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PARGAS since 2013

Vi, Julgubbens hjälpredor, vill tacka ALLA er som 
varit med och hjälpt oss förgylla julen för kampanjens 
alla barn och unga. Ett STORT tack till alla er fina 
medmänniskor som har hämtat julklappar, eller som på 
ett eller annat sätt hjälpt till i kampanjen. Tack vare er 
får alla barn och ung känna extra glädje på julafton 

även detta år. Vi samla ihop över 450 paket i år.

 
MC Mine Raiders transport av paket & utrymme
Pargas Bibliotek förmedling av lappar & paket 

AnyDecal tryck av affischer
Pargas Kungörelser annons

 Partel kopiering av lappar
 Elovirna Taxi transport av paket
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PARGAS 
Arja Töyrylä, tfn 040 488 6026

NAGU 
Viveca Smeds-Aalto, tfn 040 488 6022

KORPO 
Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn 040 488 6020

HOUTSKÄR 
Petra Öhman, tfn 040 488 6021

INIÖ 
Åsa Knuts, tfn 044 066 7835

E-postadress: 
fornamn.efternamn@pargas.fi

Mer information ges av 
Kommunikationschef Anne-Maarit Itänen, 
tfn 044 358 5706

UTGIVNINGSTIDTABELL 2020
Nytt 3 utkommer  2.4 deadline  23.3. kl. 16
Nytt 4 utkommer  14.5 deadline  4.5. kl. 16
Nytt 5 utkommer  11.6 deadline  1.6 kl. 16
Nytt 6 utkommer  10.9  deadline  31.8. kl. 16
Nytt 7 utkommer  29.10  deadline  19.10. kl. 16
Nytt 8 utkommer  3.12 deadline  23.11. kl. 16

FÖRETAGSANNONSER I PK 
Företag har en möjlighet att annonsera i de upp-
lagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt 
med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Ser-
viceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm 
modul).
Ta kontakt med: Markus Lindström, (02) 274 9980, 
markus.lindstrom@aumedia.fi

NYTT 
Nytt är Pargas stads informationstidning till sta-
dens invånare. Tidningen ges ut åtta gånger i 
året och delas ut med Pargas Kungörelser. 

Ansvarig utgivare: Anne-Maarit Itänen, Pargas 
stad 

Produktion: Å Communications 

Trycks i Salon lehtitehdas,  
upplaga 9 516

FÖLJ PARGAS 
PÅ FACEBOOK! 

2 | 2020
KONTAKTUPPGIFTER

Vill du informera genom Nytt? 
Ring kontaktpersonen i ditt område!

Vi 

vill vara 

med när det 

händer!

Tipsa oss om vad som händer 

genom att skriva kort om ditt evene-

mang, se kontaktuppgifterna till d
in 

lokala kontaktperson ovan. Glöm 

inte att inkludera plats, tidpunkt 

och eventuellt in
träde. Du 

kan även skicka med 

bilder.

PÅ TAPETEN

På pärmen: Jan Raivio. Bild: Erik Saanila.

Mot ljusare tider
Visst är det härligt då solen skiner 

och dagarna blir allt längre! Allt 
känns så mycket lättare efter en 
mörk ”vinter”, bokstavligen. 

Det känns också som vi i Pargas 
stad är på rätt väg även om vi, lik-
som hela kommunfältet, brottas 
med ekonomiska utmaningar. I 
Pargas sätts nu stort fokus på ökad 
inflyttning. Nativiteten är låg och 
våra ungdomar söker sig ofta till 
andra orter för att studera och flyt-
tar allt för sällan tillbaka. Till all 
lycka har vi en bättre situation än 
många andra kommuner – vi har 
förutom ett bra läge också mycket 
annat att våra stolta och tacksam-
ma för. 

DET HÄNDER EN MASSA i staden. 
Det nya köpcentret, ett ganska 
unikt samarbete mellan TOK och 
Lidl, börjar ta form och ser ut att 
bli riktigt lyckat. Den nya småbåts-
hamnen som färdigställs gör sam-
tidigt att infarten till Pargas kom-
mer att se så mycket trevligare ut 
än tidigare.

Vår fina centralpark utvecklas 
hela tiden och lockar allt fler be-
sökare. Vi fick för några år sedan 
gymredskap till parken, sedan kom 
äventyrsgolfen, konstrutschkanan 
Lucius Alienus och en klätterställ-
ning. Nu planeras ett större drag-
plåster till parken som kommer 
att vara färdigt senast till somma-
ren 2021.

ÄVEN LÄNGRE UT i skärgården 
så händer det. Gästhamnen i Na-
gu får nya bryggor och piffas upp, 
och allt skall vara klart inför som-
maren. Tidigare har gästhamnar-
na i Houtskär och Iniö utvecklats, 
Pargas gästhamn står näst på tur. 
Årets unga företagare finns i Korpo 
– William Hellgren som driver Ho-
tel Nestor och restaurangen Back 
Pocket. Samarbetet mellan staden 
och Väståbolands företagarfören-
ing, som utdelar priset, fungerar 
alldeles utmärkt. Man har exem-
pelvis ordnat gemensamma mor-
gonkaffe- och infoträffar.

Det är en spännande sommar på 
antågande för turismen. Ringvägen 
har fått ett par veckors förlängning 

vilket är mycket positivt. Corona-
viruset gör att man reser mindre, 
men kan hoppeligen ha en posi-
tiv inverkan på det inhemska tu-
ristandet.

FUNGERANDE FÖRBINDELSER är 
a och o för en skärgårdskommun. 
Hybridfärjan Elektra var en stor för-
bättring på färjpasset Pargas-Nagu, 
och den får snart sällskap av en ny 
hybridfärja, år 2023. Samtidigt får 
också Nagu-Korpopasset en lika-
dan färja som ökar kapaciteten med 
60 %.  

PARGASLEDEN ÄR EN av de stora 
frågorna som vi hoppas ska få en 
lycklig lösning, alltså finansiering. 
S:t Karins är redan med på noterna 
vilket är helt avgörande. Avsikten 

är att byggande av leden sker samti-
digt som Rävsunds- och Hessunds-
broarna byggs. Dessa projekt kom-
mer att synas och höras i massme-
dia och kommer säkert att sätta Par-
gas på kartan.

VI HAR SOM bekant en fantastisk 
skärgård, erkänt bra skolor och ser-
vicenivån är överlag på en hög ni-
vå. Föreningslivet blomstrar och 
både på kultur- och idrottssidan 
är vi starka. Vi har det alltså väl-
digt bra, men nu gäller det att spri-
da glädjebudskapet så att alla vå-
ra kommundelar får nya invånare!

Tomas Eklund
Näringslivschef

Tomas Eklund

ERIK SAANILA

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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INFLYTTNINGSKAMPANJ

Den lilla men kompletta 
småstaden hyllas 
i ny inflyttningskampanj

Närmare 15 000 personer och 200 
företag, organisationer och kom-
muner sammanstrålade på Bygga 
& Bo-mässan i Åbo. För att utmärka 
sig bland båsen satsade Pargas ex-
tra mycket på sin synlighet i år. En 
hög, turkosblå mässvägg med rörli-
ga element fångade förbipasseran-
des blickar. 

- Konkurrensen om mässbesökar-
na är hög, precis som den är om nya 
kommuninvånare, konstaterar Par-
gas stads kommunikationschef An-
ne-Maarit Itänen.   

Itänen tror att den bästa kommun-
marknadsföringen sker genom per-
sonliga möten mellan människor. 
Under en mässa gäller de att förse 
intresserade med alla svar de be-
höver och visa upp ortens styrkor.

- Vi deltar årligen i ett flertal regio-
nala evenemang kring boende, ima-
ge och rekrytering. Pargas lockar 
flest invånare från Åbo och S:t Ka-
rins, så vårt fokusområde är Egent-

liga Finland.  

VÄNDA OLYCKLIG KURVA

Pargas väntar fortfarande på fjolår-
ets officiella invånarstatistik, men 
riktgivande tal tyder på fortsatt 
minskande befolkning. 

- De något olyckliga siffrorna 
skvallrar främst om rådande be-
folkningsstruktur. Flera personer 
dör än föds, både här i Pargas och 
nationellt, konstaterar Itänen.  

Itänen menar att statistiken för in- 
och utflyttningen är något bättre, 
men att den inte räddar de nedåtpe-
kande siffrorna. Konkurrensen om 
barnfamiljer är särskilt hög. Sam-
tidigt betonar Itänen att Pargas är 
en stad för alla, oavsett ålder eller 
livssituation. 

EN RIKTIG LITEN STAD 

För att belysa Pargas styrkor lan-
serades inflyttningskampanjen En 
riktig liten stad inför Bygga & Bo-

mässan. På kampanjsajten berät-
tar Pargasbor i olika livsskeden om 
varför just de valt ett liv på orten.

- Vi hoppas att invånarnas berät-
telser når ut till bostadssökande. I 
Pargas hittar du ett hem som senior, 
småbarnsförälder, företagare eller 
ung vuxen. Eller varför inte i en helt 
annan livssituation, säger Itänen.   

Kampanjen En riktig liten stad be-
tonar livet i centrala Pargas, med en 

täckande service nära till hands. 
Småstadskänsla och det lantliga 
kan samexistera med komfort och 
utbud. 

- Förra året ledigslog staden några 
tomter kring Kyrksundet, som an-
das allt detta. Området, Solbågen, 
ligger på promenadväg till alla Par-
gas tjänster, men med skärgården 
runt hörnet. 

SAMARBETE FRAMOM 
KONKURRENS

Även om kampanjen En riktig liten 
stad betonar inflyttning till Pargas 
centrum, är målet flera kommunin-
vånare, oavsett var de slår sig till ro. 
På Bygga & Bo-mässan lobbade ock-
så representanter för Pargas områ-
desnämnder och Pro-föreningar för 
sina kommundelar. 

Beträffande turismen samarbe-
tar staden även med Kimitoöns 
kommun. I en gemensam broschyr 
marknadsförs Egentliga Finlands 
skärgårdsorter. 

Under Bygga & Bo-mässan närva-
rade även representanter från Par-
gas planläggningssektion. Experter-

na kunde direkt ge svar på mässbe-
sökarnas byggrelaterade spörsmål. 

PARGAS TRUMFKORT

Under en mässa gäller det att vå-
ga lyfta egen svans och peka ut si-
na styrkor. För Pargas del anser Itä-
nen att det handlar om mångsidig-
het, tillgänglighet och hög kvalitet. 

- Vi är en tvåspråkig kommun som 
förser våra invånare med alla bas-
tjänster och lite till. 

Itänen menar att det ska vara fullt 
möjligt att leva hela sitt liv i Pargas, 
men föredrar man att arbeta eller 
studera på annan ort, är det också 
okomplicerat att pendla. Den nya 
expressbussen till och från Åbo, är 
en satsning i den riktningen.

- Personligen anser jag att Pargas 
har allt, i en lugn och trygg miljö. 
Närheten till naturen och havet är 
våra främsta trumfkort, avslutar Itä-
nen. 

Bekanta dig närmare med kam-
panjsajten på adressen oikeapie-
nikaupunki.fi

Text: Å Communications

Pargas deltog i Bygga & Bo-mässan i Åbo den 7-9 februari. 
Inför evenemanget lanserades kampanjen En riktig liten 
stad, som betonar det småskaliga men fullständiga Pargas. 

Kommunikationsbyrån Å Communications skapade en inflyttningssajt och mässvägg åt staden i samarbete med Transfer Studio och Saut Productions.

ERIK SAANILA

Kommunikationschef Anne-Maarit 
Itänen marknadsförde Pargas 
som den kompletta småstaden 
under Bygga & Bo-mässan i Åbo.
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INTERVJU

Kommunikation kan ske på många sätt. Döva parfixaren Jan Raivio och arbetshandledaren Sonja Öster-
holm konverserar via textmeddelandeapplikationen WhatsApp.

Hörseln sekundär när 
Jan fixar Pargas 

Parfix grundades senhösten 2017 
som en sektion i Pargas stads tek-
niska enhet. De anställda rycker ut 
på kort varsel och åtgärdar olägen-
heter i stadsbilden. 

- Vi är två personer anlitade av sta-
den, medan övriga 4-6 fixare an-
ställts via arbetskraftsbyrån. 

Det här berättar Parfix verksam-
hetsledare Sonja Österholm, som 
medverkat sedan sektionens grun-
dande.  

- Parfix aktiverar personer som 
har svårt att få jobb, samtidigt som 
trivseln i staden ökar, förklarar Öst-
erholm. 

ARBETSLIV I MOTVIND

Jan Raivio är en av de arbetssökan-
de som har fått jobb på Parfix. Rai-
vio, född och uppvuxen i Sverige, 
har kämpat sig fram på arbetsmark-
naden stora delar av sitt yrkesliv. 

- Jag är döv, vilket tycks besvära 
många arbetsgivare. 

Raivio, bosatt i Pargas sedan drygt 

femton år tillbaka, fick vid årsskif-
tet ett tidsbundet kontrakt på Par-
fix. I höstas utförde han en tvåmå-
naders arbetsprövning för sektio-
nen, så helt nytt är ändå varken job-
bet eller kollegiet. Också en stor del 
av uppgifterna är bekanta sedan ti-
digare. 

- Jag har jobbat som bland annat 
mekaniker, svetsare och fastighets-
skötare. Den kunskapen kommer 
också till nytta här, säger Raivio. 

Anställningarna har dessvärre of-
ta varit korta eller arbetsförhållan-
dena dåliga. Raivio har varit ofri-
villigt arbetslös vid upprepade till-
fällen. 

- Arbetsmarknaden är kämpig för 
de flesta med något slags funktions-
variation, konstaterar Raivio. 

För att bättra sina jobbchanser har 
Raivio ständigt fortbildat sig och 
hållit sig aktiv. 

EN VANLIG DAG PÅ JOBBET

Redan vid sjusnåret rycker Raivio 

och övriga fixare ut på uppdrag. 
Morgonen efter en stormig natt 
kan det handla om att städa upp 
kringfluget bråte eller stycka ett fal-
let träd. Senare under dagen kan-
ske en grind behöver repareras. En 
annan fixare ställer upp och flyttar 
ett tungt skåp. 

- Arbetsuppgifterna är säsongs-
betonade och varierar från dag till 
dag, konstaterar Österholm. 

Pargas stad håller mestadels fix-
arna sysselsatta, men ibland har 
de också möjlighet att hjälpa nå-
gon privatperson. Parfix dyker även 
upp när skol- och föreningstalkon 
äger rum. 

SKRÄDDARSYDD 
KOMMUNIKATION

För Raivio är en fungerande kom-
munikation på jobbet av största 
vikt. Han kan sällan räkna med att 
kollegorna behärskar teckenspråk, 
men döva konverserar också på an-
dra sätt. 

- Sonjas och min kommunikation 
sker främst via textmeddelande, be-
rättar Raivio. 

Österholm konstaterar att det nog 
kan se lite lustigt ut när de står där, 
mitt emot varandra och knapprar 

på sina telefoner. Ibland skojar de 
om något i chatten, som de andra 
kollegorna inte tar del av. 

- Vanligtvis är det ombytta roller. 
När de andra skämtar runt kaffebor-
det går mycket av det som sägs mig 
förbi, konstaterar Raivio.

Förutom textmeddelanden un-
derlättar också kroppsspråk och 
gester kommunikationen i teamet. 

- Alla kan peka, nicka och skaka 
på huvudet, menar Raivio.

EN HÄLSNING TILL 
NÄRINGSLIVET

Raivio stortrivs på Parfix och be-
skriver arbetsgemenskapen som 
öppen och varm. Helst skulle han 
stanna kvar på sektionen mera 
långsiktigt, men ser också fördelar 
i en tillfällig anställning. Via Par-
fix får han ytterligare arbetserfaren-
het samtidigt som han knyter nya 
kontakter. 

- Jag hoppas också att min anställ-
ning här bevisar att arbetsförmågan 
ofta sitter i annat än hörseln, kon-
staterar Raivio. 

Österholm instämmer. 
- Det tar sin tid att hitta ett gemen-

samt sätt att kommunicera, men 
därefter finns det inga hinder för en 

döv person att delta i arbetet. 
Raivio påminner också om att 

rädslorna för misskommunikation 
är ömsesidiga. 

- Jag uppmanar alla arbetsgivare 
att våga anställa personer med en 
funktionsvariation som dövhet. Vi-
sa öppenhet och investera lite ex-
tra tid i kommunikationen. Jag är 
döv men lika benägen som någon 
annan att göra ett riktigt gott arbete. 

Text: Å Communications

Parfix senaste tillskott Jan Raivio ser inga hinder i att vara 
döv när skrot ska röjas, vägar sandas eller en grind 
repareras. Behöver något ordas sköts kommunikationen 
smidigt genom textmeddelande eller kroppsspråk.   

I serien berättar stadens  
anställda om sitt jobb.

[På sjåo på 
staadn]

”Arbetsmarknaden  
är kämpig för de flesta  
med något slags  
funktionsvariation.”

Jan Raivio
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INTERVJU

I verkstaden behöver Jan Raivio andra färdigheter än hörseln.

ERIK SAANILA
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NYHETER

Pargas har erfarenhet av framgångs-
rik integration. Socialskyddet, tred-
je sektorn och frivilligarbetare har 
gått in för att inkludera bland an-
nat asylsökande och kvotflykting-
ar i samhället. 

- Arbetslivsintegrationen har vi-
sat sig mera utmanande. Som ett 
svar på detta uppstod det tvååriga 
projektet Välkommen hem!, rik-
tat till arbetssökande med ett annat 
modersmål än finska eller svenska. 

Det här berättar sysselsättning-
scoach Heidi Valtasaari, som ar-
betat för Välkommen hem! sedan 
februari. Valtasaari har under fle-
ra års tid hjälpt finländare och per-
soner av annan nationell bakgrund 
med arbetslivsorientering och stu-
diehandledning. 

- Satsningens målgrupp är kvot-
flyktingar, asylbeviljade och andra 
nyanlända, förklarar Valtasaari.  

I Pargas bor för närvarande drygt 

åttio kvotflyktingar eller personer 
som beviljats uppehållstillstånd, 
men inga asylsökande. I staden le-
ver också flertalet personer som ta-
lar andra modersmål än finska el-
ler svenska.  

INKÖRSPORT I ARBETSLIVET

 Målsättningen med Välkommen 
hem!-projektet är att flera nyanlän-
da ska hitta jobb eller studieplats. 
Det gynnar både den arbetssökan-
de och Pargas näringsliv. 

- Rådande och framtida befolk-
ningsstruktur innebära allt färre ar-
betsförmögna finländare. Vi behö-
ver aktivera all arbetskraft landet 
besitter, konstaterar Valtasaari. 

Projektmålet uppnås genom 
bland annat studiebesök hos ortens 
arbetsgivare och läroinrättningar, 
workshopar kring arbetslivsfrågor 
samt undervisning i företagsam-
het. Valtasaari sammanlänkar de 

berörda parterna som arbetskrafts-
byrån, lokala studieinrättningar, so-
cialskyddet och näringslivet. Hon 
handleder både den arbetssökan-
de och uppdragsgivaren i anställ-
ningsfrågor.  

- En viktig målgrupp är nyanlända 
som studerar och snart ska ut i ar-

betslivet. Genom Välkommen hem! 
hoppas vi skapa en smidig över-
gång från ett livsskede till ett annat.

Valtasaari poängterar att de bästa 
ambassadörerna för en lyckad inte-
gration är andra nyfinländare som 
genomgått motsvarande processer. 

- De får delge sina erfarenheter 

och tips för framgång på arbets-
marknaden. 

PERSONLIG HANDLEDNING

 Valtasaari önskar komma i person-
lig kontakt med så många arbetssö-
kande nyanlända som möjligt. 

- Jag hoppas de noterar Välkom-
men hem!-satsningen och tar chan-
sen. Vi erbjuder personlig, skräd-
darsydd hjälp i att utforma ett att-
raktivt CV, skriva en bra ansökan 
eller andra arbetslivsfärdigheter. 

Valtasaari välkomnar arbetssö-
kande nyanlända och nyfinlända-
re att ta kontakt eller besöka hen-
nes mottagning i Pargas stadshus, 
andra våningen. Hon är tillgänglig 
tisdagar kl. kl. 9:00-14:00, eller per 
e-post (Heidi.Valtasaari@pargas.fi) 
och telefon (046 9200656). 

 - Intresserade samarbetspart-
ners är också varmt välkomna att 
ta kontakt eller titta förbi. Ju flera 
vi är som hjälps åt desto finare re-
sultat kan vi uppnå.  

Text: Å Communications

Pargas tar vara på värdefull arbetskraft – 
Välkommen hem!-projektet aktiverar nyanlända 
Pargas och Kimitoöns samarbetsprojekt Välkommen hem! 
stödjer nyanländas arbetslivsintegrering. Stadens 
sysselsättningscoach Heidi Valtasaari för samman lokala ar-
betsgivare med icke finsk- eller svensktalande jobbsökande. 

Rekordsnabb 
busstur till Åbo – 
nya hållplatser i mars

För drygt två år sedan inleddes 
planerna på en ny expressbuss till 
Åbo. I augusti realiserades försla-
get. Projektet ingår i kommunens 
inflyttningsstrategi, samtidigt som 
turen gynnar dem som redan pend-
lar regelbundet.

- Expressbussen gör Pargas till en 
attraktiv bostadsort för dem som ar-
betar i Åbo, säger näringslivschef 
Tomas Eklund. 

Vanligtvis sköter utbildningssek-
tionen dylika trafikfrågor, men i 
och med att rutten också är en sats-
ning på ökad inflyttning, föll den på 
Eklunds bord. 

TVÅÅRIG FÖRSÖKSPERIOD

Expressbussen kommer att fortsätta 
gå mellan Pargas och Åbo fram till 
sommaren 2021. Därefter utvärde-
ras turens lönsamhet och framtid. 

- Redan i mars tillkommer två 
hållplatser längs rutten, på passage-
rarnas önskan. Andra mindre juste-
ringar kan också ske under försöks-
perioden, meddelar Eklund. 

Från och med den 2 mars stannar 
buss 802 även vid Lielax-korsning-
en och Åbo domkyrka. 

NÖJDA RESENÄRER

Pargasbon Maria Segerqvist är en 
trogen användare av kollektivtrafi-
ken till Åbo. Hon är glad över den 
nya bussen, och särskilt nöjd över 
det adderade stoppet i Lielax.

- Hittills har jag behövt ta mig 
från Nederkirjala till hållplatsen 
vid Tokmanni i Österby. Den här 
justeringen förkortar min arbets-
väg ytterligare. 

Segerqvist jobbar i Kuppis och in-
tygar att flera av resenärerna stiger 
av där. Personligen skulle hon före-
dra en Kuppisbuss med flera anhal-
ter framom en expresslinje till Åbo. 

- Den nya rutten innebär oavsett 
kortare restid, bättre förbindelse till 
jobbet och större chans till lediga 
sittplatser, konstaterar hon. 

Under bussturen fördriver Seger-
qvist tiden genom att titta på nyhe-
terna eller någon serie på mobilen. 

ÖKAD MARKNADSFÖRING

Eklund är glad över expressbussens 
positiva mottagande, men hoppas 
att ännu flera ska utnyttja tjänsten 
i framtiden.

- Det tar ofta lite tid att etablera 
nya rutter och trafiklösningar. Vi 
har också en del att förbättra beträf-
fande bussens marknadsföring. 

Eklund tillägger att få Åbobor har 
utnyttjat expresslinjen till och från 
Pargas, men även här ser han mark-
nadsföringspotential. 

- Expressbussen är ett förmånligt 
och bekvämt alternativ för den som 
regelbundet spenderar vardagarna 
i Åbo med omnejd. Pendlare med 
regionkort kan enkelt aktivera ett 
parallellkort som också fungerar 
i Åbos Föli-bussar, avslutar han. 

Tidtabell för expressbuss 802: 
www.tlo.fi

Text: Å Communications

Nu reser Pargasborna ännu snabbare kollektivt till och från 
Åbo. På drygt 30 minuter kör den nya expressbussen två 
turer på morgonen och två på eftermiddagen. Syftet med 
rutten är att förkorta restiden för pendlare samt locka flera 
invånare till orten. 

Expressbuss 802 är ett snabbt och smidigt alternativ för den som pendlar till Åbo.

ERIK SAANILA

ERIK SAANILA

Pargas sysselsättningscoach Heidi Valtasaari för samman lokala 
arbetsgivare med icke finsk- eller svensktalande jobbsökande.

mailto:Heidi.Valtasaari@pargas.fi
http://www.tlo.fi
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TEATER

Teaterskoleelever behandlar 
självinsikt i slutarbetsproduktion 

Åbolands Teaterskola undervisar 
barn och unga i åldern 7-18 år i 
scenkonst. Utbildningen består av 
500 undervisningstimmar, vilka av-
läggs på minst sex år. 

- Vi har alla varit aktiva mellan 
sju och nio år, berättar Tilda Gus-
tafsson.

Gustafsson och hennes studie-
kompisar Emma Eklund, Fanny 
Koskinen och Marielle Lindholm 
är hemma från Pargas och har delta-
git i undervisningen på orten. 

 - Vi har också verksamhet i Åbo, 
berättar producent Nelli Salonen. 

Läsåret 2019-2020 deltar ungefär 
90 barn och unga i teaterskolans 
undervisning.  

OMFATTANDE SLUTARBETE

 Innan Eklund, Koskinen, Lind-
holm och Gustafsson mottar sina 
diplom i teaterkonst ska de avläg-
ga ett gediget slutarbete. 

-  Vi deltar i hela arbetet bakom en 
teaterproduktion. Det inkluderar 
bland annat pjäsval och skådespe-
leri, men också beslut kring mark-
nadsföring, kostym, rekvisita, kor-
eografi, ljus och ljud.

Det här berättar Gustafsson, som 

tillägger att alla hjälps åt med allt, 
även om de också följer en viss an-
svarsfördelning. Gustafsson har fo-
kuserat på marknadsföringen, att 
hitta sponsorer och samarbetspart-
ners.

- Arbetsgruppen har valt att sam-
arbeta med företag och organisa-
tioner som på sätt eller annat tang-
erar föreställningens tematik, sä-
ger Salonen.  

Bland sponsorerna finns Rotary 
och LokalTapiola, medan Röda 
Korset och Terapihörnet har bidra-
git med workshopar kring pjäsens 
tematik. Andra samarbetspartners 
är ungdomsverkstäderna Aktiva 
och Troja.

TEATERPROFFS SOM BOLLPLANK

 Eklund, Koskinen, Lindholm och 
Gustafsson är inte ensamma på 
sin väg mot examen. Teaterlärare 
Mecki Ruokolahti guidar dem ge-
nom processen, samt står för slut-
produktionens regi. 

- Det här är en tacksam grupp att 
arbeta med. Flickorna har ett genu-
int intresse för teater och föreställ-
ningens tematik, säger Ruokolahti.

Producent Salonens främsta upp-

gift är att handleda och bistå elever-
na med marknadsföringshjälp och 
pressrelaterade ärenden.

Förutom stöd från teaterskolans 
personal har slutarbetesgruppen 
också fått handledning av andra 
branschproffs. 

- Vi har bland annat övat koreogra-
fi med Susanne Montag-Wärnå och 
fått kostymhjälp av Sonja Dragon, 
berättar Lindholm. 

I produktionen ingår också ny-
skriven musik av Annika Myyri 
Ruokolahti och Magnús Sigurðar-
son bygger föreställningens ljus. 
Ljud och ljus körs av Odwar Bäck-
lund.

- Vi har även lärt oss grundteknik 
i simhopp, eftersom en av karaktä-
rerna sysslar med sporten, berät-
tar Eklund.  

HUSET SOM RUT GLÖMDE –  
ETT RIKTIGT HJÄRNSLÄPP

 Flickornas slutarbete kulminerar 
i föreställningen Huset som Rut 
glömde – ett riktigt hjärnsläpp, skri-
ven av Eva Brise. Premiären äger 
rum den 25 mars i Piug Kultursal.

 I Huset som Rut glömde möter 
publiken fyra unga kvinnor som 
har tappat fotfästet. De samman-
strålar på en obestämd plats, utan 
att veta hur eller varför. Tillsam-
mans börjar de nysta upp sina liv.

- Vi fick några manus att välja mel-
lan och fastnade ganska fort för den 

här berättelsen. Därefter har vi gjort 
vår egen tolkning av innehållet, sä-
ger Koskinen. 

Arbetsgruppen har bekantat sig 
med föreställningen sedan augus-
ti, men det är först under våren som 
repetitionerna har intensifierats. 

 

SJÄLVINSIKT CENTRALT TEMA

 Skådespelarna är eniga i att pjäsens 
tematik är viktig. Några av ämnena 
som uppmärksammas är självin-
sikt, psykisk ohälsa och orimliga 
krav, både inifrån och av samhället.

- Vi går själva i årskurs nio eller 
första året på gymnasiet, och an-
ser att föreställningens målgrupp 
är från vår egen ålder uppåt, kon-
staterar Gustafsson. 

Flickorna menar att pjäsen är lika 
viktig för vuxna som för ungdomar. 

 - Den är ett fönster in i vår värld, 
säger Lindholm.

Eklund, Koskinen, Lindholm och 
Gustafsson anser att rollkaraktärer-
na de spelar är något spetsade, om 
än väldigt verkliga. Igenkännings-
faktorn är hög. 

- Jag tror att alla som ser föreställ-
ningen kan relatera till någon av ka-
raktärerna, menar Eklund. 

Trots att pjäsen behandlar ganska 
tunga ämnen, bjuder den också på 
humor, glädje och kvinnokraft.

- Jag tycker vi har hittat en bra ba-
lans mellan det allvarsamma, ab-

surda och komiska, säger Lind-
holm.  

FYRA FÖRESTÄLLNINGAR  
I PIUG

Om bara några veckor syns alltså 
Eklund, Koskinen, Lindholm och 
Gustafsson i föreställningen Huset 
som Rut glömde – ett riktigt hjärn-
släpp. Pjäsen visas fyra gånger, av 
vilka en riktar sig till skolgrupper. 
Biljetter kan köpas på adressen 
www.netticket.fi eller vid dörren. 

- För den som inte kan få nog av te-
ater rekommenderar vi också våra 
Åboelevers slutarbetesproduktion 
Ljusets hastighet av Rasmus Lind-
berg, tipsar Ruokolahti.

Ljusets hastighet får premiär 21.3 
och spelar även 27-28.3 på Timant-
tiscenen i Äventyrsparken i Åbo.

- I maj får även teaterskolans jubi-
leumsproduktion Marsipanpojken 
premiär. Föreställningen är skriven 
av Annina Enckell och görs i sam-
arbete med Åbo konservatorium, 
avslöjar Salonen.

FÖLJ ÅBOLANDS TEATERSKOLA 
BAKOM KULISSERNA

Facebook – @abolandsteaterskola
Instagram – @abolandsteaterskola

Text: Å Communications

Snart avslutar Emma Eklund, Fanny Koskinen, Marielle 
Lindholm och Tilda Gustafsson sina studier vid Åbolands 
Teaterskola. I mars framförs ders slutarbetsproduktion 
Huset som Rut glömde – ett riktigt hjärnsläpp i Piug 
Kultursal.

I mars syns Marielle Lindholm, Fanny Koskinen, Emma Eklund och Tilda Gustafsson i föreställningen Huset som Rut glömde – ett riktigt hjärnsläpp.

ERIK SAANILA

http://www.netticket.fi
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DANS

Nationella dansframgångar 
för Musikinstitutet Arkipelag 
– uppvisningar och öppet hus även på hemmaplan

I Musikinstitutet Arkipelag samlas 
årligen runt 900 musik- och dan-
sentusiaster på olika nivå. Dans-
lektionerna i Pargas lockar kring 
200 elever i åldern 4 år och uppåt. 
För tillfället erbjuds undervisning 
i barndans, balett, nutida dans, 
streetdance, showdans, hip-hop, 
improvisation, rytmisk gymnastik 
och jazzdans.

- De flesta kurserna riktar sig till 
barn och unga, men vi ordnar ock-
så separata danslektioner för vux-
na, berättar Milla Rauma, produ-
cent för Musikinstitutet Arkipelag. 

Danslärare Solveig Ekholm näm-
ner kurser i balett och showdans, 
riktade till en äldre målgrupp. 

- I år har rytmisk gymnastik, nuti-
da dans, balett, jazz- och showdans 
varit de populäraste lektionerna.

 

KONSTÖVERSKRIDANDE 
SAMARBETE

 Musikinstitutet Arkipelag förenar 
dans- och musikundervisning un-
der samma tak, vilket möjliggör fi-
na samarbetsformer. 

- Synergierna mellan dans och 
musik är fantastiska. Vi arbetar ock-
så med kombinationen dans och 
sång, berättar Ekholm.

Institutet är verksamt i Pargas 
stad, Nagu, S:t Karins och på Ki-
mitoön. Också mellan orterna fö-
rekommer månatliga samarbets-
projekt. 

- Samarbetet mellan undervis-
ningen i Pargas centrum och Nagu 
är extra frekvent, berättar Rauma.  

NATIONELLA 
DANSFRAMGÅNGAR

 Arkipelags elever uppmuntras att 
regelbundet framträda eller delta i 
tävlingar inom sin konstgenre. För 
13-åriga Pargasbon Eeva Hyvärilä 
inleddes vårens tävlingssäsong på 
bästa vis. 

-  Eeva var den enda dansaren 
från Egentliga Finland som kvala-
de till den nationella balettävling-
en på Alexandersteatern i Helsing-
fors. Hon mottog dessutom ett upp-
muntranpris för sina insatser, berät-
tar Ekholm. 

Rauma tillägger att också Arki-
pelags dansgrupp MinimiDancers 
deltog i evenemanget Uudet tanssit 

i Kajana i början av februari. Både 
Hyvärilä och MinimiDancers kva-
lade till tävlingarna genom video-
uttagning.  

- Våra yngre dansare har fortfa-
rande sin tävlingsperiod framför 
sig, säger Ekholm förväntansfullt. 

Arkipelags yngsta dansare ämnar 
bland annat delta i evenemanget 
Arktiset Askeleet i Uleåborg.  

FRAMTRÄDANDEN PÅ 
HEMMAPLAN

 Man behöver inte ta sig till Kajana 
eller Uleåborg för att se Arkipelags 
elever uppträda i vår. 

- Torsdag 12.3 ordnas dansevene-
manget Vårstara i Pif-Center, 23-
27.3 infaller Arkipelag-veckan och 
24-26.4 framförs danslinjernas vår-
performans, berättar Rauma.

 Intresserade är också välkomna 
att bekanta sig närmare med dans-
skolan under vecka 19 i maj. 

- Öppet hus är till för alla som vill 
veta mera om oss, vårt kursutbud 
eller prova på någon dansform, häl-
sar Ekholm. 

Rauma och Ekholm uppmanar in-
tresserade att anmäla sig till dans-
undervisningen redan i maj, då den 
officiella inskrivningen pågår. Ifall 
det finns lediga platser kvar under 
säsongen, går det att hoppa på i ett 
senare skede. 

- Kom också ihåg att bekanta er 
med musikinstitutets undervisning 
och verksamhet i vår, uppmanar 
Rauma.  

HÖSTENS STORSATSNING

 Trots att våren knappt har börjat 
är Musikinstitutet Arkipelag re-
dan i full färd med planeringen av 
höstens evenemang. I år tar man 
sig an helt nya samarbetsformer – 
nu med konståkningssektionen för 
Parsport rf.   

- Den 28-29 november samlas 
runt 250 dansare och 60 konståka-
re i Pargas ishall. Där framförs en 
dans-konståkningsföreställning om 
en isprinsessa, berättar Ekholm.  

Ekholm arbetar som bäst på per-
formansens manus och koreografi 
tillsammans med konståkningens 
styrelsemedlem Sara Troberg. En 
del av isen täcks med dansgolv, för 
att grenarna ska kunna samexistera. 

- Det här är nytt och spännande 
för oss alla! En viktig del i projek-
tet är att låta eleverna lära känna 
varandra och utforska varandras 
konstgrenar, säger Rauma.  

- Vi hoppas därtill kunna inklude-
ra live-musik i showen, men i vil-
ken omfattning utreder vi fortfaran-
de, hälsar Ekholm. 

Text: Å Communications

Danslinjerna på Musikinsti-
tutet Arkipelag har haft en 
händelserik start på året. 
Eleverna har utmärkt sig i 
nationella tävlingar och 
evenemang. I vår visar de 
upp sitt kunnande också i 
Pargas. Till hösten väntar 
nya utmaningar då dans och 
skridskokonst sammanförs i 
ishallen.  

Arkipelag uppmuntrar sina elever att medverka i framträdanden och tävlingar.

MAIJA LEINO

VÅRENS DANS- OCH MUSIKEVENEMANG  
I PARGAS 

11.3 kl. 19:00 (Musik)  Elevkonsert, institutets sal
12.3 kl. 17:30 (Dans)  Vårstara, Pif-Center
18.3 kl. 18:00 (Musik)  Bandnight: Outcast & DeLuxe, 
 Ungdomsgården PIUG
23-27.3 (Musik + Dans) Arkipelagveckan
8.4 (Musik)  Play like a girl-bandkonsert. 
 PUNT, kultursalen
8.4 kl. 19:00 (Musik)  Elevkonsert, institutets sal
22.4 kl. 18:00 (Musik) Bandnight: Lost in Pargas, 
 Ungdomsgården PIUG
24-26.4 Våruppvisning (Dans)
4-10.5 (Dans)  Öppet hus på danslektioner
6.5 kl. 19:00 (Musik)  Elevkonsert, institutets sal
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BIO SYDVÄST

LIVET EFTER DÖDEN
(Elämä kuoleman jälkeen)
Premiär: 6.3
Ålder: F7
Längd: 1h 21min
Regi: Klaus Härö
I rollerna: Peik Stenberg, Martin Paul ,
 Lena Labart
Genre: Komedi, Drama, Inhemsk

VISNINGAR:
6.3 kl 18.30 Vesterlid, Houtskär
8.3 kl 15.00 PIUG Kultursal, Pargas, 11.3 kl 18.30, Framnäs, Nagu, 12.3 kl 18.30 Kommunalgården, Korpo

PARASITE 
(Gisaengchung)
Premiär: 31.1
Ålder: F16
Längd: 2h 11min
Regi: Joon-ho Bong
I rollerna: Kang Ho Song, Sun Kyun Lee, 
Yeo Jeong Cho, Woo Shik Choi, So Dam
Park,Jung Eun Lee, Hyae Jin Chang
Genre: Drama, Komedi

VISNINGAR:
9.3 kl 19.00 PIUG Kultursal, Pargas

FRAMÅT
(Onward / Eteenpäin)
Premiär: 6.3
Ålder: F7
Längd: 1h 43min
Regi: Dan Scanlon
Genre: Familj, Animerad

VISNINGAR:
20.3 kl 17.30 Vesterlid, Houtskär - SE dub, 22.3 kl 13.00 PIUG Kultursal, Pargas – SE dub, 
22.3 kl 15.00 PIUG Kultursal, Pargas – FI dub, 25.3 kl 17.30 Framnäs, Nagu - SE dub
26.3 kl 17.30 Kommunalgården, Korpo - SE dub

ARNE ALLIGATOR  

– SJUNG MED! (BIO)
Premiär: 8.11.2019
Ålder: T
Längd: 40min
Regi: Ilkka Rautio
I rollerna: Tomas Nyberg, Jan Korander, 
Macke Granberg
Genre: Animerat, Musik, Familj
Annat: Filmen är på svenska

VISNINGAR:
8.3 kl 15.00 PIUG Kultursal, Pargas
11.3 kl 17:30 Framnäs, Nagu

JUDY
Premiär: 11.10 2019
Ålder: F12
Längd: 1h 58min
Regi: Rupert Goold
Skådespelare: Renée Zellweger, 
Finn Wittrock, Rufus Sewell, 
Jessie Buckley, Michael Gambon
Genre: Drama, Musik, Biografi

VISNINGAR:
16.3 kl. 18.30 Vesterlid, Houtskär
17.3 kl. 19.00 PIUG Kultursalen, Pargas
19.3 kl. 18.30 Kommunalgården, Korpo

CATS
Premiär: 3.1
Ålder: F7
Längd: 1h 50min
Regi: Tom Hooper
Skådespelare: James Corden, Judi Dench, Jason
 Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, 
Taylor Swift, Rebel Wilson, Francesca Hayward.
Genre: Musikal
VISNINGAR: 18.3 kl. 19.00 PIUG Kultursalen, 
Pargas

KULTUR

BIO SYDVÄST - MUSIK I MARS 2020

MITT SJÄLÖ – 
FRÅN FORSKNING 
TILL TEATERSCENEN

Tisdagen den 10 mars kl. 18 arran-
gerar Svenska Teatern i Helsingfors 
och Pargas stads kultursektor pub-
likkvällen Mitt Själö - från forskning 
till teaterscen i Pargas stadshus. 
Boken Själarnas Ö handlar om det 
kvinnliga mentalsjukhuset på Själö 
i Åbolands skärgård. På sjukhuset 
vårdades hundratals kvinnor un-
der åren 1889-1962, de flesta av 
dem till slutet av sina liv. Närmare 
200 kvinnliga mentalpatienter in-
togs. Vilka var dessa kvinnor och 
hur kom de att definieras som sin-
nessjuka? 
Svenska Teatern i Helsingfors sätter 
upp pjäsen ”Själarnas Ö” med pre-
miär på Stora Scenen den 25.11. 
Forskaren Jutta Ahlbeck och förfat-
taren Johanna Holmström talar om 
kvinnorna på Själö hospital, tea-

terchef Joachim Thibblin berättar 
om föreställningen och dramaturg 
Nina-Maria Häggblom modererar 
diskussionen. Publikkvällen är öp-
pen för alla och arrangörerna bju-
der på kaffe med tilltugg.

MÅN. 23.3 KL. 18 CHOPINS 
ETYDER OP. 10 JA OP. 25, 
Markus Ollila, piano, Arkipelags sal
Chopins etyder är en helhet bes-
tående av ogripbara musikup-
penbarelser som Frederic Chopin 
komponerade under åren 1829-36. 
Helheten är kompositörens mest 
betydande kompositionssamling  
och den klassiska pianomusikens 
centrala milstolpe, där varje etyd 
är sin egen pianistiska prövosten. 
Musiken är universal och det är 
möjligt att associera teman med 
det misslyckade upproret i Polen 
1830, som resulterade i att 45 000 
polska familjer flyttades med våld 
till Ryssland.
TIS. 24.3 KL. 18 
LÄRARNA PÅ SCENEN, 
Tarja Laamanen, Timo Lahti, Salla 
Lehtilä, Riikka Lehtimäki, Johanna 
Schwela, Riikka Tirronen, Tuomo Tir-
ronen, Samuli Paavilainen, Henrik 
Järvi, Saana Iljin, Pargas kyrka
Händel, Purcell, Bach, Bach-Ekman, 
Pärt, Busoni och Doppler är kom-
positörer vars musik man får höra 
i lärarkonserten där tio Arkipelags 
lärare uppträder!
ONS. 25.3 KL. 18 
TUUBAKIMALAINEN, 
Harri Lidsle, tuba och mellanprat, 
Matti Hussi, piano, Arkipelags sal

Tuubakimalainen är en barnkon-
sert där publiken får delta i gen-
om att spela olika instrument och 
sjunga på scen. Kanske, om troll-
saltet finns med, kan det hända att 
Harri Lidsle och Matti Hussi även 
bjuder på trollkonster. Det lönar sig 
att att vara extra uppmärksam vad 
pianisten har för sig! 
ONS. 25.3 KL. 18 JOS KUULISIT 
JONKUN HUOKAAVAN, 
Erika Alajärvi, dans, Ulla Paakkunai-
nen, sång, Mika Seppänen, cello, 
Rehtis idrottshus
Flamencoföreställningen innehål-
ler dans, sång och cellomusik. Mu-
siken grundar sig på tidiga former 
av den ödesdigra peteneran, en 
känd stilgren i flamencon. Ur pete-
neras rötter ljuder gamla melodier: 
folkmelodier, romanser från medel-
tiden och sefradijudiska sånger 
som vandrat genom olika delar av 
världen och på så sätt bevarats tills 
i dag.
TORS. 26.3 KL. 18 
PICCOLO-KONSERT, 
Pia-Maria Björkman coh Nina 
Mickelsson, Arkipelags sal
Piccolo är en småskalig konserts-
tund för barn, där man har möj-
lighet att bekanta sig med olika 
instrument, genom att se, lyssna 
och pröva. 

MYYRI-JULIA-EMILIA
Denna nyskapade trio består av 
Myyri Ruokolahti på sång, Julia An-
dersson på piano och Emilia Lind-
blom på bas, alla tre med rötter i 
Pargas. Under kvällen bjuder de 
på en salig blandning av jazz, pop 
och visor med skön stämning. 
Pargas stadshus/Fullmäktigesalen, 
Strandvägen 28
06.03.2020 kl. 18:30
Biljetter: 20€ (inkl. tapastallrik).
ELVIS IS BACK!
Elvis har återuppstått! Hentti Han-
kalahti uppträder som en sköns-
jungande Elvis Konserten är ca. 30 
min lång. 
Seniorstugan, Elmgrensgatan 2
12.3 kl. 13:00
Evenemanget är gratis.
BAND NIGHT PIUG
Club Arkipelag presents 
Band Night @ PIUG ungdomsgård. 

På scen: Outcast, DeLuxe
PIUG, ungdomsgården, Skolmäs-
targränd 5
18.03.2020 kl. 18:00
Gratis inträde 
Arrangör:Musikinstitutet Arkipelag 
& Pargas kultur
MUSIK AV LASSE MÅRTENSSON
Musikalisk kavalkad som bjuder 
på Lasse Mårtenssons mest älska-
de sånger och melodier. Allt från 
kända tv-melodier till klingande 
skärgårdsvalser och schlagernum-
mer.
Medverkande: Benny Törnroos, 
Anni Aspelund, Henrik Wikström, 
Päivi Kärkäs och Johanna Almark
75 min. utan paus.
PIUG, kultursalen, Skolmästargränd 
5
20.3 kl. 18:30
Biljetter: 25€, Netticket.fi

GRATISKONSERTER AV HÖG KVALITET 23–27.3. 
Musikinstitutet Arkipelags Arkipelagvecka bjuder på musik- 
och dansföreställningar i Pargas med proffs på scen. 
Alla tillställningar har fritt inträde.

MUSIK I MARS 2020
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HÄNDELSEKALENDER

HOUTSKÄR

NAGU

INIÖ

KORPO

VÅRMÖTESKALLELSE
FOLKHÄLSAN I NAGU R.F. OCH RÖDA 
KORSETS NAGU AVDELNING R.F. HÅLLER 
STADGEENLIGA VÅRMÖTEN 
onsdagen den 25.3 kl. 18.30 på Kommunals-
tugan.
Välkommen med!
NAGU HEMBYGDSFÖRENING 
ordnar under våren ”Identifiera gamla foton” 
kvällar. Den följande hålls den 30.3. på Kom-
munalstugan.
Välkommen med att dela av din kunskap.
Nagu Hembygdsförenings Lokalhistoria- och 
släktforskargrupp träffas på Kommunalstu-
gan varannan måndag. Följande träff är 
den 9.3 kl. 18. Se www.nagu.hembygd.fi.
MULTICULTIS ÅRSMÖTE
Söndagen den 8 mars kl 18 i restaurang Kö-
pmans
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Möteshandlingarna sänds per mail till med-
lemmarna
Efter mötet diskuterar vi kulturverksamheten i 
staden med kulturchef Fia Isaksson . Regissö-
ren, musikern, skådespelaren Riddo Ridberg 
berättar om hur man bygger upp och för-
verkligar en tvåspråkig  ungdomsshow och 
ger en personlig rapport från Beatlesfestiva-
lerna i England, Brasilien o Ryssland.
För trakteringens skull ber vi vänligen om för-
handsanmälan till info@multiculti.fi eller tel 
0405060109.

MUSIK
DET LEGENDARISKA JAZZBANDET DDT 
KOMMER TILL NAGU
Lördagen den 4 april kl 18 ger DDT ( Down-
town Dixie Tigers) en konsert på L` Escale i 
Nagu. 
I bandet medverkar Fred Andersson/kla-
rinett, Niklas Andersson/trumpet, Pelle 
Näätänen /trombon, Joonatan Rautio/te-
norsaxofon,  Pekka Mesimäki/banjo/gitarr, 

SÖTT OCH SURT PÅ KVINNODAGEN
Kvinnoliv förr och nu
Korpo Hembygdsgård 8.3.2020 kl. 16.00
Kaffeservering och musik

Arr. Korpo Kulturgille r.f och Korpo Hembyg-
dsförening r.f.

MÖTESKALLELSE
KORPO HEMBYGDSFÖRENING R.F.
INKALLAR TILL
ÅRSMÖTE MÅNDAG 30.3 KL. 18.00
Idas, Hembygdsmuseet, Strömmavägen 39
Stadgeenliga ärende och stadgeändring.
Vi bjuder på god stämning och något gott 
till te och kaffe, välkommen!
Styrelsen

KORPO KULTURGILLE R.F. HÅLLER 
ÅRSMÖTET 
den 4.4.2020 kl. 13 
på Skärgårdscentrum Korpoström.
Stadgeenliga ärenden.
Kaffeservering! Välkommen.

FRK KORPO AVDELNING HÅLLER
VÅRMÖTE
Onsdagen den 25 mars
kl. 19.00 på Brandstationen
Tallbackavägen 6, 21710 Korpo
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!
Styrelsen

MÖTE
KEISTIÖ BYALAG R.F
VÅRMÖTE
Stadgeenliga ärenden, kaffeservering
Keistiö skola
tisdag 17.3 kl. 18.30
INIÖ UNGDOMSFÖRENING R.F
ÅRSMÖTE
Heimgård
lördag 21.3 kl. 18.30
FOLKHÄLSAN I INIÖ R.F
VÅRMÖTE.
Stadgeenliga ärenden, 
försäljning av egendom
Församlingshemmet
lördag 28.3 kl. 12.30
RÖDA KORSET INIÖ AVDELNING 580
VÅRMÖTE
Stadgeenliga ärenden
Församlingshemmet
lördag 28.3.kl. 12.30
PRO INIÖ R.F
ÅRSMÖTE
Café Gamla Banken
lördag 4.4.kl.13.00

SKÄRGÅDENS KOMBI
SMÅTT OCH GOTT TILL FREDAGSMYSET
Iniö skola, undervisningsköket
fredag 13.3 kl. 17.30-19.45

INIÖ KAPELLFÖRSAMLING
GUDSTJÄNST MED ÖNSKEPSALMER OCH 
NATTVARD
Aftonro
söndag 8.3 kl. 13
JUNIORKLUBB 
Snäckan
måndag 9.3 kl. 14-16.30

ÅRSMÖTEN
FOLKHÄLSANS OCH RÖDA 
KORSETS VÅRMÖTE
Stadgeenliga ärenden. Kaffe och lotteri. 
Välkomna!
Brandstationen
1.4.2020 kl. 18.00
NÄSBY FISKELAG/DELÄGARLAG, 
ÅRSSTÄMMA
Stadgeenliga ärenden. 
Houtskärs gästgifveri
26.3.2020 kl. 19.00

HOUTSKÄRS KULTURGILLE 
JOBB
Houtskärs kulturgille behöver en guide till 
Houtskärs skärgårdsmuseum för sommaren 
2020 du skall kunna tala svenska, finska och 
lite engelska och tycka om att umgås med 
mänskor. Arbetstiden pågår mellan den 22.6 
till den 9.8, tisdag -söndag. Är du intresserad 
hör av dig till L Brunnsberg 0400723375 eller 
houtskultur@gmail.com 
SOMMARPLANERINGSMÖTE
Föreningar, företag och privatpersoner! Kom 
med och planera och koordinera Houtskärs-
dagarna och övriga händelser under som-
maren. 
OMRÅDESKONTORET
9.3.2020 kl. 18.00
Arr: Houtskärs kulturgille 
och Houtskärsnämnden.

PRO HOUTSKÄR
EJDERSKULPTURINSAMLING
Pro Houtskär samlar pengar för att skaffa 
Reima Nurmikkos Ejder-skulptur till Houtskär. 
Ejdern kommer att glädja invånarna och be-
sökarna av Houtskär.
Du kan delta i insamlingen via https://mese-
naatti.me/campaign/?id=1395#single/view

HOUTSKÄRS BIBLIOTEK
IT-AKUT
Behöver du digistöd? Ta med din egen 
smarttelefon, surfplatta eller bärbara dator 
och få handledning av Rasmus Johansson. 
Han kan hjälpa dig med bland annat e-post, 
sociala medier, appar och andra mindre IT-
problem. Ingen anmälan behövs, men kom 
i god tid innan 16.15. IT-akuten är avgiftsfri 
och tvåspråkig.
BIBLIOTEKET
16.3 kl. 16.15-18.15

RÖDA KORSET
HÄLSOPUNKTEN
På hälsopunkten får den som vill gratis tips 
och råd om hur man kan ta hand om sin 
egen och sin familjs hälsa och välmående. 
Man kan till exempel mäta sitt blodtryck eller 
prata om hur man mår och orkar. De frivilliga 
på hälsopunkten ger råd, men ingen vård, 
och de har tystnadsplikt. Mera information 
ger Jaana Rosenblad, tel. 045 215 4854
PRÄSTGÅRDEN
18.3 och 22.4 kl. 14-15.30
FHJ-GRUPPEN
Houtskärs förstahjälpen-grupp övar ca en 
gång i månaden.
Nästa träff blir 13.2 kl. 18.00 på Houtskärs 
områdeskontor. Inga förhandskunskaper be-
hövs, välkommen med!

HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING
HÖGMÄSSA 
Lagerroos. Kyrkkaffe.
HOUTSKÄRS KYRKA
15.3 kl. 11.00 
HÖGMÄSSA MED MARTHORNA
Mariakören medverkar. 
Efteråt våffelkalas i prästgården.
HOUTSKÄRS KYRKA
22.3 kl. 11.00
EHTOOLLISJUMALANPALVELUS
Lagerroos
HOUTSKARIN KIRKKO
29.3.2020 klo 11.00

SÖNDAGSSKOLA
PRÄSTGÅRDEN
15.3.2020 kl. 15-17
TORSDAGSTRÄFFEN
PRÄSTGÅRDEN
5.3 kl. 14.00
HANDARBETSCAFÉ
Ta med eget tilltugg, kaffe och te finns.
PRÄSTGÅRDEN
5.3 kl. 18.00
JUNIORKLUBB 
PRÄSTGÅRDEN
10.3, 24.3, 31.3 kl. 12.30 ->
PAPPILAN PORINAT
PAPPILA
10.3., 24.3. klo 14.00
ONSDAGSTRÄFFEN
FRIDHEM
11.3, 25.3 kl. 13.30
MARIAKÖREN 
Mariakören övar i kyrkan
11.3, 18.3, 25.3 kl. 17.30
BÖNEGRUPPEN
PRÄSTGÅRDEN
17.3 kl. 18.00
ANDAKT
FRIDHEM
18.3 kl. 13.30
I RESANS TECKEN
Tryggve och Airi Forssell
PRÄSTGÅRDEN
19.3 kl. 18
MISSIONSBODEN
Vinteröppet
21.3, 18.4 kl. 13-15

KURSER PÅ SKÄRGÅRDSSKOLAN
Information och anmälningar www.skar-
gardsskolan.fi / 040 561 8278.
FOTOGRAFRING/LUONTOVLAOKUVAUS
10-13.4.2020
SEKATEKNIIKKAMAALAUS
9-13.4.2020
JÄGARKURS MED EXAMEN
24-26.4.2020
FOTOGRAFRING/MATLAGNING
24-26.4.2020

HÖGMÄSSA 
Iniö kyrka
söndag 15.3 kl. 13
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Aftonro
söndag 29.3 kl. 13

Riitta Paakki/piano, Pentti Mutikainen bas 
och Thomas Rönnholm/ trummor. 
DDT är den orkester som håller traditions-
jazzen levande i Finland. 
DDT turnerar inte så ofta. Den 4 april erbjuds 
därför skärgårdsborna en unik möjlighet att 
live uppleva de viktigaste dixieland-ambas-
sadörerna i vårt land. New Orleans och tra-
ditionella jazz på bästa nivå!
Konserten kan ordnas tack vare ett samar-
bete mellan Multiculti  och Korpo Jazz o 
med stöd av Sparbanksstiftelsen i Nagu 
Biljetter  a´ 20 €  reserveras via info@multicul-
ti.fi eller 0405060109.
Bordsplatser kan inte förhandsreserveras.
Efter konserten erbjuder L Èscale på bakad 
potatis med tre såser, tomat-fetasallad och 
kaffe/te med toskakaka för 20 €.

NAGU KAPELLFÖRSAMLING
FINSKSPRÅKIG HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 8.3. kl 11 
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 9.3. kl 14-16 
SEURAKUNTAPIIRI 
Öppen finskspråkig diskussionsgrupp 
kring kaffebordet,
Eeva Granström, Kjell Granström, 
Robert Helin.
FÖRSAMLINGSHEMMET
ti 10.3. kl 14
SAMTALSGRUPP
För alla som vill diskutera livsfrågor ur olika 
synvinkel. Vi väljer tillsammans den fråga 
som skall tas upp följande gång. Välkom-
men med!
FÖRSAMLINGSHEMMET
ti 10.3. kl 18
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 16.3. kl 14-16 
BIBEL, SÅNG OCH BÖN
Vi lyssnar till läsning ur Bibeln, ber och 
sjunger sånger från Taizé,
Kjell Granström, Eeva Granström. 
KYRKAN
on 18.3. kl 19
KVÄLLSKYRKA MED NATTVARD
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström, Outi Öhman.
Efter gudstjänsten gemenskap kring 
te/ kaffebordet. 
Konfirmanderna samlas redan kl. 15 
i församlingshemmet
FÖRSAMLINGSHEMMET 
sö 22.3. kl 17 Marie Bebådelsedag
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 23.3. kl 14-16 
SAMTALSGRUPP
För alla som vill diskutera livsfrågor ur olika 
synvinkel. Vi väljer tillsammans den fråga 
som skall tas upp följande gång. Välkom-
men med!
FÖRSAMLINGSHEMMET
ti 24.3. kl 18
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
Kyrkkaffe i kyrkan.
KYRKAN 
sö 29.3. kl 11 
KAFFESTUGA FÖR ALLA
FÖRSAMLINGSHEMMET
må 30.3. kl 14-16 
BIBEL, SÅNG OCH BÖN
Vi lyssnar till läsning ur Bibeln, ber och 
sjunger sånger från Taizé,
Kjell Granström, Eeva Granström. 
KYRKAN
on 1.4. kl 19
FAMILJEMÄSSA
Kjell Granström, Robert Helin, Eeva Grans-
tröm. 
KYRKAN
sö 5.4. kl 11 Palmsöndagen
GEMENSAMT ANSVAR -LUNCH
Lunch, kaffe, lotteri. Välkomna!
FÖRSAMLINGSHEMMET
sö 5.4. kl 12-14 Palmsöndagen

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

SOMMARLOV
20202020

MÅNDAGAR TILL FREDAGAR 8.30-16.00
ANMÄLNINGEN BÖRJAR 7.3 OCH SLUTAR 10.5

PRIS 50 €/VECKA
ANMÄLNING VIA UNG.PARGAS.FI

MÅNDAGAR TILL FREDAGAR 8.30-16.00
ANMÄLNINGEN BÖRJAR 7.3 OCH SLUTAR 10.5

PRIS 50 €/VECKA
ANMÄLNING VIA UNG.PARGAS.FI

NAGU (FRAMNÄS) - KORPO (SKOLAN)
I SAMMAREBET MED FOLKHÄLSAN I NAGU

V. 23 NAGU (VI ÅKER BUSS FRÅN KORPO)
V. 24 KORPO (VI ÅKER BUSS FRÅN NAGU)

 
17 PLATSER PER KOMMUNDEL FRAM TILLS 30.4 

SEN FYLLER VI PÅ FRÅN KÖLISTAN

MED EMMA & JOEL MED ANNA & JONNA
I PARGAS PÅ UNGDOMSGÅRDEN PIUG 

SOM HJÄLPLEDARE FINNS TVÅ 
SOMMARARBETARE.

V. 24 
V. 25 (40 €)

V. 26

25 PLATSER PER LÄGER 

KOCKKLUBB ÅK. 1-2 
FÖRSAMLINGSSTUGAN
torsdagar kl. 12.30, ej 12.3.
KOCKKLUBB ÅK. 3-4
FÖRSAMLINGSSTUGAN
torsdagar kl. 14.30, ej 12.3.
KOCKKLUBB ÅK. 5-6
FÖRSAMLINGSSTUGAN
fredagar kl 12.30 
BARNKÖR
Ulla-Maija Söderlund
FÖRSAMLINGSSTUGAN
tisdagar kl 14.30
KYRKOKÖR FÖR ALLA
Nybörjare och erfarna, unga och 
gamla är välkomna, Ulla-Maija Söderlund. 
Vi ägnar oss också åt röstvård.
FÖRSAMLINGSHEMMET
onsdag, udda veckor kl 18-19 
HEMSIDA: vastabolandsforsamling.fi 
eller vafo.fi 
FACEBOOK: facebook.com/vasfor

VÄVSTUGAN OCH GARNSTALLET
öppet må-ti 10-15, ons-tors 10-16 
Beatrice Bäcklund hälsar dig välkommen 
till vävstugan. 
Kom in och boka tid för att väva en matta, 
poppana, pläd, kökshanduk eller 
tex en bordduk.

VÅRENS KURSER
7.3 + 14.3 Block printing och Sashiko
17.3 + 24.3 Tovad påskhäxa
2.5 Tuftning
29.4 + 6.5 Nätkasse
13.5 Espadriller
Vi tar också emot kursbokningar för 
privata grupper och företag.
13.3 kl. 16/17-21
Sykurs med Nuppu Print company 
Sy dig en sommarklänning i trikåtyg!
Anmäl dig på vår hemsida.
Plats: Klockarståget 5, 21600 Pargas

PROGRAM UNDER VÅRKULTUR:
4.4, kl.11-14 Påskverkstad för barn
Kom med och tillverka påskris.
1 gratis, övriga 50c.
Plats: i gången av Pargas affärs vid 
gamla Nordea
14.4, kl.18-20.15 Färgarens himmel
Hannele Köngäs berättar om sitt arbete 
och växtfärgning.
Kostnadsfritt men anmälning via hemsi-
dan.
Plats: Klockarståget 5, 21600 Pargas

SKAPANDE SOMMAR KLUBBAR FÖR BARN
1-5.6 Fixa rummet
8-12.6 Väv din matta
15-17.6 Papperstillverkning
3-7.8 Väv din matta
Mera information och anmälningar 
på vår hemsida taitoaboland.fi 

KNYTKALAS – NYYTTIKESTIT – 
POTLUCK PARTY 
LÖ/LA/SA 21.3. KL(O) 15-18
Fira kulturell mångfald och kom med på ett 
internationellt knytkalas för hela familjen. 
Dela med dig av din matkultur och smaka 
samtidigt på mat från många olika länder! 
Kalaset ordnas i Sarlinska skolans matsal och 
i programmet ingår bland annat sång på oli-
ka språk av barnkören Da Capo.
Ta med något ätbart som representerar din 
kultur, sött och/eller salt, allt efter behag. Du 
kan gärna också ta med föremål eller något 
annat som berättar om ditt land eller din kul-
tur. Eventuellt program är också välkommet, 
anmäl gärna på förhand.
Anmälan görs till Röda korset i Pargas senast 
15.3.  
Arr: FRK Pargas avdelning i samarbete med 
lokala föreningar. Kalaset ingår i veckan mot 
rasism. 

PARGAS BIBLIOTEK
VECKAN MOT RASISM 
I PARGAS BIBLIOTEK 16-22.3
Hela programmet publiceras på bibliotekets 
webbsida blanka.fi.
Öppet språkcafé 19.3
Välkommen och öva finska över en kaffe-
kopp. Under vårterminen 2020 träffas vi i 
Pargas bibliotek på torsdagar kl. 17-19. Är du 
nyfiken på caféet men pratar redan flytande 
finska eller är finska helt nytt för dig? På tors-
dag 19.3 är du varmt välkommen att titta in 
en stund. Du behöver inte anmäla dig.
Caféet ordnas i samarbete med Röda Korset.
Rocka sockorna: Familjelördag i Pargas bib-
liotek 21.3
Den 21.3 firar vi den internationella dagen 
för Downs syndrom med ett Rocka Sockorna-
evenemang i Pargas bibliotek kl. 10-14. Väl-
kommen och pyssla samt fota dig med olika 
strumpkombinationer. Vi bär olika strumpor 
för att hylla olikheter.
Kl. 10-14 Pyssel
Kl. 12-14 Föreningen Steg för Stegs fotovägg
Evenemanget ordnas av föreningen Steg för 
Steg tillsammans med biblioteket och är en 
del av Röda Korsets vecka mot rasism.
LAGMANNEN TEURI BRUNILA BESÖKER 
PARGAS BIBLIOTEK 9.3 KL. 18
Teuri Brunila är aktuell med boken ”Tuomari 
joka tahtoi sovitella”. Brunila samtalar om bo-
ken i biblioteket med Seppo Koskinen, profes-
sor emiritius i arbetsrätt.
Evenemanget är på finska. Fritt inträde. Väl-
kommen!
Teuri Brunila vierailee Paraisten kirjastossa 
9.3. klo 18
Turun käräjäoikeuden laamanninvirasta 
eläkkeellä oleva Teuri Brunila, ajankohtai-
nen kirjallaan ”Tuomari joka tahtoi sovitella”, 
vierailee Paraisten kirjastossa 9.3. klo 18. Työ-
oikeuden emeritus professori Seppo Koski-
nen haastattelee Brunilaa.
Vapaa pääsy. Tervetuloa!
FÖRFATTARBESÖK: VIRPI HÄMEEN-ANTTILA 
IPARGAS BIBLIOTEK 16.3 KL. 18
Virpi Hämeen-Anttila för ett samtal med Päivi 
Almgren den 16.3 kl. 18 i Pargas bibliotek.
Evenemanget är avgiftsfritt och på finska. 
Välkommen!
BRÄDSPELSKLUBB FÖR BARN I PARGAS 
BIBLIOTEK 17.3
Kom med och spela brädspel i Pargas biblio-
tek! Nästa träff för spelklubben är på tisdag 
17.3 kl. 14.00-16.00. 
Spelklubben riktar sig till dig som går i lågsta-
diet och deltagandet är avgiftsfritt. Du behö-
ver inte anmäla dig. Klubben är tvåspråkig 
och innehållet bestämmer vi tillsammans. 
Biblioteket bjuder på saft och kex. Välkom-
men!
VIRKKROK & BOK - HANDARBETE OCH BOK-
DISKUSSIONER I PARGAS BIBLIOTEK 18.3
Välkommen till biblioteket för en mysig stund 
med handarbete, kaffe och bokdiskussioner! 
Det enda du behöver ta med dig är ditt han-
darbetsprojekt. Vi börjar klockan 17 och hål-
ler på till 19, du kan komma när det passar 
dig bäst. Evenemanget är i samarbete med 
Handarbetsaffär Brita. 

MUSIK
AMBIENT EVENING XX
E-MUSIKGRUPPE LUX OHR - KOSMISTA VALOA 
KORVILLE
E-Musikgruppe Lux Ohr är ett elektroakus-
tiskt band från Åbo, som inspirerats av bla 
1970-talets experimentella rock och elektro-
niska musik. Trion består av Pertti Grönholm 
(syntar, sequensers och percussion, samt 
effekter), Kimi Kärki (gitarrer, ebow och effek-
ter), och Ismo Virta (memotron och effekter).
BENEDICT SLOTTE (PROPORTIONES ABSCON-
DITAE)
Benedict Slotte, DI, är specialiserad på bl. a. 
akustik, ljudbehandling och simulation, och 
har tidigare varit med och framfört musik 
främst i egenskap av körsångare, men även 
några gånger solo med syntetisatorer och 
ljudbehandling.
Länk:
https://www.facebook.com/
events/210062666951488/
Grottan
21.03.2020 kl. 19:00
Gratis
EN KVÄLL MED MONICA Z
En kväll med Monica Z - konserten bjuder 
på Monica Zetterlunds musik som tolkas 
av Sandra Långbacka och kvartett. Sandra 
Långbacka är en finlandssvensk artist som 
i denna konsert bjuder på jazzsångerskan 
Monica Zetterlunds fantastiska låtar. Under 
kvällen tolkas Monicas största hits med med-
ryckande arrangemang. 
Konserten har tidigare gjorts i Helsingfors 
och Vasa, och nu kommer En kväll med Mo-
nica Z till Pargas.

Sandra Långbacka-sång, Mikael Lång-
backa-trombon, Ulf Långbacka-piano, Jan-
ne Engblom-bas,
Oskar Suksi-trummor
25.03.2020 kl. 18:30
Pargas stadshus/Fullmäktigesalen, Strand-
vägen 28
Biljetter: 25€, Netticket.fi/Stadshuset och Ke-
lovee, Nagu Ombudsposten
MÖLY TRIO
MÖLy Trio grundades år 2015 av den Åbobör-
diga saxofonisten Jaakko Martikainen.
27.03.2020 kl. 19:00
Restaurang Kamu, Skräbbölevägen 2
Gratis
JUURAKKO - ROOTS & BLUES
I gruppen Juurakko sammansmälts nordisk 
folkmusik, blues, bluegrass samt medryckan-
de berättelser i hejdlös skiffle-anda. Juurakko 
är öppen för extraordinära berättelser och 
överskrider med sprickande iver alla stilgrän-
ser inom roots musikgenren. Juurakkos tred-
je album Yhdeksäs talvi (2019, IMU - Inkoon 
musiikki) är en tematisk helhet som kretsar 
kring midvintermörker, slask och tö, värman-
de glögg och brasans sken i eldstaden.
28.03.2020 kl. 20:00
Harry´s Pub, Strandvägen 1
Gratis

ÖVRIGT
TEMAKVÄLL FÖR FÖRÄLDRAR 
TILL UNGDOMAR
Temat är positiv psykologi i föräldraskapet. 
Neuropsykolog, psykoterapeut, forskare Åse 
Fagerlund
Föräldraträffar ordnas under våren totalt 5 
gånger. Varje träff består av ett kort temain-
lägg som utmynnar i fri diskussion. Gruppens 
syfte är att förstå och stödja varandra samt 
att få exempel på olika handlingsmodeller.
Ingen förhandsanmälning behövs – Välkom-
men!
Stadshuset, Fullmäktigesalen, Strandvägen 
28
31.03.2020 klo 18:00

https://www.facebook.com/events/210062666951488/
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ALLMÄN INFO

Kl. 10-12
Handledare för 
närståendevård

Kl. 13-14
Ergoterapeut

Kl. 9-11
Minneskoordinator

Kl. 14-15.30
Sjukskötare

Kl. 9-11
Socialarbetare

Kl. 13-14
Fysioterapeut

Kl. 9-11
Minneskoordinator
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MÅNDAG ONSDAG

Vartill telefontider: 
Servicehandledare vik. Virpi Järvenpää 
tel. 040 488 5692, onsdagar kl. 13.00-15.00

Strandvägen 30, Pargas
 Telefon 040 488 5692 

 
Servicehandledaren är anträffbar: 

måndagar kl. 9.00-12.00 
och 13.00-14.00, 

onsdagar kl. 9.00-12.00

SENIORUM
RÅDGIVNINGSCENTRALEN 

FÖR SENIORER

HÄLSOSTATIONER BIBLIOTEK

Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och 
hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. 
Stadens växel: 02 458 5700

KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER

STADSHUSETS KUNDBETJÄNING I PARGAS
1. vån, Strandvägen 28, 21600 Pargas, 
tfn 040 488 6026

Öppethållningstider:
måndag–onsdag 9.00–16.00,
torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–15.00

Nagu områdeskontor
Brinkasvägen 1, 21660 Nagu, 
tfn 040 488 6022

Öppethållningstider:
mån-ons 9.00–15.00
torsdag 9.00–17.00

fredag 9.00–15.00

Korpo områdeskontor
21710 Korpo, tfn 040 488 6020

Öppethållningstider:
mån-ons 9.00–15.00, torsdag 9.00–17.00,
fredag 9.00–15.00.

Houtskär områdeskontor
21760 Houtskär, tfn 040 488 6021

Öppethållningstider:
mån-fre 9.00–15.00

Iniö områdeskontor
Norrby, 23390 Iniö, tfn 044 066 7835

Öppethållningstider:
mån-fre 9.00–15.00

FÖRETAGSRÅDGIVNING
Näringslivschef Tomas Eklund,
tfn 040 488 5675

Företagsutvecklare John Forsman,
tfn 040 488 6075

BYGGNADTILLSYN
Kundbetjäning 040 488 6080

Strandvägen 28, 21600 Pargas
Mån-ons 9.15-12, 13-16
Tors 9.15-12, 13-17
Fre 9.15-12, 13-14

Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo
Mån–ons 9–12 och 13–15
Tors 9–12 och 13–17
Fre 9–12 och 13–14

Minneskoordinator vik. Marika Cederlöf 
tel. 040 488 6055, onsdagar kl. 13.00-15.00 

Hemsjukvården tel. 040 488 5566,  
vardagar kl. 11.00-12.00 

Vi har också en dator tillgäng-
lig för våra kunder. Vi erbjuder 
handledning gällande grund-
kunskaper i datoranvändning.

PARGAS HÄLSOCENTRAL
Vapparvägen 15 a, 21600 Pargas
Växel *(02) 454 5200

 (02) 454 5222

Jourärenden och krissituationer 
vardagar kl. 8-16,
telefonkontakt före besöket (02) 454 5220

ALLMÄN NÖDNUMMER, AMBULANS 112
Jour övriga tider på ÅUCS, T2-sjukhus 
Keramikfabriksgatan 1, Åbo (02) 313 8800
Telefonkontakt önskvärt.
Tidsbeställning till läkar- eller 
sjukskötarmottagningen, vardagar kl. 9-13  
 (02) 454 5222
WEB-tidsbeställning, www.pargas.fi -> Tjänster 
-> Hälsa – klicka eTjänster
Vaccinationer och infektioner, vuxna, telefon-
tid må och ons. kl. 8 - 9, fre. kl. 10 - 11              
 040 488 5504 
Vid brådskande infektionsärenden kan 
ringbud lämnas via läkarmottagningen. 
 tel. (02) 454 5220.
Företagshälsovården, tidsbeställning 
vardagar kl. 9 - 11 040 488 5547
Psykolog Kenneth Tuominen (vuxna), 
tidsbeställning må-fre kl. 13 -14 
 040 488 5509
Psyk.sjukskötare Anne Storfors och 
Salla Ansamäki må-fre 11-13 
 040 488 5609
 040 488 5964
Laboratoriet, tidsbeställning kl. 12-13 
(även WEB-tidsbeställning) (02) 454 5830
Fysioterapi, tidsbeställning och 
hjälpmedelsärenden per telefon 
vardagar kl. 12 – 13 
(även WEB-tidsbeställning)
Hjälpmedelsavhämtning och 
rådgivning vardagar 13-14 040 488 5512
Hemsjukvård, telefontid kl. 11 - 12 
 (02) 454 5272
Diabetesrådgivning samt blodtrycksmätning
och hjärt- och blodkärlspatienter, 
vardagar 12 – 13 040 488 5506, 040 4885568
Röntgen, tidsbeställning 
vardagar kl. 8 – 15.30 (02) 313 3633
Tandvårdscentralen, 
Kommunalhemsvägen 12 C,
tidsbeställning till tandläkare eller -hygienist,
 vardagar kl. 8 - 11.30 (02)  454 5300

HÄLSOSTATIONERNAS
TELEFONNUMMER I NAGU, 
KORPO OCH HOUTSKÄR:

Vid akut eller jourärende:
02 4545 220, kl. 8-16

För icke brådskande ärenden 
som tidsbokning, receptförnyelse 
eller rådgivning:
02 4545 222, kl. 9-13

INIÖ: 
0400 117 121

PARGAS HÄLSOVÅRDSCENTRAL HAR 
INFÖRT EN AVGIFT FÖR SJUKSKÖTARES 
SJUKVÅRDSBESÖK 
Pargas hälsovårdscentral har infört en av-
gift för sjukskötares sjukvårdsbesök så att 
patienter över 18 år debiteras 11,40 euro 
per besök högst tre gånger per år. Avgif-
ten gäller endast sjukvårdsbesök, inte häl-
sovård och preventiv verksamhet.

Pargas har fr.o.m. 1.1.2020 enligt social- 
och hälsovårdsnämndens beslut börjat 
GRATIS MUNHÄLSOGRANSKNING FÖR 
INVÅNARE SOM I ÅR FYLLER 80 ÅR
Varje invånare kommer att få ett brev 
hemskickad den månaden de fyller 80 år. 
I brevet finns instruktioner för hur man bo-
kar sin granskningstid. Själva gransknin-
gen och besöksavgiften är gratis, even-
tuella röntgenbilder eller följande besök 
enligt vårdplan är inte det.

PARGAS BIBLIOTEK
Strandvägen 28, 21600 Pargas
tfn 044 354 5284
Öppettider: må-to 10-19, fre 10-16, lö 10-14
NAGU BIBLIOTEK
Brinkasvägen 1, 21660 Nagu
tfn 040 488 5792
Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, 
fre 10-15
KORPO BIBLIOTEK
Verkanvägen 1, 21710 Korpo
tfn 040 488 5793
Öppettider: må 10-15, ti 13-19, ons stängt, to 
13-19, fre 10-15

HOUTSKÄRS BIBLIOTEK
Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär
Öppettider med personal på plats: må 14-
19, ons 10-15, to 10-15
Biblioteket är meröppet kl. 9-20. Du kommer 
in med bibliotekskortet och en PIN-kod.
INIÖ BIBLIOTEK
Degernäs 24, 23390 Iniö
Öppettider med personal på plats: ons 14-
18, to 13-16
Biblioteket är meröppet kl. 9-20. Du kommer 
in med nyckel.
UTÖ BIBLIOTEK
Hembygdsgården
Öppettider: ons 18-20

INFORMATIONSMÖTE PÅ SENIORUM 
FÖR ATT FRÄMJA 

EGENVÅRD AV MUNNEN HOS ÄLDRE

Munhygieniststuderande vid Turun ammattikorkeakoulu Kiia Kankare, 
Noora Määttälä, Niina Haavisto och Juuli Reunanen 

ordnar ett informationsmöte för äldre för att främja egenvård 
av munnen på rådgivningscentralen Seniorum.

Frågor som behandlas är bland annat egenvård av munnen, 
vård av proteser och torr mun samt munsjukdomar.

Kaffeservering och utlottning ingår. I utlottningen 
är det möjligt att vinna artiklar för 

egenvård av munnen och tänderna.

SENIORUM, 
Strandvägen 30 

9.3.2020 kl. 13.00

ÄLDRERÅDET 
I PARGAS STAD
I äldrerådet finns representanter 
från alla kommunområden. 
Kontakta oss gärna i frågor 
som berör de äldre i staden.

Äldrerådets medlemmar:
Sirkka-Liisa Malmlund, ordförande
Kristina Brander, viceordförande
Regina Agge
Marita Jansson
Stig R Karlsson
Yngve Lindqvist
Elisabeth Nymalm
Karl-Johan Palmu
Hilkka Söderholm
Erik Törnqvist
Rainer Wahtera

http://www.pargas.fi
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