikaa tänne, kertoo 
Seniorituvan vastaava ohjaaja Sari 
Lehtovaara. 

– Paitsi että asiakkaamme ovat ko-
vasti pitäneet Kulttuurikerhoista, 
saa myös henkilökuntamme hyviä 

vinkkejä ohjelmasta. Toimintaa pys-
tytään myös kehittämään asiakkaita 
osallistavaksi, Lehtovaara sanoo. 

Ohjelma perustuu 
asiakkaiden toiveisiin

Yleisön naurahdukset sekoittuvat 
iloisesti Ridbergin ja Karlssonin 
repliikkeihin. Kerholaiset istuvat 
pöydän ääressä ja nyökyttelevät sa-
maistuttavien tilanteiden kohdalla. 
Esityksen jälkeen keskustellaan va-
paasti sen herättämistä ajatuksista 
sekä Kulttuurikerhon tarjonnasta.

– Näytelmät ovat aina hauskoja, 
Brita Andersson toteaa iloisena.

Muut ovat samaa mieltä. Valborg 
Karlssonin mielestä myös musiik-
ki ja laulu voisivat olla mukavaa oh-
jelmaa. Eila Turunen taas odottaa 
innolla suomenkielisiä esityksiä.

– Minä en juuri osaa tuota ruotsia, 
joten esityksessä oli tällä kertaa hie-
man vaikea pysyä perässä. Mutta 
mukavaa on, nauravainen Turunen 
sanoo.  

Kulttuuritarjontaan panostava pro-
jekti aloitettiin vuosina 2018–2019 
tehdyllä selvityksellä ikäihmisten 
toiveista ja tarpeista.  

– Ikäihmiset osoittivat olevansa 
todella avoimia monenlaiselle toi-
minnalle ja uusille kokemuksille! 
Kiinnostusta esiintyi esimerkiksi 
vegaaniravintoloita kohtaan, Parais-
ten kaupungin kulttuuripäällikkö 

Ann-Sofie Isaksson kertoo. 

Ideat ovat tervetulleita

Paraisilla asuville ikäihmisille jaet-
taviin Kulttuurikasseihin pakataan 
muun muassa kauteen sopivia as-
kartelutarvikkeita ja tietoa tapahtu-
mista. Sisältöä Kulttuurikasseihin 
saadaan kaupungilta, yhdistyksiltä 
ja yrityksiltä. 

Kulttuurikerhojen ohjelmaa järjes-
tetään yhteistyössä kulttuuritahon 
työntekijöiden kanssa. Myös Punai-
sen Ristin Kulttuurikaveri-koulu-
tuksen käyneet paraislaiset pääsevät 
pian avustamaan ikäihmisiä kult-
tuurikokemusten parissa. 

Kulttuurikerho tarjoaa ikäihmisille 
mahdollisuuden muistojen ja koke-
musten jakamiseen sekä säännöl-
liseen kulttuuriharrastukseen. Li-
säksi Kulttuurikerhoon osallistuvat 
pääsevät itse mukavan tekemisen 
pariin, kun ohjelmassa on esimer-
kiksi käsitöitä tai viljelyä.
 
– Tanssia on Kulttuurikerhoon toi-
vottu paljon, ja sen toiveen aiom-
me varmasti toteuttaa. Meihin voi 
vapaasti olla yhteyksissä Kulttuu-
rikerhojen ohjelmaan tai Kulttuu-
rikassien sisältöön liittyvien ideoi-
den suhteen, muistuttaa Paraisten 
kaupungin kulttuurituottaja Lisa 
Taulio. 
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Toriyhdistys elävöittää 
taksiaseman toria 

28.5.  klo 10–14 
4.6.  klo 10–14 
10.6.  klo 10–18 
11.6.  klo 9–15 
18.6.  klo 10–14 

22.6.  klo 12–16 
2.7.  klo 10–14 
9.7.  klo 10–14 
16.7.  klo 10–14 
23.7.  klo 10–14 

30.7.  klo 10–14 
13.8.  klo 10–14 
20.8.  klo 10–14 
27.8.  klo 10–14 

Toriyhdistys Paraisilla on elävöittänyt taksiaseman toria joulu- 
kuusta 2021 alkaen. 

Mieluisan toiminnan aloituksen jälkeen toria on päätetty pitää auki 
lauantaisin koko kesän ajan muutamaa poikkeusta lukuun ottamat-
ta. Kesän aukioloajat ovat seuraavat:  

Toivomme eloisaa kesätoria sekä myyjien että asiakkaiden puolesta. 
Paraisten toria voi myös seurata Facebookissa ja Instagramissa. 

Nuorisotyön Pantteri-
asuntoauto huristelee 
kesän ympäri Paraisia

Paraisten Päivät 
järjestää tänä vuonna 
Kiva i Pargas -yhdistys

Paraisten kaupungin nuorisotyö pa-
nostaa liikkuvaan nuorisotyöhön. 
Aseman Lapset ry:ltä lainaan saatu 
Pantteri-asuntoauto tulee olemaan 
kaupungin nuorisotyöntekijöiden 
käytössä toukokuusta elokuuhun. 
Ajatus lähti liikkeelle, kun kau-
pungin vapaa-aikasihteeri Tove 
Dahlén osallistui koulutukseen, 
jossa yhtenä tehtävänä oli keksiä 
käyttötapoja kuvitteellisille ylimää-
räisille varoille.

– Nuorten parissa työskentelevänä 
ajattelin, että asuntoauto olisi hyvä 
keino tavoittaa laajalla alueella asu-
vat paraislaiset nuoret, Dahlén ker-
too.

Sana kiiri nopeasti ja pian  
Aseman Lapset ry:n Walkers-toi-
minta otti yhteyttä Tove Dahléniin. 
Walkers-toiminta on ammatillisesti 

ohjattua toimintaa, jonka puitteis-
sa aikuiset antavat aikaa ja läsnä-
oloa nuorille. Paraisten nuorisotyö 
haki mukaan Walkers-toimintaan ja 
Pantteri-asuntoauto, joka on yksi yh-
distyksen viidestä Walkers-autosta, 
myönnettiin paraislaisten käyttöön 
kesän ajaksi. Kaupungille autos-
ta maksettavaksi tulee ainoastaan 
polttoainekustannukset. 

– Koulujen lukuvuoden aikana ta-
paamme nuoria, mutta kesällä toi-
minta ei ole yhtä säännöllistä. Pant-
terista saamme liikkuvan kohteen, 
jossa tavata, kuunnella ja tukea 
nuoria myös koulujen ollessa kiinni, 
Dahlén sanoo. 

Vapaaehtoiset tervetulleita

Suunnitelmissa on esitellä  
Pantteria yläkoululla ja lukiossa jo  

Energinen ja eteenpäin katsova 
KIP-yhdistys on vuonna 2021 pe-
rustettu kaupunkiyhdistys, jonka 
tavoitteena on luoda ja ylläpitää Pa-
raisten ydinkeskustan viihtyisyyttä 
ja vetovoimaa. 

KIPin tavoitteena on luoda positii-
vinen ja aikaansaava yhteisö, jossa 
paraislaiset yrittäjät, asukkaat, kau-
punki ja muut yhdistykset vaikutta-
vat vuorovaikutuksessa yhteisesti ja 
yhdessä toimien.
 
Näkyvyyttä on jo saatu runsaas-
ti aikaiseksi esimerkiksi keskus-
ta-alueelle maalattujen mattojen 
muodossa ja kukkaistutusten, sekä 
kävelykadun kausikoristeiden myö-
tä. Seuraavana monipuolisella idea-
listalla on kuuluvuus! Kävelykadulla 
soiva taustamusiikki on paikallisten 
muusikoiden omaa tuotantoa tai toi-
vekappaleita.

Pian koittaa perinteinen Paraisten  
päivät -tapahtuma ja se on tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa KIPin 
järjestämä. Paljon muuta näkyvää 
iloa on tulossa uusien ideoiden sii-
vittämänä.
 
Me kaikki KIPiläiset toivotamme 
sinut tervetulleeksi joukkoomme, 
sillä lisää tekijöitä ja ideanikkareita 
tarvitaan. Kääri sinäkin hihat ja tule 
ennakkoluulottomasti mukaan val-
lattomaan joukkoomme! 

KIP rules: 
Yhteisöllisyys, tiedonkulku, minun 
kaupunkini, monipuolista palvelun-
tarjontaa

Poimintoja Paraisten 
päivien ohjelmasta: 
• Markkinat ja torimyynti 
• Tivoli 
• Katukoris 
• Keppihevoskilpailu 
• Opastettuja kierroksia 
• Poniratsastus 
• Konstila, avoimet ovet ja näyttely 

Ilmoittaudu myyjäksi 
markkinoille: 
www.lyyti.fi/reg/Paraistenpaivat_
Pargasdagarna2022  

Ole yhteydessä: 
info@kivaipargas.fi

toukokuussa. Paikalle voi tulla jut-
telemaan, lataamaan puhelinta tai 
esimerkiksi pelaamaan pelejä. Toi-
minnasta vastaavat kaupungin nuo-
risotyöntekijät, joiden lisäksi työhön 
osallistuu Barnavårdsföreningenin 
ja Folkhälsanin työntekijöitä. 

Myös vapaaehtoiset ovat tervetullei-
ta mukaan kentälle. Vapaaehtoisten 
koulutus järjestetään Teamsissa 1. 
kesäkuuta. Kiinnostuneet voivat ot-

taa yhteyttä sähköpostitse osoittee-
seen nuoriso@parainen.fi.
 
– Seuraamalla meitä Instagramissa 
tileillä @par_ungnu, @nagulyan,  
@korpogluggen ja  @piugpunt sekä 
kotisivuillamme nuori.parainen.fi 
näet, missä päin Pantteri kulkee. Voit 
myös ilmoittaa toiveen paikasta, jon-
ne haluaisit meidän tulevan autolla!  
Dahlén vinkkaa. 

Pa

rgasdagarna

Pa

raisten päivät

http://www.lyyti.fi/reg/paraistenpaivat_pargasdagarna2022
mailto:info@kivaipargas.fi
mailto:nuoriso@parainen.fi
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Ajankohtaista

Terapia-allasaikojen  
haku ajalle 15.8.2022–
4.6.2023 on käynnissä!

Arkeen Voimaa – 
Hyvinvointiluennot
Turun kaupunki tarjoaa mak-
suttomia hyvinvointiluentoja 
Teamsissa! Luennot on suun-
nattu erityisesti yli 65-vuoti-
aille. 

Linkki luennoille:  
turku.fi

11.5. klo 16–17 
Lihavuuden ja diabeteksen 
ennaltaehkäisy | Susanna  
Aspholm, erikoislääkäri 

18.5. klo 16–17 
Hyvinvointia ravitsemuksesta 
| Patrik Borg, ravitsemusasian-
tuntija 

19.5. klo 16–17  
Turvaohjeita senioreille | Leila 
Taipale, Rikosuhripäivystys, 
Lounais-Suomen aluetoimisto, 
Turun palvelupiste, toiminnan-
ohjaaja 

1.6. klo 16–17 
Itsemyötätunnon merkitys  
hyvinvoinnille |  
Mari Kapulainen,  
psykoterapeuttikoulutettava, 
fysioterapeutti 
 
Luennoille ei tarvitse  
ilmoittautua.  

Lisätiedot 
Riikka Haumo 
riikka.haumo@turku.fi 
puh. 0406117393 

Folkhälsan-talossa sijaitsevaa 
kunnan terapia-allasta vuokra-
taan yrityksille ja yhdistyksille, 
jotka haluavat järjestää toimin-
taansa tiloissa. Allasta vuokrata-
an tuntiperusteisesti ja ensisijai-
sesti pidemmiksi ajanjaksoiksi 
yksittäisten tapahtumien sijaan. 
Toiminnan on aina oltava luon-
teeltaan ennalta ehkäisevää ja 
terveyttä edistävää ja erikseen 
nimetyn ohjaajan vetämää. 
Sosiaali- ja terveysosasto perii 
altaan käyttäjiltä tuntivuokran, 
joka on tällä hetkellä 50,10 euroa 
tunnilta. 

Hakulomakkeet tulee  
postittaa 31.5.2022  
mennessä osoitteeseen:
Paraisten terveysasema/ 
fysioterapia
Sari Talvenheimo 
Vapparintie 15, 21600 Parainen 

tai sähköpostitse osoitteeseen  
terapia-allas@parainen.fi. 

Lomake on saatavilla kaupungin 
kotisivuilla (Sosiaali- ja terveys-
palvelut-> Terveyspalvelut-> 
Vastaanotot-> Terapia-allas).

Lisätiedot:  
Allaskoordinaattori 
Sari Talvenheimo 
puh. 040 488 5658   
terapia-allas@parainen.fi

Tanssimaraton, PUNT 

Musiikkiopiston Paraisten ja 
Kaarinan tanssioppilaat 4- 
vuotiaista aikuisiin esiintyvät. 

Pe 13.5. klo 18.30 
La 14.5. klo 12, 14, 17 ja 19 
Su 15.5. klo 13, 16 ja 18 
 
Liput 5 € 

Konsertit 

16.5. klo 19 Laulajien 
konsertti, Musiikkiopisto 
Arkipelagin sali 
18.5. klo 19 Kevään tähdet, 
Paraisten seurakuntakoti 
19.5. klo 19 Kitarakevät, 
Agricola-kappeli 
19.5. klo.18.30 Hilman sel-
lokonsertti, Musiikkiopisto 
Arkipelagin sali 
23.5. klo 18 Musiikkileikkikou-
lun Kevätkavalkadi, 
Paraisten kaupungintalon sali

Konsertteihin on vapaa pääsy. 

Musiikkiopistoon 
ilmoittautuminen 

Musiikkiopisto Arkipelag 
tarjoaa muskari- tanssi- ja 
soittotunteja. Syksyn kursseille 
voi ilmoittautua juhannukseen 
saakka ja taas elokuun alusta 
lähtien. Olethan nopea – osa 
ryhmistä täyttyy jo keväällä!  

Syksyn aikataulut päivitetään 
Arkipelagin kotisivuille viimei-
stään elokuun alussa. Luku-
kausi alkaa 15.8. Ilmoittaudu 
soittamalla kansliaan  
044 292 1508. 

Lisätietoa erilaisista tanssitun-
neista, musiikkileikkikoulusta 
sekä soiton- ja laulunopetuk-
sesta löydät osoitteesta 
arkipelagmusik.fi. 

Musiikkiopisto Arkipelagin 
kevään konsertit ja tapahtumat 

Rock Theatre plays Genesis

Vaasalainen Rock Theatre esittää 
Genesiksen tunnetuimmat kappale-
et vuosilta 1970–1977. Upeassa mu-
siikkiteatteriesityksessä on pukuja, 
naamioita, kaksikaulaisia kitaroita 
sekä näyttävä valoshow. 

21.05.2022 klo 18.00
Paikka: Kulttuurisali, PUNT
Liput: 30 € ovelta tai osoitteesta 
NetTicket.fi  
Kesto: 2 h 15 min sis. väliaika
Lue lisää: parainen.fi/tapahtumat 
sekä 
facebook.com/rocktheatreplays-
genesis

Korppoon Kesästartti 

La 11.6. klo 10–14 

Kahden vuoden koronatauon 
jälkeen pääsee Pro Korppoo ry vih-
doin yhdessä korppoolaisten yhdi-
stysten ja yrittäjien kanssa jälleen 
järjestämään pidetyn Kesästartti- 
tapahtuman. Tapahtuma järjes-
tetään alueella, johon kuuluvat 
Korppoon tori, Dag-15, Kirkonkylä, 
Kotiseutumuseo, Verkan, Telemäki, 
Rumar Strand sekä Saaristokeskus 
Korpoström. 

Yksityiskohtaisempi ohjelma 
julkaistaan Pro Korppoon Face-
book-sivulla ja Paraisten kau-
pungin tapahtumakalenterissa. 
Tervetuloa mukaan Korppoon 
Kesästarttiin! 

mailto:riikka.haumo@turku.fi
mailto:terapia-allas@parainen.fi
mailto:terapia-allas@parainen.fi
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Tietokilpailu

1. Kuka taiteilija on maalannut Träskin koulun seinämaalauksen? 

2. Mitkä koulut muuttavat Luovuuskeskuksen tiloihin?  

3. Mistä Rumar Strandin falafel-resepti on peräisin? 

4. Minä vuonna Iniön osavuosiasukkaat ry on perustettu? 

5. Minkä niminen on nuorisotyön asuntoauto,  
 joka ajelee ympäri Paraisia? 

Löydätkö vastaukset seuraaviin kysymyksiin lehden 
jutuista? Kokeile ensin lunttaamatta! 

Oikeat vastaukset: 1. Birger Carlstedt, 2. Paraisten suomen- ja ruotsinkieliset yläkoulut, Paraistenseudun lukio, Sarlinska skolan ja Axxell, 

3. Sven Seligsonin israelilaiselta tädiltä, 4. Vuonna 1989, 5. Pantteri. 
Yleistä

Terveysasemat

Paraisten terveysasema
Vapparintie 15 A
21600 Parainen

Ajanvaraus (ark. 9–13) ja päivystys  
(ark. 8-16):
02 454 5200

Yleinen hätänumero, ambulanssi: 112

Sähköiset ajanvarauspalvelut: 
www.pargas.fi/fi/sahkoiset-terveyspalvelut

Puhelinnumerot ja -ajat: 
www.pargas.fi/fi/puhelinnumerot-ja-ajat

Suun terveydenhuolto
Ajanvaraus (ma-pe klo. 8-11.30): 
02 454 5300

Nauvon, Korppoon,  
Houtskarin ja Iniön  
terveysasemat:
Ajanvaraus (ark. 9–13) ja päivystys  
(ark. 8-16):  
02 454 5200

Kirjasto

Paraisten kirjasto
Rantatie 28, 21600 Parainen 
Puh. 044 354 5284 
Aukioloajat: 
ma-to 10-19, pe 10-16, la 10-14 
Kirjaston lehtisali aukeaa klo 8.

Nauvon kirjasto
Urheilukuja 1, 21660 Nauvo 
Puh. 040 488 5792 
Aukioloajat: henkilökunta läsnä 
ti 10-15, ke 14-19, to 10-15, pe 10-15 
Kirjasto on omatoimisesti auki klo 8-21. 
Pääset sisään kirjastokortilla 
ja PIN-koodilla.

Korppoon kirjasto
Verkanintie 1, 21710 Korppoo 
Puh. 040 488 5793 
Aukioloajat: henkilökunta läsnä 
ma 10-15, ti 14-19, to 10-15, pe 10-15 
Kirjasto on omatoimisesti auki klo 8-21. 
Pääset sisään kirjastokortilla 
ja PIN-koodilla.

Houtskarin kirjasto
Näsbyntie 214, 21760 Houtskari
Puh. 040 488 5794 
Aukioloajat: henkilökunta läsnä 
ma 14-19, ke 10-15, to 10-15 
Kirjasto on omatoimisesti auki klo 8-21. 
Pääset sisään kirjastokortilla 
ja PIN-koodilla.

Iniön kirjasto
Degernäs 24, 23390 Iniö
Puh. 040 488 5795
Aukioloajat: henkilökunta läsnä 
to 9-12 Kirjasto on omatoimisesti avoinna 
klo 9-20. Pääset sisään avaimella.

Utön kirjasto
Hembygdsgården, 21740 Utö 
Aukioloajat: keskiviikoisin klo 17-19

Kaupungintalon Asiointipiste on 
avoinna ma–ke 9–16, to 9–17,
pe 9–15 (klo 9–14 kesäaikaan 
3.6.–8.7.2022 ja 1.8.–26.8.2022)

HUOM! Asiointipiste 
on suljettu 11.7.–29.7.2022 

Aluekonttorit ovat avoinna sopimuksen 
mukaan, ja ajan voi varata puhelimitse 
tai sähköpostitse.

Palveluneuvojiin saa yhteyden puheli-
mitse, sähköpostitse ja kotisivujen chatin 
välityksellä. 

Asiointipiste,  
kaupungintalo
Rantatie 28, 21600 Parainen
Puh.  040 488 6026
arja.toyryla@parainen.fi

Nauvon aluekonttori
Brinkastentie 1
Puh. 040 488 6022
viveca.smeds-aalto@parainen.fi 

Korppoon aluekonttori
Kauppamiehentie 1
Puh. 040 488 6020
tarja.sirkia@parainen.fi

Houtskarin aluekonttori
Näsbyntie 214
Puh. 040 488 6021
petra.ohman@parainen.fi

Iniön aluekonttori
Iniöntie 590
Puh. 044 066 7835
asa.knuts@parainen.fi 

Rakennusvalvonta 
Asiakaspalvelu, puh. 040 488 6080  
(ma–to klo 9–15, pe klo 9–14)

Asiakas- ja
neuvontapalvelut

Rantatie 30 Parainen
Vierailuajat: ma–to klo 10–12 
Puh. 040 488 5692

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 kaikenikäis-
ten ateriapalveluja sekä kysymyksiin 
koskien terveyttä, hyvinvointia ja 
toimintakykyä.

Varsinais-Suomen puhelinneuvonta 
ikäihmisille ja heidän läheisilleen
Suomeksi arkisin klo 9-12  
Puh. 02 262 61 64 

Palveluohjaaja Medris Jurs 
Puh. 040 488 5692

Toiminnanohjaaja, muistikoordinaattori 
Emma Soveri
Puh. 050 569 1814

Terveydenhoitaja Natalie Fagerholm
Puh. 050 577 3905 
Ma-ke klo 9-15

Kotisairaanhoito
Puh. 040 488 5566
Arkisin klo 11-12

Senioripiste

http://www.pargas.fi/fi/sahkoiset-terveyspalvelut
http://www.pargas.fi/fi/puhelinnumerot-ja-ajat
mailto:arja.toyryla@parainen.fi
mailto:viveca.smeds-aalto@parainen.fi
mailto:tarja.sirkia@parainen.fi
mailto:petra.ohman@parainen.fi
mailto:asa.knuts@parainen.fi



