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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 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! 

5 | 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

Dora Siivonen (1926 – 2017) blev 
i och med YLE:s två dokumentärer 
känd som en av de många ihärdiga 
och självständiga skärgårdskvin-
norna. Filmerna producerades av 
Mikaela Weurlander. De kan ses 
på Yle  Arenan.

Vem var då Dora? Hon föddes, väx-
te upp och levde förutom den all-
ra sista tiden på Lammholm i In-
iö i Åbolands skärgård. I slutet var 
hon den enda fast bosatta på hol-
men där hon bodde med sin kära 
katt Saku.

Familjen levde ett anspråkslöst 
liv med naturahushållning. 

De odlade sina matväxter 
själva och fiskade. Dora 
var mycket kunnig då 
det gällde bl.a. grön-
saker. Hon var också 
samhälleligt aktiv så-
väl i församlingsverk-
samheten som fram-
för allt i 4H-rörelsen. 

Hon ledde rörelsen 
i Iniö i tiotals år. Varje 

år ordnades på hösten en 
utställning och på vintern 

en fest.

Några Iniöbor ville hedra och 
minnas Dora genom att i Norrby 
placera en bänk som tillägnas hen-
ne. Samtidigt är bänken en symbol 
för de många övriga duktiga kvin-
nor som utgjort en grundsten för li-
vet i skärgården. På plakatet i bän-
ken kan man läsa texten I SKÄR-
GÅRDEN ÄR ALLTING MÖJLIGT.
Projektet har drivits av eldsjälen 

Mervi Sjölund. Sami Leppänen har 
varit finansiär. Bänken är planerad 
och konstruerad av mästarsmeden 
Kristian von Pfaler i Gustavs. Ralf 
Nyman har fungerat som teknisk 
hjälpreda. Pargas stad har delta-
git med att låta Markus Björklund 
bygga fundamentet och plantera 
körsbärsträdet.

EERO OJANEN

Dora från Lammholmen 
fick en minnesbänk i Iniö

Hemestra 
nära

I sommar ser mångas semester an-
norlunda ut än vanligt. Den tradi-
tionella utlandsresan eller rundre-
san i hemlandet kanske blir ogjort 
i år, många väljer att stanna hemma 
eller på stugan.

Men ingen fara, man kan ha se-
mester och få nya upplevelser ock-
så på nära håll, sådant som man in-
te upplever någon annanstans. Det 
finns mycket man kan göra i skär-
gården, här kommer några tips:

- Lämna allt det vanliga som du 
vanligtvis gör hemma varje dag 
ogjort. Slappna av och gör ingen-
ting, läs en bok, vila i hängmattan, 
ät gott. 

- Ha en hotellfrukost hemma: för 

många är hotellets mångsidiga fru-
kostbuffé det bästa med en hotellö-
vernattning, njut av en lång frukost 
hemma. Semesterkänsla från första 
morgonstund.

- Besök ett museum på hemorten 
som du inte har besökt förr.

- Shoppa i småbutiker. Det finns 
gott om dem, från mode och inred-
ning till gårdsbutiker som säljer 
närproducerade varor.

- Packa med lite matsäck och 
vandra längs någon av de många 
naturstigarna som finns i skärgår-
den. Tips på naturstigar hittar du 
här: visitpargas.fi/outdoor

- Klättra upp i något utsiktstorn el-
ler på ett högt berg och njut av det 

hisnande vackra skärgårdsland-
skapet.

- Flera tips till semester på hem-
maplan finns på webbplatsen vi-
sitpargas.fi.

Dela dina hemesterfoton på In-
stagram med hashtag #hemestra-
iskärgården #lähilomasaaristossa 
och delta i utlottningen av ett pre-
sentkort på en båtutflykt. Mera in-
formation om tävlingen på Instra-
gram @visitarchipelago.

Med önskan om en solig sommar i 
skärgården!

Niina Aitamurto
Turismchef

Staycation, semester på 
hemmaplan, hemester, 
lähiloma. Kärt barn har 
många namn, men 
gemensamt är innehållet, 
att tillbringa semestern på 
hemorten. Vi kan kalla det 
en minisemester då du gör 
en dagsutflykt till 
grannstaden. 

Niina Aitamurto

PARGAS

På pärmen Marjo Paavola. Bild Erik Saanila

mailto:markus.lindstrom@aumedia.fi
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NAGU

År 2017 inleddes planeringen av 
Nagus uppdaterade gästhamn, som 
invigdes den 8 maj under småskali-
ga former. Nu hoppas gästhamnens 
arbetsgrupp, bestående av bl.a. Par-
gas tekniska enhet och Nagunämn-
den, att orten ska locka ännu fle-
ra båtar och besökare än tidigare –  
givetvis med beaktande av pågåen-
de coronarestriktioner. 

- Gästhamnens brygga har väl-
komnat båtfarare sedan början av 
maj och nu erbjuder också hamn-
restaurangen Båthuset hämtmat el-
ler leverans direkt till bryggplatsen, 
hälsar Stefan Illman, underhållsin-
genjör för Pargas stad. 

Illman, som har agerat projektö-
vervakare för stadens del, är nöjd 
över hur arbetet har framskridit. Se-
dan oktober i fjol har man rivit de 
gamla bryggorna, byggt nya, inte-
grerat teknik i dem och muddrat de-
lar av hamnen. Tack vare en mild, 
isfri vinter rullade jobbet på med 
den nya kajkanten, och bryggorna 
anlände t.o.m. i förtid från Rimi-
to till Nagu. 

BANBRYTANDE BRYGGTEKNIK
Gästhamnens kanske viktigaste för-
nyelse var att skapa flera båtplatser 
i Nagu centrum. Flera båtresenärer 
gynnar näringslivet både i hamn-
området och på hela på orten. Nu 
breder sig 370 meter brygga ut över 
hamnområdet – den längsta enskil-
da rakan hela 140 meter lång. Här 
kan totalt 125 båtar ta i land med 
gott om svängutrymme.  

- De gamla bryggorna började bli 
slitna på sina ställen, så det här var 
en ytterst nödvändig förnyelse, sä-
ger Illman. 

Förutom att erbjuda flera båtplat-
ser vill man också göra hamnupp-
levelsen smidigare för besökarna. 
Med hjälp av QR-koder kan båtgäs-
tena själva checka in i hamnen och 
digitala lösningar möjliggör tillgång 
till de allmänna faciliteterna, även 
när inte personalen finns på plats. I 
hamnen finns också WiFi-styrda el-
stolpar för båtar, som kan förhands-
beställas på adressen satamapaik-
ka.com.

- Nagu är den första hamnen i Fin-
land att ta i bruk sådana här tek-

niska lösningar. Nu under coro-
naepidemin kan vi undvika onö-
dig kroppskontakt genom att skö-
ta de flesta ärenden digitalt, häl-
sar Illman. 

Den som föredrar personlig betjä-

ning kan ändå räkna med att hamn-
kontoret oftast är bemannat. Här 
gäller endast kortbetalning, med-
an kontanter undviks helt för när-
varande. 

BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV 
NYA FACILITETER

I framtiden möts Nagus gästhamns-
besökare också av andra bekväm-
ligheter än teknologiskt utrustade 
bryggor. Det finns två nya grillplat-
ser avsedda för båtfarare, med till-
hörande diskmöjligheter under tak. 
Familjebastun som har funnits till 
uthyrning sedan 2018, fortsätter 
också att välkomna stora och små 
för renande bad. 

- I och med coronarestriktioner-
na desinficeras bastun efter varje 
användning och maxantalet bada-
re är tio personer, där alla bör ingå 
i samma sällskap, meddelar Illman. 

Också hamntoaletterna städas 
oftare än vanligt, tillåter färre an-
vändare åt gången och är utrusta-
de med desificiceringsmedel. Grill-
platserna och diskbänkarna kom-
mer tyvärr att hållas stängda tills 
vidare.

- Trots en annorlunda sommar 
håller vi fast vid målet att upprätt-
hålla Nagu gästhamns status som 
en av Finlands bästa, med eller ut-
an coronarestriktioner, avslutar Ill-
man. 

Mera om gästhamnens 
aktualiteter: www.naguhamn.fi

Text: Å Communications

Sedan början av maj stoltserar Nagu gästhamn med nya 
bryggor och bekvämligheter för båtfolk och andra 
skärgårdsvänner. Den ett drygt halvår långa renoveringen 
har bl.a. resulterat i flera båtplatser, digitala lösningar och 
nya grill- och diskplatser. Nu välkomnas var och en att ta 
del av den uppiffade gästhamnen, om än tillsvidare med 
vissa coronabegränsningar. 

Nagu stoltserar med Finlands kanske modernaste gästhamn.

ERIK SAANILA

Stefan Illman är underhållsingenjör för Pargas stad och agerade 
projektövervakare under gästhamnsbygget.

Sprillans nytt 
i Nagu gästhamn

Nagu är den första hamnen  
i Finland att ta i bruk sådana  
här tekniska lösningar.

http://www.naguhamn.fi
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NÄRINGSLIV

Främja helhetshälsan 
i sommar
– utomhusyoga med Sagoskogen

För Pargasbon Marjo Paavola har 
motion alltid funnits med i varda-
gen. Under barn- och ungdomsåren 
i Hangö tränade och tävlade hon i 
bl.a. orientering, friidrott och skid-
ning, för att som vuxen agera in-
struktör i grenar som dans, aero-
bic, vattengymnastik och yoga samt 
kulturprogram för barn. Instruk-
törsjobben var tidvis mera spora-
diska, för att med åren utvecklas 
till en heltidssyssla. 

- Jag avlade licentiatexamen i mil-
jö- och marinbiologi, men under 
småbarnsåren kändes det smidigare 
att kombinera familjelivet med in-
struktörsjobben, berättar Paavola. 

Tack vare sin egen livslånga trä-
ning föll det sig naturligt att instru-
era andras rörelse och utveckla sin 
kunskap inom området. Inled-
ningsvis drog Paavola främst hög-
intensiva gruppträningspass, men 
med tiden fattade hon tycke för me-
ra medvetna, mjuka och avslappna-
de motionsformer. 

- Yogan vårdar kroppen och gör 
oss fysiskt smidiga samtidigt som 
vi blickar inåt och är lyhörda för 

våra övriga behov, menar Paavola. 

FRÅN FRÖ  
TILL SAGOSKOG

 Paavola är bosatt i Sunnanberg, 
Pargas, sedan tretton år tillbaka. 
Att det var just här hon skulle rota 
sig och grunda företag var inte gi-
vet, men stadens småskalighet och 
tvåspråkighet föll henne i smaken. 

- Pargas är en utmärkt liten stad 
för min familj. Här bor ett aktivt folk 
som gärna deltar i det mesta i mo-
tionsväg, konstaterar Paavola. 

Företaget Sagoskogen uppkom 
2012 – först som ett slags fakture-
ringsplattform för Paavolas olika 
motionspass. Hon erbjöd företag, 
organisationer och kommuner si-
na instruktörstjänster, som bestod 
av bl.a. vattengymnastik och Kul-
tur på dagis-timmar, finansierade 
av Svenska Kulturfonden. 

Med tiden blev ändå Sagoskogen 
något mer än ett företagsnamn. De 
tre senaste åren har Paavola varit 
egenföretagare på heltid och idag 
ordnar hon också verksamhet öp-

pen för privatpersoner.
- För allmänheten erbjuder jag 

bl.a. lektioner i yinyoga och mjuk 
dans, där kunden kan delta spora-
diskt eller i t.ex. en tiogångerskurs. 
Jag utför också klangskålsbehand-
lingar och s.k. reiki healing, där av-
slappningen och helhetsvälmåen-
det får ännu större tonvikt, berät-
tar Paavola. 

Under vinterhalvåret äger klas-
serna rum i hyrda lokaler runt om 
i Pargas, medan sommaren möjlig-
gör utomhusträning. 

NYA KUNDER PÅ DISTANS

 Som så många andra blev Paavola 
tvungen att anpassa sin verksamhet 
under coronarestriktionerna våren 
2020. På bara några dagar drogs alla 
inbokade uppdrag och lektioner in, 
under den period som brukar utgö-
ra högsäsongen. 

- Jag blev tvungen att reagera fort 
och valde att rikta in mig på yin-
yoga via videoplattformen Zoom 
Cloud Meetings. Just den här trä-
ningsformen fungerar utmärkt att 
göra digitalt i realtid, konstaterar 
Paavola

Fr.o.m. slutet av mars instruera-
de Paavola sina kunder två gånger 
i veckan via skärmen. Till sin sto-
ra glädje höll sig deltagarantalet på 
ungefär samma nivå som tidigare, 
medan också nya ansikten hittade 

till lektionerna. 
- Det här blev ett sätt för me-

ra långväga yogavänner att delta i 
timmarna och enligt önskemål fort-
sätter yinyoga online-lektionerna i 
sommar och eventuellt också i höst, 
berättar Paavola. 

 

SOMMARYOGA  
I GRÖNGRÄSET

 Trots lyckad distansträning drog 
Paavola en lättnadens suck när det 
blev klart att man fr.o.m. juni får 
umgås upp till femtio personer. In-
omhus hade det blivit svårt att för-
verkliga passen på tryggt säkerhets-
avstånd, men ute i sommarsolen får 
alla plats. 

- Välkommen på mjuk yoga på 
Mustfinn simstrand, måndags-
kvällar kl. 19.00. Det erbjuds även 
klangskålsavslappning i äppelträd-
gården vid Solliden Camping, tis-
dagar kl. 19:00. Vi tränar yinyoga 
på Sagoskogens terrass i Sunnan-
berg, varje torsdag kl. 18:00, med-
delar Paavola.

Tidigare somrar har utomhuspas-
sen varit populära men det är en-
dast yinyogan man bör förhandsan-
mäla sig till. Samtliga lektioner kos-
tar 10 euro och avgiften kan betalas 
på plats eller på förhand. Närmare 
information om tidtabeller och be-
talning på Sagoskogens webbplats 
och Facebooksida. 

FRAMTIDSDRÖMMAR

 Paavola anser att rörelse, men ock-
så avslappning, stresshantering och 
utevistelse är av största vikt under 
den tid vi genomlever just nu. Var 
och en behöver prioritera sin hel-
hetshälsa och stöda immunförsva-
ret under krisen.

- Förutom mina gruppass erbjuder 
jag också individuella behandling-
ar och samtal för den som föredrar 
det. Ta gärna kontakt om du behö-
ver hjälp med välmåendet på sätt 
eller annat, hälsar Paavola.

I framtiden drömmer hon om att 
kunna satsa ännu mera på att hjäl-
pa människor i alla åldrar att hit-
ta livsglädje. De yngstas välmåen-
de ligger extra nära hjärtat. Många 
barn behöver hjälp med att varva 
ner och det underlättar att få verk-
tygen tidigt i livet. 

- Mina pass i bl.a. sagoyoga, sa-
gomassage och andra lugn och ro-
metoder har varit speciellt omtyck-
ta i daghem och skolor. Ett annat 
kundsegment jag hoppas kunna äg-
na mera tid åt är nyblivna mammor. 
Ett hållbart helhetsvälmående är 
extremt viktigt under småbarns-
åren, vilket vi talar alldeles för lite 
om, avslutar Paavola.

 

Text: Å Communications

För Marjo Paavola blev den egna idrottskarriären 
startskottet till det hälsoföretag hon bedriver idag. I 
Sagoskogen förenas träningsformer som yoga och  
dans med avslappningsmetoder som ljudbad och reiki 
healing. I sommar välkomnas ortsbor och sommargäster  
att träna och slappna av ute i gröngräset. 

Yogan vårdar kroppen 
och gör oss fysiskt smidiga 
samtidigt som vi blickar 
inåt och är lyhörda för våra 
övriga behov.
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NÄRINGSLIV

Marjo Paavola vill främja helhetshälsa genom lugn yoga och avslappnande klangskåls- och reikibehandlingar.

ERIK SAANILA

Mera om Sagoskogen: 
www.sagoskogen.fi/
Facebook: 
Fma Sagoskogen - 
Satumetsä Tmi
Instagram: 
marjo_sagoskogen

http://www.sagoskogen.fi/
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I bodarna finns gårdarnas produk-
ter såsom färsk nyupptagen pota-
tis, dillen som hör till, fisk och fisk-
inlägg, grönsaker, bär, frukt, safter, 
sylter, honung, bröd, ostar, mjöl 
och gryn och fantastiska hantverks-
produkter.

SAMTIDIGT SOM DU besöker 
bodar får du en titt i gårdarnas var-
dag och kan eventuellt få se någon 
traktor eller annan jordbruksma-
skin, kanske du rent av får en li-
ten pratstund med bonden. Det har 
blivit vanligare att gårdar drivs av 
kvinnor, så är det också i skärgår-
den. Både på djur- och växtodlings-
gårdar samt bär- och fruktodlingar.  

Passa på att fråga om saker som 
bekymrat dig eller som du bara an-
nars är intresserad av, t.ex. hur pro-
dukterna i boden kommit till, var 
de vuxit, var djuren betat, och ställ 
frågan som ändå är på dina läppar: 
Vad gör ni på vintern då? 

FÖRUTOM smakupplevelsen för 
stunden eller middagen hittas den 
perfekta gåvan ofta just i en gårds-
butik. Ett vackert bruksföremål till-
verkat med största skicklighet eller 
en smakgåva får även den som re-
dan har allt att glädjas. Samtidigt 
bidrar du till hållbar utveckling ge-

nom att de småskaliga näringarna i 
skärgården kan hållas levande för 
kommande generationer. 

Här ser du alla gårdsbutiker 
i Skärgårdens Smakrutt: 
www.citynomadi.com/route/

Text: Margot Wikström, 
projektledare Kosthåll med 
konsumenten i fokus – KulTa, 
Pargas stad
margot.wikstrom@parainen.fi

MILJÖINFO

SMAKRUTT

Enligt Avfallshanteringsföreskrif-
terna för Sydvästra Finland ska 
slammet från slamavskiljarna vid 
glesbygdens fastigheter tömmas 
regelbundet. Om det är fråga om 
slamavskiljare/slambrunnar dit 
också wc-vatten avleds ska slam-
met tömmas årligen. Ifall man av-
leder bara gråvatten (vatten från 
kök, bastu, dusch, tvättmaskiner) 
till slamavskiljaren, ska slammet 
från sådana avskiljare borttas vart 
annat år. Samma regler gäller såväl 
fast bosättning som fritidsboende.

Traditionellt har fastigheternas 
slamavskiljare tömts av slamtran-
sportföretagaren, som i sin tur för 
slammet till stadens reningsverk. 
Att tömma slam från de tusentals 
fastigheterna i glesbygden förorsa-
kar mycket trafikerande. Vad gäl-
ler slamavskiljarna för gråvatten så 
behöver vi förstå att största delen 
av avskiljarnas innehåll består av 
vatten. Att transportera vatten runt 

omkring i skärgården och kuska det 
till reningsverken är inte miljövård. 
Förutom att det förorsakar utsläpp, 
slitage av vägar och höjda kostna-

der, förorsakar det onödig extra be-
lastning vid stadens reningsverk. 
Dessa reningsverk fungerar redan 
idag på gränsen till deras kapacitet.

Miljövårdsbyrån vill påminna al-
la fastighetsägare i glesbygden om 
att det speciellt från gråvattenav-
skiljare går att avlägsna slammet 
själv. Det är tillåtet enligt 37 §:n i 
våra avfallsföreskrifter och önsk-
värt med tanke på miljövård och 
plånbok. Det räcker, att man regel-
bundet samlar bort slammet från 
avskiljarna t.ex. med hjälp av en 
finmaskig håv och lägger materia-
let i komposten. Bestämmelserna 
angående avloppsvatten kräver in-
te att hela innehållet i slamavskil-
jarna töms, utan bara slammet. En-
ligt definition är ”slam” ”den sedi-
menterade eller flytande materia 
som kan avskiljas från avloppsvatt-
net som separat fraktion”.

Slamavskiljare dit man avleder 
wc-vatten bör huvudsakligen töm-
mas av transportföretag. Enligt våra 
avfallsföreskrifter är det dock möj-
ligt att separera slammet också från 
dessa avskiljare på egen hand med 

förutsättning av att det på fastighe-
ten finns en apparat som tillverka-
ren planerat just för detta ändamål. 
Det finns godtagbara enkla slamav-
vattnare, med vilkas hjälp det går 
att separera och torka slammet även 
från wc-vattenavskiljare. Slammet 
ska sedan komposteras sakenligt. 
Det här är ett bra sätt att spara på 
miljön och minska kostnader spe-
ciellt på fastigheter som befinner 
sig bakom svåra avstånd, t.ex. i den 
yttre skärgården.

Det finns en sak som vi behöver 
komma ihåg: Enligt avfallshan-
teringsföreskrifterna skall det för 
egenhändig behandling av slam gö-
ras en anmälan till Sydvästra Fin-
lands avfallshanteringsnämnd (ja-
tehuoltolautakunta@turku.fi). I an-
mälan bör anges de uppgifter som 
nämns i 37 § i avfallsföreskrifter.

Miljöhälsningar
Miljövårdsbyrån i Pargas stad

PARGAS

Skärgårdens Smakrutt

Sommargäst! 
Töm själv slammet från din gråvattenavskiljare!

BILD: MAGDALENA EK

 BILD: SEIVIS DIREKTFÖRSÄLJNING

Skärgårdssmaken hittar du i 
de små gårdsbutikerna och 
bodarna. Skärgårdsborna 
har alltid varit fyndiga 
samtidigt som de behöver 
flera ben att stå på i sin 

verksamhet. Ett resultat av 
detta är de otaliga små 
direktförsäljningsbodarna 
som man kan hitta längs 
vägarna när man tar sig en 
avstickare från Skärgårds-

vägen in till byarna. De 
fungerar som lämpliga 
rastplatser under din 
cykeltur, vandring och bil- 
eller motorcykelutfärd.

Mathantverket kom till Finland just genom skärgården, där behovet 
av kunskap i förädling av råvaror var stort. I skärgården finns idag 
många duktiga mathantverkare som har sina vinnar- och övriga pro-
dukter till salu i bodarna. Spana efter diplom på väggarna och vin-
nardekaler på produkterna!

Mycket av sortimentet går inte att kö-
pa i butiker alls utan allting säljs di-
rekt till konsument. Klimatet i skär-
gården och de många soltimmarna 
under sommarhalvåret lämpar sig 
bra för specialodlingar, därför kan de 
mest exotiska produkter hittas i bo-
darna. Störst är urvalet i vissa bodar 
under sensommaren när det mesta 
har mognat också på friland. 

BILDER:  MARGOT WIKSTRÖM

http://www.citynomadi.com/route/
mailto:margot.wikstrom@parainen.fi
mailto:jatehuoltolautakunta@turku.fi
mailto:jatehuoltolautakunta@turku.fi
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RINGVÄGEN

Upptäck Pargas längs 
Skärgårdens ringväg

Den första juni öppnade Skärgår-
dens ringväg för 24:e året i rad. 
Fram till den sista augusti välkom-
nas cyklister, bilister, fotgänga-
re och andra att upptäcka den to-
talt omkring 250 km långa rutten. 
Ringvägen omfattar delar av Åbo, 
Nådendal, Gustavs och S:t Karins, 
men sträcker sig också genom Par-
gas alla huvudöar. Det här är den 
ultimata lokala skärgårdsupplevel-
sen, menar Pargas turismombud 
Martti Nilsson. 

- Jag har själv färdats runt ringvä-
gen ett tiotal gånger under åren, bå-
de ensam, med min fru och hela fa-
miljen. Jag föredrar att resa med cy-
kel, men när barnen var yngre kun-
de vi också kombinera cyklandet 
med kollektivtrafik, berättar Nils-
son. 

Nilsson har arbetat med turism i 
över tjugo års tid och ingår idag i 
Pargas turismenhet, ledd av Niina 
Aitamurto. På hans bord ligger all 
slags informationsverksamhet in-
om turismnäringen, inklusive den 
populära ringvägen. 

 

EN RUTT I VÄRLDSKLASS

 Nilsson beskriver Skärgårdens 
ringväg som en estetisk rutt av för-
sta klass. Turen sträcker sig över 
land och hav, med varierande vy-
er och ständig stimuli. 

- Få rutter erbjuer så mycket skön-
het och trivsel. Du hinner knappt 
vänja dig vid ett landskap förrän 
följande tonar upp sig. De historis-
ka skärgårdssamhällena och fläk-
tande färjturerna utgör också väl-
komna avbrott till de slingriga 
landsvägarna, menar Nilsson. 

Ringvägen togs väl emot så snart 
rutten öppnade år 1996 och popula-
riteten har fortsatt växa sedan dess. 
De senare somrarna har omkring  
20 000 personer upplevt Pargas 
skärgård via den här attraktionen. 

 

BÄST FRÅN CYKELSADELN

Skärgårdens ringväg kan upplevas 
på valfritt vis, men Nilsson slår 
ändå ett extra slag för cykeln som 
transportmedel. En måttlig grund-
kondition behövs, men det räck-
er gott med en vanlig cykel. Äger 
man inte en egen finns det flera ut-
hyrningsmöjligheter i skärgården. 

- Från cykelsadeln betraktar du 
omgivningen i ett behagligt tempo, 
samtidigt som du upplever dofter, 
ljud och andra intryck. Det går ock-
så utmärkt att kombinera cykel och 
kollektivtrafik, ifall man vill bespa-

ra benen emellan, hälsar Nilsson.  
Planerar man att resa hela den 

250 km långa rutten är 4-5 dagar en 
standardtid för utförandet. Före-
drar man en rejäl fysisk utmaning 
kan rutten förstås också avklaras 
snabbare, eller förlängas genom en 
avstickare vidare ut i den åländs-
ka skärgården. En elcykel kan i sin 
tur hjälpa till ifall man föredrar en 
skonsammare resa. 

- Ringvägens upp till nio färjtu-
rer rymmer nästan alltid cyklister, 
medan bilister kan få köa lite läng-
re. Var lite extra uppmärksam just 
vid färjfästena, där många fordon 
har onödigt bråttom på de smala 
vägarna, hälsar Nilsson.

Turismombud tillägger också att 
cyklister och bilister överlag ofta 
får samsas som ringvägen, vid av-
saknad av cykelvägar på stora de-
lar av rutten.

 

REGNKLÄDER I BAGAGET

 Ringvägsresenärer kan räkna med 
en heltäckande service längs hela 
rutten, men det lönar sig ändå att 
packa med vissa förnödenheter re-
dan i förväg. 

- Regnväder hör sommaren till 
men en genomblöt packning får en 
lätt att tappa humöret. Se till att hål-
la både dig själv och dina ägodelar 
torra under resan, menar Nilsson. 

Den långa cykelturen förutsät-
ter också bekväma, flexibla kläder, 
helst i tunna material som kan sköl-
jas av vid dagens slut. En nyservad 
cykel skapar också goda förutsätt-
ning för resan, även om de flesta by-
arna är utrustade med cykelservice.

- Ifall punktering ändå inträffar 
mitt ute på vischan kan en punk-
teringslapp och cykelpump vara 
en uppskattad packning, konstate-
rar Nilsson. 

Beträffande kost under vägen kan 
man lugnt förlita sig på skärgårds-
byarnas digra utbud. Restaurang-
er, kaféer och affärer betjänar bå-
de vid somliga färjfästen och inne 
i ortscentren.

- Här hittar du också infopunk-
ter som bl.a. bidrar med lokala tips 
på underhållning, så att varje re-
senär får ut så mycket som möjligt 
av sin skärgårdssemester, avslutar 
Nilsson.

Mera om Skärgårdens ringväg:
www.visitparainen.fi/ringvagen

Text: Å Communications

TURISMOMBUDETS SKÄRGÅRDSTIPS
INIÖ
1. Besök Iniös blockmuseum, be-
läget intill kyrkan i Norrby. Här kan 
du bekanta dig närmare med en 
omfattande blocksamling, sjöfar-
tens och isvägarnas historia. 
2. Sträck på benen på Iniös vackra 
naturstig i Norrby. Från Kasberget, 
hela 40 meter över havet, kan du 
vid klart väder se så långt som till 
åländska Brändö. 

HOUTSKÄR 
1. Vik av Skärgårdens ringväg för 
en tur in till Houtskär centrum, 
vackra Näsby. 
2. På Hyppeis Värdhus serveras ut-
sökt mat och trivsam logi, för den 
som behöver något i magen eller 
tak över huvudet. 
3. Mossala Island Resort underhål-
ler hela familjen! På ön erbjuds 
allt från fiske och vandring till pad-

dling och bastubad. 

KORPO 
1. Vik av ringvägen för ett besök i 
Korpo centrum. Här finns trevliga 
övernattningsmöjligheter såsom 
Hjalmar´s Hotel, för att inte tala 
om restaurangutbudet. Invid gäst-
hamnen Verkan ligger bl.a. Res-
taurang Buffalo, vars revbensspjäll 
får högsta betyg. 
2. Missa inte Korpos 1400-talskyrka 
med dess medeltida skulpturer 
och fascinerande arkitektur. 
3. Lär dig mera om Korpo och 
skärgårdslivet på Hembygdsmu-
seet och Skärimuseet. Observera 
eventuella ändringar i öppethåll-
ningstiderna, med anledning av 
coronaepidemin. 

NAGU 
1. Nagu är en av ringvägens vik-

tigaste knutpunkter. Besök den 
renoverade gästhamnen och ta 
en kaffepaus på ortens många 
kaféer och restauranger. 
2. I Sjöfartshuset, beläget i Nagu 
centrum, presenteras sjöfartens 
spännande historia från 1800-ta-
let till idag. 
3. Kring centrum hittar du också 
flertalet naturstigar och vackra ut-
kiksberg. 

PARGAS 
1. Hybridfärjan Elektra, som susar 
miljövänligt mellan Nagu och Par-
gas, är en upplevelse i sig för mån-
ga besökare. 
2. Upplev Gamla Malmen med 
nya ögon! Skärgårdsguiderna 
ordnar guidade rundturer under 
sommaren, till exempel den nya I 
Lenins fotspår. 
Läs mer: http://saaristoguide.fi/

Tryggt, lokalt semestrande är sommarens melodi och sällan 
har skärgårdslivet lockat som nu. Längs Skärgårdens 
ringväg upplevs Åbolands havsnära ölanskap från 
cykelsadeln, till fots eller med motorfordon.  Här tipsar 
Pargas turismombud Martti Nilsson om väsentlig packning 
och sevärda stopp under turen.

Martti Nilsson rekommenderar att uppleva Skärgårdens ringväg på cykel.

ERIK SAANILA

http://www.visitparainen.fi/ringvagen
http://saaristoguide.fi/
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INFLYTTNING

Drömhuset förde 
dem till Korpo

Tarja Lapintie (f. Oksanen), upp-
växt i Vasa, stiftade under barn-
domssomrarna bekantskap med Re-
plots vackra skärgård. Maken Kim-
mo Lapintie spenderade sina för-
sta somrar invid Päijänne, i Insjö-
finlands vackra landskap. 

- En stor del av våra liv har ändå 
utspelat sig i stadsmiljö, i bl.a. Vasa, 
Tammerfors och Tavastehus. Trots 
att vår senaste hemstad Helsing-
fors omges av hav, längtade vi of-
ta bort mot vidsträckta vattenland-
skap. Vi önskade oss också ett eget 
hus, istället för den höghusbostad 
som länge utgjorde familjens hem, 
berättar paret Lapintie. 

DRÖMHUSET PÅ KORPO

 I valet av bostadsort vägde rätt hus 
tyngre än själva platsen. På nätet 
ramlade Kimmo över en vacker trä-
villa belägen på Korpo, som dess-
utom påminde om det sommarhus 
han vistades i som barn. Paret fat-
tade fort tycke för stället och köpte 
bostaden utan längre resonemang.  

- Vid det här laget hade våra barn 
flyttat hemifrån, så helt praktiskt 
skulle en flytt gå ganska lätt. På själ-
va huset fanns det däremot en hel 
del att göra, så de första åren reno-
verade vi mest, berättar Tarja.   

Varken Tarja eller Kimmo hade 
någon direkt anknytning till Kor-
po sedan tidigare, men de kände 
nog till Åbolands skärgård från förr. 
För ett trettiotal år sedan hyrde de 
en stuga på Houtskär, och föll redan 
då för området. Just i det livsskedet 
kändes ändå en skärgårdslivsstil för 
omständlig.

GRADVIS INFLYTTNING

Trots att Korpo-huset köptes för 
heltidsbruk tog det några år inn-
an makarna verkligen flyttade in. 
Ett tidigare vattenläckage krävde 
mycket jobb, samtidigt som Tarja 
och Kimmo behövdes på annat håll 
för sina respektive arbeten. 

- Innan pensionen jobbade jag 
som scenograf på teatrar runt om i 
landet. Kimmo är professor i sam-
hällsplanering vid Aalto-universi-
tetet, och gör mycket forsknings- 
och distansarbete. Vi har tidvis levt 
lite av ett nomadliv, styrt av mina 
arbetsuppdrag, berättar Tarja. 

Tarja tillägger att Kimmo faktiskt 
forskar i just multilokalitet – den 
livsstil paret själva har ägnat sig åt 
och fortsättningsvis förespråkar. 
Makarna ser många fördelar i att 
ha bott på flera orter och uppmunt-
rar till en större öppenhet mellan 
landsbygd och stad. Den ena livssti-
len behöver inte utesluta det andra.

- Jag är heltidsboende på Korpo 
sedan fyra år tillbaka, medan Kim-
mo fortsättningsvis pendlar till job-

Varken Tarja eller Kimmo 
Lapintie hade någon 
starkare anknytning till 
Korpo när de för nio år 
sedan köpte sin gula trävilla 
på ön. Med åren har 
deltidsboendet utvecklats till 
ett hem med både havet, 
service och god grannsämja 
runt hörnet. Här i 
skärgården vill de avnjuta 
pensionsåren.

PRIVAT

Kimmo, Tarja och deras nya hund börjar göra sig hemmastadda i skärgården.
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INFLYTTNING

Tarja och Kimmo längtade ofta till havet medan de bodde i Helsing-
fors, trots att staden omges av vatten.

PRIVAT

Så gör du sommar-
stugan till ditt hem!

Uppfyller stugan
kraven för bostadshus? 

Välkommen! 

Välkommen till  
Skärgårdsstaden!  

sanitets-
utrymmen

energikrav
isolering

Efter att bygglov har beviljats
och slutgranskningen är gjord 
kan du göra din flyttanmälan 

hos magistraten. 

Tänk på:

Ifall bygglovet är beviljat 
för ett bostadshus kan 

du göra en flyttanmälan 
hos magistraten. 

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Bygglov finns för bostadshus

Ifall bygglovet gäller ett fritids-
hus eller byggplatsen är anvisad 
för fritidsbyggnader behöver du 
ett undantagslov eller planerings- 
behovsavgörande, och därefter 
ett bygglov.

Kontakta byggnads-tillsynen för 
att kontrollera bygglov.

Planläggnings-
enheten tar hand
om din ansökan
om undantagslov 
eller bedömning
av planerings-
behov. Du kan 
räkna med svar 
inom ca 1 månad.

När ditt undantagslov eller 
planeringsbehovsavgörande
har beviljats ska du inom 2 år 
ansöka om bygglov hos 
byggnadstillsynen.

2021

2022202220222023

Bygglov finns 

för fritidshus

bet i huvudstadsregionen. Lägen-
heten i Helsingfors har vi kvar tills-
vidare, trots att vi båda spenderar 
allt mera tid ute i skärgården, sä-
ger Tarja.   

Trots att Tarja är pensionerad sce-
nograf sysslar hon fortfarande med 
det författarskap och de illustratio-
ner hon har ägnat sig åt sedan 90-ta-
let. Tarja har skrivit både barnböck-
er och pjäser, och jobbar för närva-
rande med en ny barnbok.

VARMT VÄLKOMNANDE

Efter nio år av både deltids- och 
heltidsboende på Korpo börjar ma-
karna Lapintie känna sig hemma-
stadda. Ett första viktigt steg i flyt-
ten var att överföra parets digra bib-
liotek till ön och i februari skaffa-
de de också hund – ännu ett teck-
en på en mera stadigvarande till-
varo i skärgården. Även det varma 
välkomnande de har fått av ortsbor 
och grannar har bidragit till triv-
seln och assimileringen. Paret be-
römmer Korpobornas hjälpsamhet 
och uppskattar öns livskraftiga by-

gemenskap.
- Också våra barn spenderar hög-

tider och helger här ute i skärgår-
den, berättar paret. 

Förutom miljön, människorna 
och drömhuset har Korpos servi-
ce överraskat positivt. Tarja kon-
staterar att många tjänster ligger än-
nu närmare här än de gjorde i Hel-
singfors. Affärer, postkontor, bibli-
otek, restauranger och vårdcentral 
betjänar ortsborna. Ifall ett större 
shoppingbegär slår till ligger var-
ken Pargas centrum eller Åbo sär-
skilt långt borta. Vill eller kan man 
inte använda egen bil fungerar kol-
lektivtrafiken utmärkt.  

- Vi kan varmt rekommendera 
skärgårdslivet särskilt till dem som 
har möjlighet till en del distans-
jobb. För oss passade en gradvis 
flytt allra bäst, där vi har haft möj-
lighet att njuta av bägge livsstilar, 
avslutar paret Lapintie.

Text: Å Cmmunications

Vi kan varmt 
rekommendera 
skärgårdslivet 
särskilt till  
dem som har 
möjlighet till en 
del distansjobb.
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HÄNDELSEKALENDER

HOUTSKÄR

NAGU

INIÖ

KORPO

PARGAS

KORPO MUSEERNA ÖPPNAS 
ONSDAG 24.6 KL. 12-16
Hembygdsmuseet 
Strömmavägen 39
24.6-9.8  ons-sö
15.8-27.9 lö-sö
En magisk plats vid Kuggviksstranden där 
historien har flutit in genom århundraden.
Här kan man ta en rast och samtidigt upp-
leva stämningen från folket som levde här.
Uppe på gårdsplanen i stugor och bodar 
finns unika samlingar som berättar om livet 
förr i Korpo.

KORPO KAPELLFÖRSAMLING
Sö 13.6 kl 11 Gudstjänst i Korpo kyrka
Lö 20.6 kl 16 Midsommardagens friluftsguds-
tjänst på Hembygdsmuseets tun
Sö 21.6 kl 15 Sommargudstjänst i Norrskata 
kyrka
Ti 23.6 klo 14 ”Korppoon kirkko kertoo”. Opas-
tettu kierros Korppoon kirkkomaalla sekä kir-
kossa. 
Sö 28.6 kl 11 Sommargudstjänst i Utö bö-
nehus
Sö 28.6 kl 18 Sommargudstjänst i Korpo kyrka 
Ti 30.6 kl 14 ”Korpo kyrka berättar”. Guidad 
rundvandring på kyrkogården och i kyrkan.
Sö 5.7 kl 11 Sommargudstjänst i Aspö kapell
Sö 5.7 kl 14 Sommargudstjänst i Nötö kyrka
Sö 5.7 kl 18 Sommargudstjänst i Korpo kyrka 
Sö 12.7 kl 11 Sommargudstjänst i Jurmo ka-
pell
Sö 19.7 kl 18 Sommargudstjänst i Korpo kyrka 
Sö 26.7 kl 15 Sommargudstjänst i Norrskata 
kyrka
Su 26.7. klo 18 Suomenkielinen minimessu 
Korppoon kirkossa
För församlingens verksamhet i övrigt se 
www.vastabolandsforsamling.fi eller www.
facebook.com/vasfor

MÖTESKALLELSE
FRK Korpo avdelning håller
VÅRMÖTE
Onsdagen den 17 juni
kl. 19.00 på Gluggen
Handelsmansvägen 1, 21710 Korpo
Stadgeenliga ärenden.
Välkomna!
Styrelsen

SIMSKOLA
SIMSKOLA & JUNIOR LIFESAVER KURS
anmälan via www.folkhalsan.fi
Kannvik, Jumo
13-24.7.2020
arr: Folkhälsan i Iniö

ÄVENTYR PÅ NATURSTIGEN I NORRBY
Gå på äventyr tillsammans med Bärtil och 
hans vänner längs med naturstigen i Norrby.
Hoppa på -rörelsekorten passar både liten 
som stor.
Arr: Folkhälsan i Iniö

ORIENTERING
Orientering på Kolko
Banor 3 km och 5 km

JUNI 
KOM MED PÅ FREDAGSTRÄFFAR!
Har du internetuppkoppling och dator, plat-
ta eller smarttelefon kan du delta i träffar 
över nätet. Vi riktar oss speciellt till dig som 
önskar hålla social distans, dvs undvika att 
träffa så mycket personer rent fysiskt. 
Vi har valt att detta sker över hangouts 
(meet) och där kan vi både se och höra 
varandra. Programmet kommer att vara va-
rierande; småprat, lite musik, lite rörelser man 
kan göra hemma, frågesport och annat 
som intresserar deltagarna.
Det är inte svårt att koppla upp sig
Så har du en internetuppkoppling och da-
tor, platta eller smarttelefon kan du delta.
Du kan komma med genom att gå in på 
Pargas stads hemsida www.pargas.fi och på 
första sidan hittar du en gul ruta ”Aktuellt om 
coronaviruset och undantagsförhållanden, 
läs mer HÄR”. Klicka på HÄR och då kommer 
du vidare till en sida med många rutor och 
där klickar du på rubriken Träffpunkt och då 
du läser den texten hittar du en mening som 
lyder: Du kan delta i träffpunkt genom att 
klicka HÄR. Klicka på HÄR och du kommer 
med i fredagträffen.
En annan möjlighet är att du anmäler dig till 
pargas@avdelning.rodakorset.fi och då får 
du en inbjudan till träffen på e-posten och 
den vägen kan du öppna Träffpunkten. 
Begär om hjälp
Du som känner dig osäker på hur det här 
funktionerar, begär hjälp av någon som är 
mer van datoranvändare. Du kan också 
kontakta FSU:s projekt Recycle IT. Boka en tid 
med en IT-handledare på numret 02 4545 
410.
Vi hoppas att anhöriga tipsar om denna 
möjlighet att träffas och försöker hjälpa med 
de tekniska detaljerna så att man får det att 
funktionera. Man kan öva med familjen nå-
gra gånger.
Träffpunkt arrangeras av Röda Kors projektet 
Vi ses i byn, Pargas stads kulturenhet, Pargas 
Röda Kors avdelning och Finlands Svenska 
Ungdomsförbund
15.05 – 26.6.2020. Fredagsträffen hålls varje 
fredag kl. 14 på svenska och kl. 13 på finska.
Hangouts (meet)

STENTORPS SOMMARUTSTÄLLNING KRAFT
I det tömda, nytvättade fårhuset bjuder vi 
på 15 % rabatt på Stentops lammulls-och 
skinnprodukter och Heikki Vendelins akva-
reller och foton av lammen och vår vackra 
omgivning.
Vallhunden Oba visar sitt kunnande med 
fårena under dagen. En bildkavalkad med 
Heikkis foton av omgivningens blommor och 
djur rullar på i fårhuset. Man kan vandra om-
kring och försöka namnge så många man 
kan hitta. Vinnaren får ett litet pris senare.
Självservering av lammköttspiråg, chokoka-
ka och kaffe.
Kom utan flunssa, och fynda värmande för 
framtiden.
Fysiskt avstånd - naturnära!
Länk:
www.stentorp.fi
Börjar 06.06.2020
Stentorps fårfarm, Skråbbovägen 222, 21610 
Kirjala

JULI
SIMSKOLA SOMMAREN 2020 - PARGAS
Föreningen Folkhälsan i Pargas rf ordnar 

NAGU KAPELLFÖRSAMLING
LITEN PILGRIMSVANDRING
ca 5 km, med start från kyrkporten. 
Välkomna!
må 15.6. kl 18
SOMMARTRÄFF
Vita husets gårdsplan strax 
ovanom församlingshemmet.
on 17.6. kl 15
HÖGMÄSSA
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström. 
Församlingen varmt välkommen 
att delta på plats i kyrkan igen!  
KYRKAN
lö 20.6. kl 11 Midsommard.
SOMMARTRÄFF
Vita husets gårdsplan strax 
ovanom församlingshemmet.
on 24.6. kl 15
SOMMARTRÄFF
Vita husets gårdsplan strax 
ovanom församlingshemmet.
on 1.7. kl 15
GUDSTJÄNST 
Esa Killström, Mikael Granlund.
Församlingen varmt välkommen 
att delta på plats i kyrkan igen!
NÖTÖ KYRKA
sö 5.7. kl 14 
SOMMARGUDSTJÄNST 
Harry S. Backström, Markus Ollila.
KYRKAN
sö 5.7. kl 17
HÖGMÄSSA 
Esa Killström, Robert Helin.
KYRKAN 
sö 19.7. kl 11 
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin.
KYRKAN 
sö 9.8. kl 11 
SOMMARTRÄFF
Vita husets gårdsplan strax 
ovanom församlingshemmet.
on 12.8. kl 15
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Eeva Granström.
KYRKAN 
sö 16.8. kl 11 
HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Eeva Granström.
NÖTÖ KYRKA 
sö 16.8. kl 14 
SOMMARTRÄFF
Vita husets gårdsplan strax 
ovanom församlingshemmet.
on 19.8. kl 15
HÖGMÄSSA OCH KONFIRMATION
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström, Mari Nurmi. 
Tillfällena firas i kretsen av familjerna.
KYRKAN 
sö 23.8. kl 11 och kl 13
SOMMARTRÄFF
Vita husets gårdsplan strax 
ovanom församlingshemmet.
Säsongavslutning.
on 26.8. kl 15

De största sommarevenemangen i Houts-
kär; Houtskärsdagarna, Crazy Raft Race och 
Spelmansmusik i Houtskär, liksom de flesta 
mindre, är inhiberade på grund av coronae-
pidemin. Vi får ta det lugnt och njuta på an-
nat sätt av sommaren i år och återkomma 
med publika evenemang nästa sommar!

HOUTSKÄRS KAPELLFÖRSAMLING
OBS
Sö 14.6, 12.7 och 9.8 hålls ingen gudstjänst
MIDSOMMARDAGENS FRILUFTSGUDSTJÄNST
Inget kyrkkaffe, men man får gärna stanna 
och äta egen medhavd picknick i trädgår-
den.
PRÄSTGÅRDENS TRÄDGÅRD
20.6 kl. 11.00
MESSU
HOUTSKARIN KIRKKO
21.6 klo 11.00
HÖGMÄSSA 
HOUTSKÄRS KYRKA
28.6, 26.7 och 16.8kl. 11.00 
FRILUFTSGUDSTJÄNST 
KIVIMO
5.7 kl. 13.00
KVÄLLSMÄSSA 
HOUTSKÄRS KYRKA
19.7 och 2.8 kl. 18.00 
SOMMARANDAKT PÅ NÅTÖ
27.6 KL. 16.00
SOMMARANDAKT PÅ BERGHAMN
1.7 kl. 16.00
HELGMÅLSBÖN 
med invigning av meditationsstigen
VID KLOCKSTAPELN
4.7 kl. 18.00

MISSIONSBODEN
Är öppen kl. 13-15 följande lördagar:
13.6, 27.6, 11.7, 18.7, 25.7, 1.8, 8.8, 15,8
HOUTSKÄRS KULTURGILLE

HOUTSKÄRS SKÄRGÅRDSMUSEUM 
Öppet 26.06 - 09.08.2020
Tisdag - Fredag   12  - 19
Lördag - Söndag     12  - 16
Måndagar stängt.
Inträdesavgift   = 4 €/person

HOUTSKÄRS TORGGILLE
LYCKEBO TORG 
Fram till midsommar är Torgboden och Hant-
verksboden öppna fredagar och lördagar 
klockan 10-12, midsommarveckan torsda-
gen och fredagen kl. 10-12. Efter midsomm-
mar är torgillets bod öppen fredagar och 
lördagar till 10.8 och Simonsprodukt hant-
verksbod är öppen ti-to och fre-lö kl. 10-14 
fram till slutet av juli.
Glasskiosken är öppen under juli månad (fr 
o m 4.7).
Pop-upboden på torget kan hyras för en 
dag i gången. Då när det passar dig bäst. 
Tag kontakt via tel: 0400 224 929 minst två 
dagar före, så bokar vi in dig! 

Kartan kostar 3 €
Start mellan kl. 16-17 från Mikkelintupa
Onsdag 22.7.2020

INIÖ BIBLIOTEK
Biblioteket är stängt. Om du vill låna böcker i 
sommar kan du reservera dem via blanka.fi 
eller ringa 040 488 5795 mån-fre kl. 9-15. Det 
går också att skicka e-post till biblioteket.
inio@pargas.fi.

TORG
Kom ihåg att besöka torget i Norrby hamn.

INIÖ KAPELLFÖRSAMLING
20.6. lördag kl. 13 midsommardagens tvås-
pråkiga högmässa med sommarpsalmer i 
Iniö kyrka
28.6. söndag kl. 13 högmässa med som-
marpsalmer i Iniö kyrka
12.7. söndag kl. 13 högmässa i Iniö kyrka
25.7. lördag kl. 17.30 kvällsmässa med som-
marpsalmer i Iniö kyrka
2.8. söndag kl. 13 suomenkielinen messu Ini-
ön kirkossa
16.8. söndag kl. 13 familjemässa i Iniö kyrka, 
välsignelse av barnen inför skolåret/dagiså-
ret
30.8. söndag kl. 17 sånggudstjänst i Iniö kyr-
ka
OBS! Ändringar möjliga p.g.a de rådande 
coronavirus-omständigheterna. Det  aktuel-
la programmet publiceras på Väståbolands 
svenska församlings hemsida https://www.
vastabolandsforsamling.fi/
Prästens telefonnummer: 040-312 4462/Jussi 
Meriluoto

SKÄRIMUSEET
Verkan, Kabeluddsvägen
24.6-30.8 ons-sö
Söndag 30.8 sista dagen som museet är 
öppet.
Nu är det sista chansen att se spritkungen 
Hjalmar Mäkelä, Notdragning, fiske vid Kelö, 
sjöfågeljakt, Brunos fiskebåt mm.

KORPO HEMBYGDSFÖRENING RF. 
inkallar till ÅRSMÖTE torsdag 11.6 kl. 18.30 i 
Idas, Hembygdsmuseet
Stadgeenliga ärenden och stadgeändring 
av § 10
Vi bjuder på god stämning och något gott.
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen

HÖGMÄSSA 
Kjell Granström, Robert Helin, 
Eeva Granström. 
KYRKAN 
sö 6.9. kl 11

HEMSIDA: vastabolandsforsamling.fi 
FACEBOOK: facebook.com/vasfor

http://www.vastabolandsforsamling.fi
http://www.facebook.com/vasfor
http://www.facebook.com/vasfor
http://www.folkhalsan.fi
http://www.pargas.fi
mailto:pargas@avdelning.rodakorset.fi
http://www.stentorp.fi
mailto:biblioteket.inio@pargas.fi
mailto:biblioteket.inio@pargas.fi
https://www.vastabolandsforsamling.fi/
https://www.vastabolandsforsamling.fi/


NYTT ● PARGAS STADS INFORMATIONSTIDNING ● 5 l 2020

PARGAS.FI  ●   PARAINEN.FI

11

HÄNDELSEKALENDER

VÄVSTUGAN OCH GARNSTALLET
öppet må-ti 10-15, ons-tors 10-16
Sommar stängt 18.6-2.8.2020 
Beatrice Bäcklund hälsar dig välkommen till 
vävstugan. 
Kom in och boka tid för att väva 
en matta, poppana, pläd, 
kökshanduk eller tex en bordduk.

HÖSTENS KURSER
24.8 Green Craft korg
5.9 o 12.9 Lampskärm
8.9 Vävkurs
16.9 Makrame väggbonad
7.10 Tuftning
12,19,26.10 Sockor för nybörjare
4.11 Himmel Väggbonad
25.11, 5.12, 7.12, 12.12 Ljusstöpning

Vi tar också emot kursbokningar för privata 
grupper och företag.

SKAPANDE SOMMAR KLUBB 
FÖR BARN
3-7.8 Väv din matta

Mera information och anmälningar 
på vår hemsida taitoaboland.fi 

MUSIKINSTITUTET AVSLUTADE SITT LÄSÅR 
MED VIDEOFRAMTRÄDANDEN
Den avvikande vårterminen i Arkipelag avs-
lutades med en videokonsert och videof-
ramföranden av danselever som slutfört sina 
studier. De kan ses på internetsidan arkipe-
lagmusik.fi.
Institutet förbereder sig på återgång till nä-
rundervisning kommande läsår. Man kan 
anmäla sig till elev före midsommar (mu-
siklek, instrument-, sång- och dansstudier).
Institutet öppnar sina dörrar i början av au-
gusti och läsåret inleds 17.8 

simskola 6.7.–17.7.2020 Airisto kl. 10–12 Bläs-
näs 1 kl. 10–12 Lillholmen kl. 13:30-15:30 Must-
finn kl. 13:30-15:30 20.7.–31.7.2020 Bläsnäs 2 
kl.13:00-15:00 Bläsnäs 3 kl.16:00-18:00 Bläs-
näs Märkesgrupp kl.16:00-18:00 (går samti-
digt som Bläsnäs 3, 10 platser) Simskolorna 
är för alla oberoende tidigare simkunskaper. 
Barnen delas upp i olika grupper enligt de-
ras simkunskaper. I alla grupperna kan man 
ta alla märken enligt sina simkunskaper. 
Bläsnäs Märkesgruppen är för de som klarat 
Talangmärket. Åldersgräns: Barnet fyller 5 år 
under detta år. Förhandsanmälan till sims-
kolorna via Folkhälsans sidor: https://www.
folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/ 
Avgift för simskolan: För medlemmar i Före-
ningen Folkhälsan i Pargas r.f. 50 € och för 
icke medlemmar 80 €.
Länk:
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/
simskolor/
Börjar: 06.07.2020
Flera platser

AUGUSTI

VÄSTÅBOLANDS SVENSKA 
FÖRSAMLING PARGAS 
FÖRSAMLINGSDISTRIKT
SOMMARENS GUDSTJÄNSTER, 
ANDAKTER, KONSERTER
Andra söndagen efter pingst sö 14.6 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. 
Ti 16.6 kl. 20 Aftonandakt på Bläsnäsudden, 
Lidén. 
On 17.6 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Lidén, 
Lehtonen. – kl. 21 Konsertserien ”Sommar-
natt i Pargas” konsert i kyrkan.
Midsommardagen lö 20.6 kl. 10 Friluftsguds-
tjänst vid Fredrikastugan (vid regn i kyrkan), 
Nuotio-Niemi, Ollila. 
Tredje söndagen efter pingst sö 21.6 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Lidén, Ollila. 
On 24.6 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Lidén, 
Lehtonen. 
Fjärde söndagen efter pingst sö 28.6 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, Ollila.
Ti 30.6 kl. 20 Aftonandakt på Bläsnäsudden, 
Nuotio-Niemi. 
On 1.7 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Nuotio-
Niemi, Lehtonen.
Femte söndagen efter pingst sö 5.7 kl. 10 
(OBS tiden), Backström, Lehtonen.
On 8.7 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Lehtonen.
Apostladagen sö 12.7 kl. 10 Högmässa i kyr-
kan, Backström, Lehtonen. 
Ti 14.7 kl. 20 Aftonandakt på Bläsnäsudden, 
Backström. 
On 15.7 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Lehtonen. – kl. 21 Konsertserien ”Som-
marnatt i Pargas” konsert i kyrkan. 
Sjunde söndagen efter pingst sö 19.7 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. 
On 22.7 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Lehtonen. 
Kristi förklarings dag sö 26.7 kl. 10 Högmässa 
i kyrkan, Backström, Ollila. 
Ti 28.7 kl. 20 Aftonandakt på Bläsnäsudden, 
Backström. 
On 29.7 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Ollila. 
Nionde söndagen efter pingst sö 2.8 kl. 12 
Högmässa med konfirmation i kyrkan, Lidén, 
Sundell, Ollila. – kl. 15 Konfirmationsmässa i 
kyrkan, Lidén, Björklund-Sjöholm, Ollila. 
On 5.8 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Ollila. – kl. 21 Konsertserien ”Sommar-
natt i Pargas” konsert i kyrkan. 
Tionde söndagen efter pingst sö 9.8 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Backström, Ollila.
Ti 11.8 kl. 20 Aftonandakt på Bläsnäsudden, 
Backström, 
On 12.8 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Back-
ström, Ollila.
Elfte söndagen efter pingst sö 16.8 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Backström, Ollila. – kl. 18 
Välsignelse av årets förstaklassister i kyrkan, 
Backström, Björklund-Sjöholm, Ollila. 
On 19.8 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Nuotio-
Niemi, Ollila. 
Tolfte söndagen efter pingst sö 23.8 kl. 10 

Högmässa med konfirmation i kyrkan, Nuo-
tio-Niemi, Sundell, Ollila. – kl. 14 Konfirmations-
mässa i kyrkan, Nuotio-Niemi, Sundell, Ollila. 
On 26.8 kl. 18 Veckomässa i kyrkan, Nuotio-
Niemi, Lehtonen. 
Lö 29.8 kl. 19 Konsertserien ”Sommarnatt i 
Pargas” konsert i kyrkan.
13:e söndagen efter pingst sö 30.8 kl. 10 
Högmässa i kyrkan, Lidén, Lehtonen. 

KYRKAN ÄR ÖPPEN
Kyrkan är öppen på vardagar kl. 12–19 samt 
lördagar och söndagar kl. 15–19.

KONSERT
Väståbolands finska församlingens konsert-
serie Sommarnatt i Pargas hålls som vanligt 
i sommar. Konserterna skickas ut även som 
direktsändningar via nätet. Konserterna hålls 
i Pargas kyrka på onsdagarna 17.6, 15.7 och 
5.8. Sommarens avslutningskonsert hålls på 
lördagen den 29 augusti klo 20. Den första 
konserten hålls i samarbete med Festivalen I 
barockens labyrinter och avslutningskonser-
ten hålls i samarbete med Pargas stad.

PROMENADGUIDNINGAR I PARGAS
Skärgårdsguiderna ordnar intressanta pro-
menadguidningar i Pargas, Nagu och Kor-
po, t.ex. i Lenins fotspår, Pargas för nybörjare 
och När spriten flödade. 
Mera info här: https://saaristoguide.fi/
FB: Skärgårdsguider - Saaristo-oppaat

Utomhusfilmfestivalen Parkkino ordnas 
för sjätte gången i Pargas Centralpark 26-
28.8.2020. Festivalen är ett gratis utom-
husevenemang med fokus på finländska 
unga filmskapare och konstnärer.

Filmerna visas på stor duk vid Central-
parkens cirkusring kvällstid då mörkret 
börjar lägga sig över staden (ca kl 21.30- 
23). Programmet är så som tidigare år brett: 
vi bjuder på kortfilmer, en långfilm och 
även cross-overprogram som kombine-
rar film med annan konst (t.ex. dans och 
musik).

Vid riktigt dåligt väder flyttas festivalen 
inomhus till Kultursalen i PIUG. För att 
förlänga festivalupplevelsen under fre-
dagskvällen ordnas officiell efterfest på 
Harry’s Pub i Pargas (K-18). Festen drar 
igång efter filmvisningen i parken, ca kl 
23, och då får man bl.a. delta i musikquiz 
med temat filmmusik. 

Ta med en vän, en picknickkorg och en 
filt, och kom och se film på stor duk gra-
tis med pop-corn i handen, i en unik mil-

jö under tre kvällar i rad.
Festivalen ordnas av föreningen KultAd 

rf i samarbete med Pargas stads kulturen-
het, och är en del av festivalen Kulturpar-
lamentet. Mer info och hela festivalpro-
grammet publiceras under sommaren på 
facebook.com/parkkinofestival. 

OBS! Vi är måna om våra besökare och al-
las säkerhet, och pga gällande coronavi-
rusläge kan ändringar förekomma. Vi föl-
jer regeringens rekommendationer om pu-
blika tillställningar. Följ oss på Facebook 
och Instagram för senaste nyheter och upp-
dateringar!

PARGAS

ONSDAG 17.6 KL. 21 I PARGAS KYRKA
Barock i sommarnatten 
Johann Sebastian Bach & 
Johann Georg Pisendel
Anna Rainio, violin
Louna Hosia, cello
Laura Ollberg, cembalo
Program 10€
Konserten ordnas i samarbete med Väs-
tåbolands finska församling och den 
inleder församlingens konsertserie Som-
marnatt i Pargas. Konserten sänds direkt i 
nätet och en konsertupptagning kan ses 
under en vecka efter konserten. YouTube: 
srk.parainen

LÖRDAG 15.8 KL. 19 I PARGAS KYRKA
Kvällarna i mitt liv
Marin Marais, Jean de Sainte-Colombe & 
François Couperin
Heidi Peltoniemi & Mikko Perkola, viola da 
gamba
Anna Rinta-Rahko, violone
Biljetter 20€

FREDAG 25.9 KL. 19 
I FBK:HUSET I PARGAS
Klassikerparadiset Live – 
i Haydns trädgård
bl.a. Joseph Haydn
Pia Freund, sopran
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, violin
Jussi Seppänen, cello
Tuija Hakkila, fortepiano
Eva Tigerstedt, speaker
Biljetter 20€

SÖNDAG 27.9 KL. 12 
I PARGAS KYRKA
Musikalisk mässa i samarbete 
med Väståbolands finska församling

LÖRDAG 21.11 KL. 18.15 
I PARGAS KYRKA
Vår Gud är oss en väldig borg
Johann Sebastian, 
Carl Philip Emmanuel & 
Wilhelm Friedemann Bach
Parbarock-ensemblen
Kaapo Ijas, kapellmästare

I BAROCKENS LABYRINTER 2020
På grund av det rådande läget arrangeras festivalen i år som en konsertserie.

PARKKINO 6

PARGAS HEMBYGDSMUSEUM 
Storgårdsgatan 13
Öppet 2.6.-30.8. ti-sö kl. 11-16
19-21.6. stängt
Inträde 4 € vuxna 0 € barn

EVENEMANG
Sö 30.8. kl. 13-15 Öppet hus 

MUSEISTUGORNA PÅ GAMLA MALMEN
Ti 11.8. kl. 17-20. Guidning 
”Hantverk förr och nu” kl. 18.

PARGAS INDUSTRIMUSEUM
Gruvvägen 1
Öppet 2.7.-16.8. to-sö kl 11-16
Inträde 4 € vuxna 0 € barn

SKYTTALA MUSEUM
Öppet enligt överenskommelse

SJÖFARTSHUSET I NAGU
Kyrkostigen 3
Öppet 9.6.-16.8. ti-sö kl. 11-18
18.8.-30.8. ti-sö kl. 11-16
Inträde 4 € vuxna 0 € barn
Specialutställningar: Nagu hembygds-
förening: Fotoutställning ”Nagu förr 
och nu”. Tony Wests fartygsmodeller.

KORPO HEMBYGDSMUSEUM
Strömmavägen 39
Öppet: 24.6.-9. on-sö kl. 12-16
15.8.-27.9. lö-sö kl. 12-16
Inträde 4 € vuxna 0 € barn
Säsongbiljett 7 €

KORPO SKÄRIMUSEUM
Verkan
Öppet: 24.6.-30.8. on-sö kl. 12-16
Inträde 4 € vuxna 0 € barn
Säsongbiljett 7 €

HOUTSKÄRS SKÄRGÅRDSMUSEUM
Öppet 22.6. - 9.8. ti-fr kl. 12-19, 
lö-sö kl. 12-16
Inträde 4 € vuxna 0 € barn

STENHUSET – UTÖ HEMBYGDSMUSEUM
Öppet 22.6.-2.8. må-ti to-lö  kl. 16-18, 
on kl. 13-16,  sö kl. 11-13
Inträde 3 € vuxna 1,50 € barn 7-17

LILLA BLOCKMUSEET PÅ INIÖ
Bodgård, Norrby
Öppet enligt avtal
Inträde 3 € vuxna

https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
https://www.folkhalsan.fi/barn/foraldrar/simskolor/
https://saaristoguide.fi/


NYTT ● PARGAS STADS INFORMATIONSTIDNING ● 5 l 2020

PARGAS.FI  ●   PARAINEN.FI

12

ALLMÄN INFO

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

Minneskoordinator 
vik. Emma Soveri 
tel. 050 569 1814, 
onsdagar kl. 13.00-15.00 

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

Strandvägen 30, Pargas
 Telefon 040 488 5692 

 

Seniorrådgivning för alla Pargas kommundelar: 
Må-to kl. 9-15 och fre kl. 9-14, tel. 040 488 56 92

- Svarar på frågor som berör service inom äldreomsorg, samt hemvård 
och matservice för alla åldrar.

Telefonrådgivning för äldre inom Egentliga-Finland:
På svenska vardagar kl. 9-12 tel. 02 262 61 74

SENIORUM

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
arja.toyryla@pargas.fi

Nagu områdeskontor
Brinkasvägen 1, 21660 Nagu, 
tfn 040 488 6022
viveca.smeds-aalto@pargas.fi

Korpo områdeskontor
21710 Korpo, tfn 040 488 6020
tarja.santavuori-sirkia@pargas.fi

Houtskär områdeskontor
21760 Houtskär, tfn 040 488 6021
petra.ohman@pargas.fi

Iniö områdeskontor
Norrby, 23390 Iniö, tfn 044 066 7835
asa.knuts@pargas.fi

FÖRETAGSRÅDGIVNING
Näringslivschef Tomas Eklund,
tfn 040 488 5675

Företagsutvecklare John Forsman,
tfn 040 488 6075

BYGGNADTILLSYN
Kundservicen per telefon 
på numret 040 488 6080 
vardagar kl. 9–15.

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 
må-ti klo 10 - 12, ons-fre 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

Fastboende och personer som vistas över 
fyra veckor sommartid på sin fritidsbostad 
i Pargas och har en hemkommun i Finland 
och som rör sig i naturen, erbjuds grundse-
rien (tre doser)  av vaccinet, eller de doser 
som fattas av grundserien. Vaccinet ges från 
3 års ålder uppåt. Gravida vaccineras inte.
År 2020 ordnas inga massvaccinationstillfäl-
len, vaccinet ges på våra hälsostationer 
med tidsbeställning inom ramen för våra 
personalresurser. 
Ortsboendes barn kan få sitt vaccin på 

barnrådgivningen eller i skolhälsovården. 
Efter grundseriens tredje dos, tas första på-
fyllnadsdosen om tre år. Påfyllnadsdoserna 
hör inte till det avgiftsfria vaccinationspro-
grammet. 

Mer information: https://www.thl.fi/sv/
web/vaccinationer/vaccin/tbe-vaccin

På grund av den pågående coronaepide-
min önskar vi, att du kommer utan följesla-
gare till din vaccinationstid. Barnpatienter 

kommer till mottagningen med en vårdnad-
shavare. Kom ihåg skyddsavstånd i väntrum-
met. Kom inte till hälsocentralen om du har 
symtom av respiratorisk infektion (hosta, snu-
va, halsont). 

Allmän tidsbeställningsnummer, 
tel. 02 4545222 kl. 9 – 13
Vaccinationen sker vid den hälsostation där 
du bor inom Pargas eller hälsostationen där 
din sommarbostad i Pargas är belägen. 

SOMMALÄSKAMPANJ FÖR BARN 
I PARGAS BIBLIOTEK 1.6-31.8

Delta i sommarläskampanjen och 
hjälp draken att växa!

I Pargas bibliotek finns en drake 
som växer för varje bok du läser eller 

lyssnar på i sommar. 
När du lämnar tillbaka den ifyllda 

deltagarblanketten deltar du 
i utlottningen och draken växer.

Draken finns i Pargas bibliotek, men du 
kan fråga efter deltagarblanketten också 
i Korpo bibliotek och Houtskärs bibliotek.

Du kan delta så många gånger du vill!

PARGAS STADS BIBLIOTEK HAR 
ÖPPET – NAGU OCH KORPO  
FORTSÄTTER MED ENDAST  
HÄMTNING AV RESERVATIONER

PARGAS BIBLIOTEK:
Öppettider:
måndag - torsdag 10 - 19 
fredag 10 - 16
Observera att tidningsläsesalen öppnar först 
klockan 10.

NAGU BIBLIOTEK
På grund av det tillfälliga biblioteksutrym-
mets storlek fortsätter Nagu bibliotek endast 
med hämtning av reservationer utanför bib-
lioteket.
Sommarens hämtningstider är tisdag och 
onsdag kl. 10 - 15

KORPO BIBLIOTEK
Nya öppettider:
måndag 10 - 15
tisdag 14  -19
torsdag och fredag  10 - 15

HOUTSKÄRS BIBLIOTEK:
Öppettider:
måndag 14 - 19
onsdag och torsdag 10 – 15
Biblioteket är inte meröppet

INIÖ BIBLIOTEK
Iniö bibliotek är inte meröppet utan fortsätter 
med hämtningen av reservationer som förr. 
Kom överens om en passlig hämtningstid 
med personalen.
Det är fortsättningsvis möjligt att reservera 
på förhand även om biblioteken öppnar. Vi 
skickar ett meddelande när reservationen 
finns att hämta. Någon annan kan vid be-
hov hämta reservationerna, om de har ditt 
bibliotekskort med sig.

VACCINATIONERNA MOT FÄSTINGBUREN 
HJÄRNINFLAMMATION (TBE) 2020

STADSHUSET OCH OMRÅDESKONTOREN
är fysiskt stängda, men servicerådgivarna kan kontaktas per telefon, e-post och 
via chattjänsten på stadens webbplats. Vid behov kan man också boka ett möte per telefon.
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mailto:viveca.smeds-aalto@pargas.fi
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