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People of Pargas
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Parainen 
Arja Töyrylä Puh. 040 488 6026

Nauvo 

Viveca Smeds–Aalto Puh. 040 488 6022 

Korppoo 

Tarja 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 
Tiedottaja, Linda Baarman
linda.baarman@parainen.fi, 040 680 1851

Ilmestymisaikataulu 2022

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: Sara Söderlund 
Kuva: Annika Welling-Nyberg

Yhteystiedot
Haluatko tiedottaa Nyttissä?
Soita oman alueesi yhteyshenkilölle!

Vuosi saaristossa
Twitteriä käyttävät ovat saattaneet törmätä uuteen 
hashtagiin #vuosisaaristossa. Tempauksen takana on 
sisäministeriössä työskentelevä Susanna Sankala, joka 
päätti kokeilla hektisen arjen vaihtamista tunnelmalli-
seen ja hyvinvointia lisäävään saaristolaiselämään.

Susanna Sankala ihastui saaristolaiselämään.

Turussa ja Kaarinassa vuosia vuok-
ralla asunut Susanna Sankala 
etsi pitkään omaa taloa. Kilpailu 
kuitenkin oli kovaa ja hintataso kor-
kea, mikä sai Sankalan pohtimaan 
asunnon etsimistä muilta paikka-
kunnilta. Etätyön sallima monipaik-
kakuntaisuus ajoi monen Lappiin, 
mutta Sankalan unelmissa ei ollut 
Pohjois-Suomi.

– Olin tehnyt päiväreissuja Parai-
sille ja haaveillut hankkivani joskus 
mökin täältä. Koska omaa taloa ei 
löytynyt, päädyin etsimään vuokra- 
asuntoa Paraisilta. Kävin yhden 
erillistalon näytössä ja pian sainkin 
alkaa suunnittelemaan muuttoa, 
Sankala kertoo. 

Huhtikuisesta muutosta alkoi 
Susanna Sankalan Vuosi saaris-
tossa-kokeilu. Hän kirjoittaa koke-
muksistaan saaristossa asumisesta  
Twitterissä ja LinkedInissä. Tähän 
mennessä on tullut huomattua  
ainakin asumisen edullisuus isom-
piin kaupunkeihin verrattuna.
 

– Vuokrasopimus on antanut mah-
dollisuuden kokeilla saaristossa 
asumista, mutta täytyy sanoa, että 
täällä on niin ihanaa, että olen jo 
harkinnut asettuvani Paraisille py-
syvästi!

Meren voima yllätti

Suurimman eron Susanna Sankala 
on huomannut hyvinvoinnissaan. 
Koti Paraisilla sijaitsee aivan meren 
äärellä, ja sen läheisyys on voimaan-
nuttava. 

– Meren katselussa ja luonnon lähei-
syydessä on jotain todella rauhoitta-
vaa. Sitä paitsi olen ihan varma, että 
täällä saaristossa paistaa aurinko 
paljon enemmän kuin muualla! 
Sankala naurahtaa. 

Sisäministeriössä projektipäällik-
könä työskentelevä Sankala hoitaa 
työnsä pääasiassa etänä. Tällä het-
kellä työn alla on pelastustoimen ja 
hätäkeskustoiminnan koulutuksen 
uudistamishanke. 

– Käyn joitakin kertoja kuussa  
Helsingissä. Se ei ole mitään ver-
rattuna päivittäiseen pendelöintiin  
Turusta Helsinkiin, jota tein yhdessä 
 vaiheessa, Sankala kertoo.

Paraisilla Sankalan arki rullaa hy-
vin ilman autoa ja Helsingin matkat 
hän taittaa julkisilla. 

– Voimme työskennellä myös Tu-
run virastotalolla, mutta olen siellä 
harvemmin, sillä teen työt yleensä 
kotona. Käyn Paraisilla erilaisissa 
ravintoloissa ja kahviloissa ja paras 
lounaspaikka tällä hetkellä on mie-
lestäni Matmalmen @EVA, Sankala 
vinkkaa.

Innokas verkostoituja

Päivätyön ohessa Susanna Sankala 
toimii myös yrittäjänä. Yrityksen 
palveluihin kuuluu digitaalisen op-
pimisen konsultointia ja koulutuksia 
työyhteisöille. Uusi yrittäjä odottaa 
innolla Paraisten kesätapahtumia.

– Pidän ihmisiin tutustumisesta ja 
haluan verkostoitua myös saaristos-
sa. Olen liittynyt esimerkiksi erilai-
siin Facebook-ryhmiin tutustuakse-
ni paremmin paikallisiin, Sankala 
kertoo. 

Mutta miksi juuri Parainen? Yksi 
Paraisille ominainen, positiivinen 
piirre on Sankalan mukaan sen aito 
kaksikielisyys sekä ihmisten avoi-
muus.

– Vaikka paraislainen huomaisi mi-
nun olevan suomenkielinen, hän ei 
vaihda keskustelukieltä suomeen, 
jos aloitteestani puhumme ruotsia. 
On mukavaa, että erilaisia kielen-
puhujia arvostetaan ja kielen har-
joitteluun kannustetaan, Sankala 
huomioi. 

Tapahtumarikasta saaristolaiskesää 
odotellessa ehtii Susanna Sankala 
kestitä ystäviään.

– Moni ystävistäni on kiinnostunut 
näkemään, miksi viihdyn täällä niin 
hyvin. Tuparikutsut on siis jo lai-
tettu menemään! Juhlatarvikkeet 
kävin hankkimassa tietysti paikal-
lisesta Juhlakulma-liikkeestä, josta 
löytyi vaikka mitä! Sankala iloitsee.

Susanna Sankalan vuotta saa-
ristossa voit seurata Twitterissä  
ja LinkedInissä käyttäjätilillä 
@susannasankala.

Kuva: Erik Saanila

Vihdoinkin kesä! Siitä näyttääkin tulevan 
varsin nätti. Tunnen energian ja ympärilläni 
tapahtuu niin paljon, että hädin tuskin pysyn 
vauhdissa mukana. Yrittäessäni kerätä tietoa 
Paraisten kesästä olen samalla oivaltanut, 
miten vaikeaa on muodostaa kokonaiskuva 
kaikista tapahtumista, joita kauniissa saa-
ristossamme suunnitellaan. Niin paljon on  
meneillään! 

Tämä on haaste, jonka kaikki tiedottajat ja 
viestijät kohtaavat: miten tavoittaa mahdol-
lisimman paljon ihmisiä? Sinua jo entuudes-
taan seuraavan kohderyhmän tavoittaminen 
on helppoa, mutta uusien kohderyhmien kek-
siminen vaatii luovuutta ja uudenlaista ajatte-
lua. Kohderyhmä ohjaa viestintäkanavia.

Kuntamme kohderyhmä on kaikki Paraisilla 
asuvat, toimivat ja aikaa viettävät henkilöt. 
Kaikkien on koettava, että heille tiedotetaan 
hyvin siitä, mitä ihanassa kunnassamme 
tapahtuu. Hyvä viestintä lisää yhteenkuu-
luvuuden ja avoimuuden tunnetta, herättää 
kiinnostuksen ja osallistumishalun, vahvis-
taa yhteisöllisyyttä, luo turvaa ja häivyttää 
epävarmuutta.

Kokemuksemme ohjaavat käsityksiämme ja 
asenteitamme. Hyvä viestintä edellyttää hy-
vää kuuntelutaitoa, mutta vastaanottaja ei 
kuitenkaan aina ymmärrä viestiä lähettäjän 
tarkoittamalla tavalla. Latinaksi sana viestin-
tä tarkoittaa “tehdä yhdessä”, “vastavuoroi-

nen vaihtaminen”. Ihmisten välinen viestin-
tä tarkoittaa siis myös viestivien osapuolten 
välistä yhteispeliä. Jos kaikki muistavat, että 
molemmissa päissä on tavallisia ihmisiä, jot-
ka kokevat asiat omalla henkilökohtaisella 
tavallaan, meillä on hyvä mahdollisuus luo-
da myönteistä viestintää vuorovaikutuksessa 
ympäristömme kanssa.

Haluan osaltani innostaa mahdollisimman 
monia osallistumaan kaupunkimme viestin-
tään. Odotan innolla yhteisiä hankkeita kau-
pungin asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja 
päättäjien kanssa. Odotan myös sitä, että saan 
tehdä töitä yhteisesti asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi, myönteisessä hengessä. In-
novointi on kykyä nähdä mahdollisuuksia ja 
luoda jotakin uutta, ja sitä tunnen juuri nyt. 
Paljon uutta on meneillään!

Toivotan teille oikein mukavaa kesää. Muis-
tattehan nauttia siitä, että saamme vihdoin 
taas tavata toisiamme. Nähdään Paraisilla!

Linda Baarman
Tiedottaja 
Paraisten kaupunki 

Ihmisten välinen viestintä

Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Erik Saanila

mailto:linda.baarman@parainen.fi
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–Luonnonkaunis, viihtyisä, tasokas, kuvailee yrittäjä  
Mikael Granqvist saaristohotelli Stallbackenia. Tila on  
kulkenut Granqvistin suvussa peräti kahdeksan sukupol-
ven ajan. 

Nauvon Grännäsissä, upean saaris-
tomaiseman keskellä sijaitsevan ti-
lan historia ulottuu yli 260 vuoden 
taakse. Vuosisatojen saatossa täällä 
on nähty ja koettu Venäjän ja Ruotsin 
vallat, paikka on toiminut rusthol-
lina ja siellä on eletty muun muassa 
purjehduksella, maan- ja metsän-
hoidolla sekä kalastuksella. Nykyi-
nen isäntä, Granqvist kahdeksan-
nessa sukupolvessa, pyörittää tilalla 
elämyksellistä majoitustoimintaa. 
Itsestäänselvyys ei täällä asuminen 
ja työskentely Mikael Granqvistille 
kuitenkaan ollut. 

– Olen kasvanut kaupungissa ja vie-
tin tällä tilalla kesäni. Parikymp-
pisenä en missään nimessä olisi 
voinut kuvitellakaan asuvani täällä. 
Nelikymppisenä mieleni kuitenkin 
muuttui ja kun isäni alkoi miettiä 
majoitustoiminnan perustamista 
tänne, lähdin mukaan enkä ole katu-
nut päivääkään. Ensimmäiset majoi-
tustilat valmistuivat tänne vuonna 
1997. Ajoitus oli hyvä, sillä samoihin 
aikoihin aukesi Saariston Rengastie, 
Granqvist juttelee. 

Markkinointialalla uransa luonut 
Granqvist jätti vuonna 2009 muut 

työt ja keskittyi ainoastaan Stall-
backeniin. Sittemmin Stallbacken 
on laajentunut alkuaikojen kolmesta 
huoneesta nykyiseen kolmeentoista. 
Alkuperäistä majoitusrakennusta 
laajennettiin lisähuoneilla ja vanhan 
kivinavetan alakertaan remontoitiin 
moderni juhlasali, kokoustilat ja ra-
vintola. Navetan yläkerrasta taas 
löytyy seitsemän hotellihuonetta, 
joissa kaikissa on oma kylpyhuone. 

Stallbacken 
tarjoaa elämyksiä

Stallbackenissa voi halutessaan vain  
ottaa rennosti, samoilla luontopolul-
la ja käydä perinteisessä saunassa. 
Aktiivilomailija taas voi napata al-
leen pyörän tai SUP-laudan, taikka 
lähteä veneellä isännän opastamalle 
saaristosafarille. 

Puhdas saaristoluonto onkin mat-
kailuvaltti, josta Granqvist haluaa 
pitää kiinni. Siksi ympäristövastuul-
lisuus on hotellille sydänasia. Hotelli 
on esimerkiksi osa Green Start -oh-
jelmaa. Tilalla on käytössä maaläm-
pö ja aurinkopaneelit sekä harmaal-
le vedelle on oma minipuhdistamo. 
Hotellilta löytyy latauspisteet säh-
köautoille ja ravintolassa tarjoiltava 
ruoka on lähialueilla tuotettua. Myös 
vegaanit on huomioitu ravintolassa.
 
– Rakastan saaristoa yli kaiken, olen 
aina viihtynyt täällä. On tärkeää, 
että kaikki tekevät parhaansa, jot-
ta luonto ja meri säilyvät puhtaina, 
Granqvist muistuttaa. 

Vieraita läheltä ja kaukaa 

Stallbackenilla juhlat on mahdollis-
ta saada avaimet käteen -palvelulla. 
Granqvist auttaa myös juhlien suun-
nittelun joka vaiheessa. Juhlasaliin 
mahtuu vieraita jopa 95 ja sieltä 
löytyy myös esiintymislava. Tilaa 
toki saa muokattua sopivaksi myös 
pienempiin tilaisuuksiin. Juhlakan-
saa hellii myös suuri, aurinkoinen 
terassi, josta aukeaa upeat saariston 
peltomaisemat. Yritykset läheltä ja 
kauempaa taas ovat hyödyntäneet ti-
loja kokouksiin ja henkilöstöpäiviin. 

– Paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat 
ovat järjestäneet täällä ryhmälou-
naita, päivällisiä sekä perhejuhlia. 
He ovat myös tuoneet vieraitaan 
tutustumaan upeaan saaristoluon-
toon. Tämä on lisäksi ihanteelli-
nen pysähtymispaikka Saariston  
Rengastien kiertävälle, Granqvist 
luettelee. 

Haastattelun lomassa Granqvist 
pistäytyy lisäämässä puita kerta-
lämmitteiseen perinnesaunaan. Il-
lemmalla hotellille on odotettavissa 
vieraita, joita varten sauna pitää 
lämmittää hyvissä ajoin. Sauna on-
kin Granqvistin ylpeys. 

– Sauna on hyvin perinteinen eikä 
siellä ole suihkuja. Se on meidän 
suosituin tuotteemme. Kanta-asi-
akkaidemme mielestä sauna on yks 
maailman parhaimpia, Granqvist 
kehaisee ja lisää puita pesään. Mikael Granqvist 

pyörittää hotellia 
esi-isiensä mailla

Teksti: Maria Rautio-Runeberg
Kuvat: Annika Welling-Nyberg

Yrittäjät

Stallbackenista löytyy 13 huonetta, joista  
seitsemän on vanhan kivinavetan yläkerrassa.

Mikael Granqvist on ollut Stallbackenin hotellitoiminnassa 
mukana sen perustamisvuodesta 1997 lähtien.

Osa Stallbackenin energiasta 
tuotetaan kivinavetan katolle 
asennetuilla aurinkopaneeleilla.
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Urheilusukellusyhdistys Pargas 
Tumlare täytti viime vuonna 50 
vuotta. Yhdistyksessä on 38 jäsentä, 
joista yksi on vuonna 2008 mukaan 
liittynyt Erik Saanila. 

– Ennen ajatuskin sukeltamisesta 
inhotti minua. Nyt olen tehnyt yli 
300 sukellusta, Saanila kertoo.
 
Edes läheltä piti -kokemukset eivät 
ole onnistuneet säikäyttämään Saa-
nilaa. Tiukka tilanne sattui kohdalle, 
kun ennen sukellusta tehtävässä va-
rustetarkastuksessa oli jäänyt yksi 
kohta huomaamatta.

– Olimme kahden muun sukeltajan 
kanssa matkalla ylöspäin 36 metrin 
sukelluksesta, kun yhdelle tuli on-
gelmia aggregaattinsa kanssa, joten 
hän palasi omaan tahtiin takaisin 
pinnalle. Samalla hetkellä, noin 
20 metrin syvyydessä, huomasin 
happeni yhtäkkiä loppuvan. Viitti-
löin toiselle kaverille ongelmasta, 
minkä jälkeen kaikki eteni todella 
nopeasti: otimme maskini pois ja 
hän antoi oman varahengityssääti-
mensä minulle. Minulla oli myös iso 
vedenalaiskamera ja lamput, jotka 

vaikeuttivat tilannetta, mutta kaikki 
sujui onneksi hyvin, Saanila muiste-
lee.

Tapauksen jälkeen sukeltajakave-
rukset ovat kiinnittäneet entistä 
tarkempaa huomiota yksityiskohtiin 
varustetarkistuksessa. Yksin varus-
teet eivät kuitenkaan tee sukeltami-
sesta turvallista.

– Emme ole vedessä yksin, vaan aina 
kahden tai kolmen hengen ryhmissä, 
Saanila toteaa. 

Pargas Tumlareihin pääsee mukaan, 
kun on suorittanut Open Water Diver  
-koulutuksen, jossa opetellaan lai-
tesukellusta 18 metrin syvyydessä. 
Koulutuksia järjestää esimerkiksi 
turkulainen Ursuit Oy. Pargas Tum-
laren jäsenyyteen kuuluu vuoden 
koeaika. 

Suorat linjat 
paljastavat ihmisjäljen 

Erik Saanila löysi ensimmäisen hyl-
kynsä vuonna 2009. Saanilan sukel-
lusryhmä sai kunnian ilmoittaa en-
nestään merkitsemättömän kohteen 

Pintaakin syvemmälle
Saaristossa asuminen mahdollistaa monia harrastuk-
sia – yksi niistä on laitesukellus. Erik Saanila on jäsene-
nä yhdistyksessä, jossa sukeltamisen lomassa etsitään 
merenpohjasta hylkyjä. Vaarallisiakin hetkiä on kohdat-
tu, mutta voitontunne uuden hylyn löytyessä peittoaa  
pelon. 

Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Erik Saanila

sivustolle hylyt.net, jonne kirjataan 
kartoitettuja hylkyjen sijainteja. 

– Olin nähnyt vanhassa merikor-
tissa merkinnän hylystä. Kaikuluo-
taimen avulla näimme, että siellä 
todella oli sellainen. Oli hienoa olla 
ensimmäiset, jotka sukelsivat sen 
luo. Täysin koskematon hylky näytti 
ihmeelliseltä ja jäin koukkuun siihen 
tunteeseen, Saanila kuvailee. 

Toukokuussa 2022 Erik Saanila lähti 
neljän muun sukeltajan kanssa etsi-
mään lähes 80 vuotta sitten karille 
ajanutta alusta. Alus kuului Neuvos-
toliitolle maksettaviin sotakorvauk-
siin ja oli matkalla Tallinnasta Pork-
kalaan, kun se jostain syystä päätyi 
Turunmaalle.

– Selasin digitalisoituja sanomaleh-
tiä ja löysin artikkelin vuodelta 1946, 
jossa kerrottiin Turunmaan saaris-

tossa karille ajaneesta sotakorvaus-
aluksesta. Mistään en kuitenkaan 
löytänyt tietoja itse meren pohjassa 
olevan hylyn löytymisestä, Saanila 
kertoo.

Sukellusta edelsi merenpohjan kar-
toitus, jossa sukeltajaryhmä toivoi 
havaitsevansa merkkejä suoralinjai-
sista esineistä.

– Kuten sanotaan: “Jumala ei luo 
suoria linjoja”, se helpottaa hylkyjen 
tunnistuksessa. Tällä kertaa löysim-
me kuitenkin ainoastaan vanhan 
ankkurin ja hylynosia jostain toises-
ta puisesta aluksesta. Jatkamme so-
takorvausaluksen etsintöjä toisella 
kertaa, Saanila sanoo toiveikkaana.  

Paraislaisten sukeltajien uusista löy-
döistä voit lukea Pargas Tumlaren 
Facebook-sivuilta. 

Naawassa luonto lumoaa
Tenholasta kotoisin oleva Sara Söderlund vietti lapse-
na paljon aikaa luonnossa. Valmistuttuaan eräoppaaksi 
Axxellista Söderlund muutti saaristoon ja on nyt toiminut 
yrittäjänä Korppoossa pian neljä vuotta. 

Teksti: Kristiina Teppo
Kuvat: Annika Welling-Nyberg

Tentsile-teltoissa yövytään luonnon helmassa. 

Naawa – Nature awakening tarjoaa 
ainutlaatuisia kokemuksia luonnos-
sa, keskittyen helposti käsillä ole-
vaan tekemiseen. 

– Haluan viedä asiakkaani lähi-
maastoon ja näyttää, että hienot ko-
kemukset luonnossa eivät vaadi pit-
kiä vaellusretkiä, Söderlund kertoo.
 
Naawan palveluihin kuuluu aikui-
sille ja lapsille suunnattuja ulkoil-
ma-aktiviteetteja. Aikuisille on 
tarjolla esimerkiksi Metsäkylpy, 
jossa yhdistyvät metsässä samoilu, 
meditaatio ja keskustelu. Lapsille 
järjestetään mun muassa selviyty-
miskouluja, joissa opetellaan taitoja 
luonnossa liikkumiseen. 

– Luontokoulussa puolestaan bon-
gaillaan eläimiä ja opetellaan tulen-
tekoa tuluksilla. Olennaista on myös 
perehtyä paloturvallisuuteen. Lap-
set viettävät nykyään harmittavan 
vähän aikaa luonnossa, vaikka siellä 
voi oppia arvokkaita taitoja, sanoo 
Söderlund.

Naawa Nature Campissa voi myös 
yöpyä Tentsile-teltoissa, jotka pys-
tytetään kolmen puun väliin siten, 
ettei pohja kosketa maata. Galtbyssä 
sijaitsevan retkeilyalueen lisäksi Sö-

derlund pitää Kajakkipuotia Verka-
nilla. Puodista voi vuokrata kajakke-
ja ja SUP-lautoja omaan käyttöön tai 
osallistua ohjatulle melontaretkelle, 
joita järjestetään myös yhteistyössä 
Rumar Strandin kanssa.

Kestävyys keskiössä

Sara Söderlund haluaa pitää Naawan 
toiminnan pienenä ja ympäristöys-
tävällisenä. Kohtuullisen kokoisena 
pysyvä toiminta mahdollistaa myös 
omavaraisuuden; retkeilyalueella ei 
esimerkiksi ole juoksevaa vettä ja 
kaikki sähkö saadaan aurinkopanee-
leista. Yritykselle on juuri myönnetty  
Biosphere Sustainable Lifestyle 
-sertifikaatti, joka perustuu YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteisiin.

– Joskus tuntuu, että olen liian vih-
reä. Sertifikaattia hakiessa oli vaikea 
täyttää vaatimusta tietynlaisista ve-
sihanoista, kun ei ole juoksevaa vettä 
ylipäätään, Söderlund kertoo huvit-
tuneena. 

Seuraavaksi Söderlund hakee Busi-
ness Finlandin Sustainable Travel 
Finland -merkkiä, jolla saa tukea 
matkailun kestävään kehitykseen 
sekä näkyvyyttä Visit Finlandin ka-
navissa. Söderlund tukee ympäris-

tönsuojelua myös rahallisesti: hän 
on Pidä Saaristo Siistinä ry:n jäsen, 
minkä lisäksi Naawa on yhdistyksen 
tukiyritys.

– Huomasin eräällä melontareis-
sulla merenpohjan elottomuuden. 
Päätin tehdä asialle jotain, ja nyt osa 
kajakkitoimintani tuotoista menee 
myös John Nurmisen Säätiölle, joka 
tekee suojelutyötä Itämeren puoles-
ta, Söderlund kertoo. 

Kauaskatsoisuus 
tukee matkailua

Paraisten kaupungin matkailupääl-
likkö Benjamin Donnerin mu-
kaan kestävän kehityksen tukeminen 
edellyttää esimerkiksi biodiversi-
teetin ja meren hyvinvoinnin kun-
nioittamista. Jos matkailun halutaan 
säilyvän saariston elinkeinona, tulee 
keskittyä kestäviin valintoihin nopei-
den ja helppojen ratkaisujen sijaan.

– Haluamme, että saaristo säilyy 
hyvinvoivana myös tuleville suku-
polville. Sen vuoksi meidän tulee 
huomioida myös matkailualan ym-
päristövaikutukset, Donner sanoo.
 
Vaikka matkailu lisää myös paikal-
listen hyvinvointia ja paikkakunnan 
muuttovoimaa, on maailmalla su-
rullisia esimerkkejä turismin hillit-
semättömän kasvun seurauksista. 
Paraisten kaupungilla on Donnerin 
mukaan mahdollisuus olla yksi edel-
läkävijöistä ympäristöystävällisyy-
teen panostavan matkailun alalla.

– Paikallisuus ja autenttisuus ovat 
asioita, jotka houkuttelevat meille li-
sää vieraita ympärivuotisesti, eivät-
kä oikein tuotteistettuna kuormita 
infraa. Viisaasti kehitetty matkailu 
tukee saariston elinvoimaisuutta, 
Donner toteaa.

Valokuvauksen ja videoiden parissa työs-
kentelevä Erik Saanila on yhdistänyt työn 
ja harrastuksen – hän on toiminut mm. 
Ylen Vrakfeber-televisiosarjan ohjaajana 
ja kuvaajana.

Sara Söderlundin mukaan 
hienot luontokokemukset 
eivät vaadi suuria panostuksia.

Jumala ei luo 
suoria linjoja.

MatkailuVapaa-aika
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Lähellä Paraisten keskustaa sijaitse-
va, vuonna 1980 perustettu Archi-
pelagia Golf Club on saanut todis-
taa golfharrastuksen uutta nousua. 
Golfkulttuuri on ollut murroksessa 
ja nyt Paraisten golfkentälle ovat 
löytäneet niin kesävieraat ja etätöitä 
tekevät kuin nuoret kaveriporukat.

Archipelagia Golf Clubin toiminnan-
johtaja Nina Katajaisen mukaan 
yrityksen vuosi on ollut menestyk-
sekäs. 

– Kun lähikontaktiin perustuvat 
joukkuepeliharrastukset kiellettiin, 
löysi moni golfin pariin. Lisäksi 
meillä on padelkenttä, joka on ollut 
jättimenestys, kertoo Katajainen. 

Uusia konsepteja

Pelaamiseen vaadittava Green Card 
edellyttää golfkurssin suorittamis-
ta, jota Archipelagia Golf Clubilla 
järjestetään kahden illan kursseina. 
Lisäksi klubilla järjestetään aluekil-
pailuja ja Feel good -kisoja. Syksyllä 
on luvassa juniorisarjan golfkilpailu, 
jossa yläikäraja on 21 vuotta.

– Meillä on myös uusi Naiset golfaa 
-kurssi, jota vedän yhdessä ammat-
tilaisgolfari Ellinoora Moision, 
Ann-Christine Sundellin ja  
Ladykapteeni Mariella Ramsted-
tin kanssa. Kurssi on ollut todella 
suosittu! Katajainen iloitsee.

Myös golfkerhon ravintola uudis-
tuu, kun sen pyörittäjiksi ryhtyvät  

Nataliia ja Bo Andér. Pariskun-
nalla on myös BestTaste-leipomo 
Paraisilla, jonka erikoisuutena on 
gluteenittomat tuotteet.

–  Emme halua perinteistä lounas-
ravintolaa, vaan työstämme ravin-
tolalle parhaillaan uudenlaista kon-
septia, Katajainen kertoo.

Golfaus on tapa viettää aikaa 
yhdessä

Archipelagia Golf Clubin rata on 
18-reikäinen, eli kenttä on kokoluo-
kaltaan keskisuuri. Golfia pelataan 
enimmillään neljän hengen ryhmis-
sä, jotka lähtevät kentälle kymme-
nen minuutin välein. Kentällä on 
niin avoimen maaston ratoja kuin 
metsään vieviä reittejä. 

– Osa golfkentän vesiesteistä teh-
dään meillä poikkeuksellisella ta-
valla; Finbyssä sijaitsevasta huleve-
sipadosta pumpataan vettä kentän 
lampiin ja kastelujärjestelmiin, Nina 
Katajainen kertoo. 

Golfaus on kestävyyskuntoilua, sil-
lä esimerkiksi Paraisten golfradalla 
kävelyä kertyy jopa kymmenen ki-
lometriä. Koko radan pelaamiseen 
kuluu noin neljä tuntia. Golfatessa 
ehtii vaihtaa kuulumiset ja käydä  
syvällisemmätkin keskustelut.

– Meillä käy joitakin kilpagolfaajia, 
mutta moni tulee pelaamaan ihan 
vain hauskanpidon vuoksi, Katajai-
nen kertoo. 

Golf houkuttaa sosiaalisuudellaan Biosfääriakatemia lisää tietoa saariston luonnosta
Vuonna 1994 UNESCO julisti Saaristomeren biosfää-
rialueeksi. Biosfäärialue työskentelee kestävän yhteis-
kunnan ja rikkaan luonnon puolesta, jotta myös tulevat 
sukupolvet voisivat nauttia ja hyötyä niistä. Saaristome-
ren biosfäärialueen toimisto on tänä vuonna sijoitettu 
Korppoon Saaristokeskus Korpoströmiin. Koordinaattori 
Katja Bonnevierin kanssa toimistossa työskentelee han-
kevastaava Erika Silventoinen.

Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Erik Saanila

Teksti: Kristiina Teppo
Kuvat: Erika Silventoinen

Junnulabra on auki koko kesän.

Archipelagia Golf Club ottaa ilolla vastaan kaikki golfista kiinnostuneet.  

Biosfäärialue panostaa kaksikieli-
seen biosfäärikasvatukseen. Svenska 
kulturfondenin, Konstsamfundetin, 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
minne sr:n sekä Svenska folksko-
lans vänner -säätiön rahoittamalla  
projektilla kehitettiin biosfääri-
alueen pedagogiselle toiminnal-
le uusi konsepti, joka sai nimen  
Biosfääriakatemia.
 
– Me uskomme, että mitä enemmän 
saariston ainutlaatuisesta kulttuu-
rista ja luonnosta tiedetään, sitä 
enemmän sitä halutaan suojella, sa-
noo Erika Silventoinen. 

Tärkeä kohderyhmä on lapset ja 
nuoret. Biosfääriakatemian toi-
mintaan sisältyykin muun muassa 
Junnulabra, Biosfäärialue koulussa, 
Kalakamut, Saariston supersankarit 
sekä Kalakamujen tutkimusmatka 
saaristoon. 

– Parhaillaan suunnittelemme yh-
dessä Paraisten kaupungin kans-
sa kestävän kehityksen konseptia  
peruskouluille. Käymme esimer-
kiksi vuosittain biosfäärialueen  
seitsemänluokkalaisten kanssa  

retkellä, Silventoinen kertoo.
   
Junnulabrasta 
uusi kesäperinne

Junnulabrassa tutustutaan saaris-
tolaiskulttuuriin ja saariston luon-
toon tekemisen kautta. Lapset saa-
vat esimerkiksi pyydystää haavilla 
merenpohjan pieniä eliöitä, joita 
tutkitaan tarkemmin mikroskoo-
pin avulla. Tänä vuonna opetellaan 
myös muun muassa varhaisperu-
noiden ja syömäkelpoisten kukkien 
viljelyä. Junnulabra on auki päivit-
täin 20.6.–14.8., juhannusta lukuun 
ottamatta. Lisäksi Junnulabralla on 
pop-up-toimintaa Nötöllä ja Öröllä 
heinäkuussa. 

– Junnulabrassa oli viime vuonna 
yli 2000 kävijää eri puolilta Suo-
mea! Lapset nauttivat silminnähden 
onnistumisen kokemuksista ja Jun-
nulabrassa käymisestä on muodos-
tunut monelle kesäperinne, kuvailee 
Silventoinen.

Saaristokeskus Korpoströmissä 
järjestetään myös näyttelyitä. Tä-
män kesän näyttely kantaa nimeä  

Migration. Aiheen tiimoilta voi 
myös Junnulabrassa tutustua muut-
tolintuihin.

– Lisäksi järjestämme Åbolands 
Naturskolan ja taiteilija Jessica 
Koivistoisen kanssa yhteistyössä 
muuttolintuaiheisia taidepajoja, Sil-
ventoinen kertoo.

Biosfäärialue on yhteinen

Erika Silventoisen ja Katja Bon-
nevierin mukaan saariston elin-
voimaisuutta ja biosfäärialueen nä-
kyvyyttä voi edistää monella tapaa. 
Biosfäärialueen ympärivuotiseen 
toimintaan osallistuu paikallisvä-
estön lisäksi moninainen joukko 
kouluja, järjestöjä, yrityksiä ja yh-
distyksiä. Myös biosfäärilähettiläitä 
on koulutettu tiedottamaan biosfää-
rialueesta. 

– Meidän tehtävänä biosfäärialueen 
toimistossa on pitää langat käsissä 
erilaisten projektien, tapahtumien ja 
yhteistyön osalta, sanoo Bonnevier.

Åbo Akademi on yksi yhteistyö-
kumppaneista: Saaristokeskuksessa 
on kaksi akvaariota, joita ylläpide-
tään yhdessä Åbo Akademin me-
ribiologien kanssa. Akvaarioissa 
elää Junnulabran vierailijoiden me-
restä löytämiä pieniä eliöitä. Åbo  
Akademin kanssa on tehty myös 
selvitys ilmastoahdistuksen esiinty-
vyydestä suomenruotsalaisten nuor-
ten keskuudessa. 

– Yritykset ja järjestöt, jotka halua-
vat osallistua UNESCO-biosfääri-
alueen toimintaan ja tukea saaris-
ton kestävää kehitystä, voivat hakea 
biosfäärikumppanuutta. Olemme-
han kaikki osa biosfääriä! rohkaisee 
Bonnevier. 

Lisää tietoa Saaristomeren  
biosfäärialueesta löytyy osoitteesta 
biosfar.fi. Ajankohtaisesta toimin-
nasta tiedotetaan myös Saaristome-
ren biosfäärialueen Facebook-sivulla.

Seikkailugolf Centriksen uudet yrittäjät

Golfaajien ei enää odoteta sonnus-
tautuvan pukuun – nyt kaikki voi-
vat tulla kentälle omana itsenään ja 
välineet voi vuokrata paikan päältä. 
Vierestä löytyvät myös PIFin yllä-
pitämät frisbeegolfrata ja rullahiih-
torata. Alueella riittää ajanvietettä, 
joten Nina Katajainen odottaa huh-

tikuussa alkaneesta kesäsesongista 
kiireistä.

– On todella hienoa, että yhä useam-
pi löytää myös golfauksen riemun. 
Meille kaikki ovat tervetulleita pe-
laamaan! 

Lapsuuden ystävykset Sebas-
tian Fagerlund ja Jonas 
Lehtinen aloittivat keväällä 
Seikkailugolf Centriksen uusina 
yrittäjinä. 

– Työkaverini pyöritti Centristä ja 
mainitsi, että voisi siirtää paikan 
seuraaville yrittäjille. Päätimme 
tarttua tilaisuuteen, kertoo Åbo 
Akademissa kansantaloutta opis-
keleva Fagerlund.
 
Yrittäjät vuokraavat rataa Pa-
raisten kaupungilta, joka vastaa 
esimerkiksi kukkien istutuksista. 

Avajaisviikonloppua vietettiin 
toukokuun lopussa ja minigolfra-
taa on tarkoitus pitää auki aina-
kin elokuun puoleenväliin saak-
ka. Uudet yrittäjät panostavat 
tarjoiluihin.

– Meillä on anniskelulupa ja hie-
no kattoterassi. Lisäksi meiltä saa 
esimerkiksi hotdogeja. Toivom-
me, että asiakkaiden olisi pelailun 
lopuksi mukava jäädä istuskele-
maan hetkeksi, sanoo Fagerlund. 

Seuraa @centrisgolf -tiliä  
Instagramissa ja Facebookissa!

Yrittäjät
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TapahtumatAjankohtaista

Paraisten kaupunki mukana 
Naantalin asuntomessuilla
Vuoden 2022 asuntomes-
sut järjestetään Naantalissa 
Luonnonmaan saarella 15.07.–
14.08.2022. Lounatuuleksi ni-
metyltä messualueelta tulee 
löytymään myös Paraisten kau-
pungin messupiste. Paraisten 
pisteellä messuvieraat näkevät 
muun muassa informatiivisen vi-
deon, jossa kerrotaan Paraisista 
asuin- ja vierailupaikkakuntana. 

– Meillä on myös terassikalus-
teet, joilla voi istuskella ja selailla 
kuvastojamme. Me paikalliset 
edustajat olemme pisteellä val-
miina juttelemaan ja kertomaan 
Paraisista kaikille kiinnostuneil-
le, kertoo kaupungin maankäyt-
töinsinööri Peter Lindgren. 

Paraisten kaupunki haluaa saa-
da näkyvyyttä, jotta yhä useam-
pi löytäisi saariston oikeaan 
pieneen kaupunkiin. Asunto-
messuilla halutaankin kertoa  

Paraisten hyvistä puolista, sillä 
kaupungilla on paljon tarjotta-
vaa niin vierailijoille ja turisteil-
le kuin niille, jotka harkitsevat 
asettuvansa Paraisille pysyvästi 
asumaan. 

– Paraisilla voi viettää omannä-
köistä elämää. Se onkin yksi kau-
pungin hienoimmista puolista – 
täällä voit nauttia sekä luonnon 
rauhasta että hyödyntää kaupun-
gin palveluja. Suurempiin kau-
punkeihin ei myöskään ole kovin 
pitkä matka, sanoo Lindgren.

Saariston tarjoamien luontoko-
kemuksien lisäksi ansaitsevat 
kaupungin palvelut tulla tunne-
tuiksi. 

– Kaikista kaupungeista löytyy 
peruspalvelut kuten koulut, päi-
väkodit ja terveydenhuolto, mut-
ta meillä Paraisilla ne ovat erityi-
sen hyvät! Lindgren hehkuttaa.

Neuvonta-auto huristelee Varsinais- 
Suomen alueella – nyt myös Paraisten 
suunnalla. Tervetuloa juttusille!

Uusilla infotauluilla sujuvuutta saaristossa liikkumiseen

Liikkuva resurssikeskus tuo se-
nioreille suunnatun palveluoh-
jauksen sekä järjestöneuvonnan 
lähelle koteja.

Saat meiltä tietoa kaupungin 
palveluista sekä järjestöjen tar-
joamista neuvonta- ja turinanu-
meroista jne. Jaossa myös mm. 
kotijumppaohjeita.

Tervetuloa tapaamaan meitä ja 
kertomaan omia ja asuinalueesi 
kuulumisia!

Löydät meidät värikkään 
neuvonta-auton luota seu-
raavasti: 

• Parainen pe 10.6. 
klo 10–14

Paraisten päivänä auto 
parkkeerattu Kauppiaskadulle.

• Nauvo la 18.6. 
klo 10–14

Olemme mukana peruna-
festivaaleilla, tule Sinäkin!

Paraisten yhteyshenkilöt:

Medris Jurs
Medris.Jurs@pargas.fi 
puh. 040 4885692 

Emma Soveri
Emma.Soveri@pargas.fi

www.facebook.com/ Liikkuvaresurssikeskus

Paraisten kaupunki on hankkinut 
uusia infotauluja satamiin. Infonäy-
tön saavat neljä Saariston Rengas-
tien varrella olevaa satamaa: Nau-
von vierasvenesatama ja Pärnäinen, 
Korppoon Galtby sekä Kustavin He-
poniemi. Kesällä 2022 asennettavat 
taulut ovat kosketusnäyttöjä, joista 
matkailija näkee lautta-, yhteysalus- 
ja bussiaikataulut ja voi hakea tietoa 
esimerkiksi alueen nähtävyyksistä, 
ravintoloista, majoitusvaihtoehdois-
ta ja tapahtumista. 

– Olemme huomanneet, että saaris-
ton julkisen liikenteen aikataulujen 
löytäminen ja niiden tulkitseminen 
on ollut vaikeaa. Toivomme näiden 
uusien kosketusnäyttöjen helpot-
tavan paikallisten ja vierailijoiden 

sujuvaa kulkemista alueella, kertoo 
Paraisten kaupungin matkailupääl-
likkö Benjamin Donner. 

Lauttojen ja muiden julkisten kulku-
välineiden aikataulutietojen kehit-
täminen on osa suurempaa Central 
Baltic -rahoitettua Arc Gate -han-
ketta, jossa Paraisten lisäksi mukana 
ovat Raasepori, Kemiönsaari sekä 
Tukholman saaristo. 

Uusilla infotauluilla pyritään helpot-
tamaan pidempien, useita kulkuväli-
neitä vaativien reittien suunnittelua. 
Yksi iso haaste saariston matkailus-
sa on ollut valtakunnallisesti yhte-
näisen reittiaikataulujärjestelmän 
puuttuminen.

Kirjastossa haetaan uusia 
osallistumisen keinoja 

Paraisten kirjastoissa on käynnis-
tynyt uusi, Aluehallintoviraston 
rahoittama asukasvuoropuhelu- 
hanke. 

Hankkeessa kartoitetaan ja testa-
taan erilaisia toimintatapoja, joiden 
avulla Paraisten asukkaat voivat 
osallistua kaupungin kehittämi-
seen entistä monipuolisemmin. 
Tavoitteena on myös kehittää kir-
jastoa yhteisenä, matalan kynnyk-
sen kohtaamispaikkana asukkaille 
ja päättäjille. 

Lisätiedot: Anne Pelkonen, 
dialogi.kirjasto@parainen.fi

Yhteislaulua 
Skräbbölen Myllymäellä

Ke 29.6. klo 19
Tuulimyllyntie 3, Parainen 

Estradilla: Ralf Eriksson ja Dals-
bruks dragspelsklubb, kaksi Prima 
Donnaa sekä Skröbbel Gåbbana 
-kuoro. Kahvitarjoilu. Tule mukaan 
laulamaan! Huom.! Tänä vuonna 
uusi lauluvihko.

Järjestäjä: Skröbbel-Gåbbana

Barnens Sommarteater:  
Mamma Mu 
och Kråkan – KoZoo

Teaterboulagen teatteri- 
seurue esittää: Roger & Julia

Barnens Sommarteater on 
koko perheen tapahtuma, joka 
tarjoaa lastenteatteria, askar-
telua ja mukavaa yhdessäoloa. 
Ohjelma alkaa ruotsinkielisellä 
lastennäytelmällä Mamma Mu 
och Kråkan – KoZoo. 

Näyttelijät: Catrine Krusberg 
ja Matilda Anttila. Anders 
Grönroos esiintyy näytelmässä 
muusikkona.  

Paikan päällä on myös mahdol-
lisuus ostaa pientä purtavaa. 
Lapset saavat osallistua aktii-
visesti ohjelmaan ja kaikki ovat 
sydämellisesti tervetulleita! 

Näytökset

Su 3.7. klo 16–17 
PUNT, Parainen 
Ma 4.7. klo 17–18 
Framnäs, Nauvo
Ke 6.7. klo 17–18 
Vesterlid, Houtskari
To 7.7. klo 17–18
Kommunalgården, Korppoo 

Lisätiedot: estrad.fi
Liput: butik.estrad.fi
Järjestäjä: Lasten estradi,  
yhteistyössä Paraisten 
kaupungin kanssa

William Shakespearen klas-
sikkoon löyhästi pohjautuva 
kesäkomedia.
 
Viime kesän menestys tulee 
takaisin! Viime vuonna kan-
taesityksensä saanut esitys 
tuo näyttämölle William 
Shakespearen sydäntäsärke-
vän tragedian, joka muuttuu 
Teaterboulagen teatteriseurueen 
käsissä kansanomaiseksi kesä-
komediaksi. 
 
Luvassa on paljon riimejä ja 
vähän järkeä Johanssonien ja 
Karlssonien sukuriidan saadessa 
odottamaton käänteen, kun  
Rogerin ja Julian katseet  

kohtaavat kesäillan latotans-
seilla. 

Tänä vuonna näyttämöllä 
nähdään viime vuoden tuttujen 
kasvojen lisäksi uusia tekijöitä 
sekä koko porukkaa säestävä 
muusikko.

Käsikirjoitus ja ohjaus:  
Samuel Karlsson
Ensi-ilta 28.6.2022  
Paraisten Kotiseutumuseo
Liput: netticket.fi  
Lisätietoja: teaterboulage.fi

Markkinat ja Tivoli 
Ympäristömessut 
Walkers Pantteriauto 
Paraisten kaupungin ikäih-
misten infobussi (ainoastaan 
perjantaina) 

Pe 10.6. klo 10–18 

10 Avajaispuhe, 
Linda Baarman | Lava  
10–18 Quilt Zakke, 
Uusi Tilkkutyönäyttely | 
Hotel Kalkstrand 
12–14 Ukrainan ohjelmaa | 
Matmalmen piha 
13–17 Esteratsastus keppihevo-
silla, Paraisten Ratsastusseura | 
Bantiksen kenttä 
15–17 Poniratsastus, 
Saaristotalli | Käsityöläiskuja 
15.30–16 ÅUF:n taideleiri 
Parklandian näyttely | Fredri-
kan tupa 

15–16 Mielenkiintoiset 
ihmiset Malmilla, Saaristo-
oppaat | Polkusilta 
15–17 5th Edition Jazz Band | 
Matmalmen piha  
16–17 KonsTilan tiloissa avoi-
met ovet | Fredrikan aukio 4 
16.30–17.30 Mennään ylös ja 
katsellaan ympärille, Saaris-
to-oppaat | Polkusilta 
17–17.30 Islanninhevosesittely, 
Wilhelmsberg islanninhevoset | 
Bantiksen kenttä 
17.30 PIF-paraati | Kauppias-
katu–Pajbacka 
18–19 Kiveen kirjoitettu,  
Saaristo-oppaat | Polkusilta 
18–20 Yökoris | Bantiksen 
parkkipaikka 
 
La 11.6. klo 9–15 
 
9–15 Quilt Zakke, Uusi Tilkku-
työnäyttely | Hotel Kalkstrand 
10–14 Esteratsastus keppihe-
vosilla, Paraisten Ratsastusseu-
ra | Bantiksen kenttä 
12–15 (ilmoittautuminen klo 
11) Par-Hau Match Show | 
Keskuspuisto 
12–15 Poniratsastus, 
Saaristotalli | Käsityöläiskuja 
15–17 Myyri & Riddo  
esiintyvät | Matmalmen piha

Pa

rgasdagarna

Pa

raisten päivät

Teksti: Kristiina Teppo
Kuva: Juho Kuva

– Matkaketjujen ymmärtäminen ja 
ennakkosuunnittelu on tärkeä osa 
kävijän kokonaiskokemusta saaris-
tossa. Olennaista on, että erilaiset 
kulkureitit ovat helposti löydettä-

vissä. Eri hankkeiden yhteisenä tu-
loksena voi nyt esimerkiksi hakea ja 
varata matkan Helsingin Kampista 
Utöhön, Donner iloitsee.  

PargasAreena 10.6.

12.00 Luento: Ralf Blomqvist –  
Yhteistyöllä tulevaisuuteen | 
VPK-talo
12.45 Ajatuksia innovaatiosta 
sekä yhteistyön mahdollisuuksista 
tulevaisuuden Paraisilla – paneeli-
keskustelu | VPK-talo
14.00 Anne Pelkonen 
ja Karoliina Zilliacus– Kirjaston 
uuden demokratiahankkeen esittely 
| Kauppiaskatu
14.30 Kaupunginjohtaja Patrik  
Nygrén – Paraisten kaupungin 
uuden strategian esittely  
| Kauppiaskatu
15.00 PargasAreena – Mitä mieles-
sä? Tule keskustelemaan paraislais-
ten päättäjien kanssa! Paikan päällä 
Vihr., RKP, SDP, Vas., PS ja Kok. 
Juontajina Tom Simola ja Malin 
Johansson (ÅU/PK) | Kauppiaskatu

Kesätapahtumia

10.–11.6. Paraisten päivät 
ja Saariston Ympäristömessut 
11.6. Kesästartti Korppoossa 
18.6. Perunafestivaali Nauvossa
5.–10.7. Houtskarinpäivät 
6.8. Maalaispirssi ja Parfest  

Lisätietoja näistä, sekä 
paljon lisää tapahumia 
löytyy kaupungin 
tapahtumakalenterista! 
parainen.fi/tapahtumat

mailto:Medris.Jurs@pargas.fi
mailto:Emma.Soveri@pargas.fi
http://www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus
mailto:dialogi.kirjasto@parainen.fi
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Tietovisa

1. Kuinka monta sukupolvea Stallbackenin tila on  
kulkenut samassa suvussa? 

2. Minkä niminen on Paraisten urheilusukellusyhdistys?  

3. Mikä sertifikaatti Sara Söderlundin yritykselle myönnettiin? 

4. Mikä kortti vaaditaan golfin pelaamiseen? 

5. Missä Saaristomeren biosfäärialueen toimisto sijaitsee? 

Löydätkö vastaukset seuraaviin kysymyksiin lehden 
jutuista? Kokeile ensin lunttaamatta! 

Oikeat vastaukset: 1. Kahdeksan, 2. Pargas Tumlare, 3. Biosphere Sustainable Lifestyle –sertifikaatti, 4. Green Card, 5. Korppoon Saaristokeskus Korpoströmissä.

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 
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

