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linda.baarman@pargas.fi, 040 680 1851

Utgivningstidtabell 2022

Nytt 4  utkommer 7.9 deadline 2.9 kl. 16
Nytt 5  utkommer 10.11 deadline 4.11 kl. 16 

  
Nytt

Nytt är Pargas stads informationstidning till stadens 
invånare. Tidningen ges ut fem gånger om året och 
delas ut med Pargas Kungörelser.

Ansvarig utgivare: Linda Baarman,
Pargas stad

Produktion: Å Communications

Tryck: Salon Lehtitehdas, upplaga 9 516 

På pärmen: Sara Söderlund
Foto: Annika Welling-Nyberg

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

Bild: Erik Saanila

Äntligen sommar! Och det ser ut att bli en rik-
tigt fin sådan. Jag känner energin, det händer 
så mycket omkring mig att jag knappt hinner 
med. Då jag försökt samla ihop information 
om sommaren i Pargas, har jag samtidigt in-
sett hur svårt det är att få en helhetsuppfatt-
ning om alla de evenemangen som planeras i 
vår vackra skärgård. Det händer så mycket!  
 
Detta är en utmaning som alla informatörer 
och kommunikatörer lever med, hur når man 
ut till så många som möjligt? Det är enkelt 
att nå målgruppen som redan följer en, men 
det kräver kreativitet och nytänk att hitta på 
nya. Det är målgruppen som styr kommuni-
kationskanalerna. 
 
Vår kommuns målgrupp är alla de som bor, 
verkar och vistas i Pargas. Alla ska känna sig 
välinformerade om vad som händer i vår här-
liga kommun. En god kommunikation ökar 
känslan av samhörighet och öppenhet, väcker 
intresset och vilja att vara delaktig, stärker ge-
menskapen, skapar trygghet och undanröjer 
osäkerhet. 
 
Våra erfarenheter styr våra uppfattningar 
och attityder. En god kommunikation förut-
sätter en god förmåga att lyssna, men ändå 
uppfattar lyssnaren sällan budskapet precis 
så som talaren tänkte. På latinska betyder or-
det kommunikation ”göra något gemensamt”, 
”ömsesidigt utbyte”. Den mänskliga kommu-

nikationen innebär alltså även ett samspel 
mellan de kommunicerande parterna. Om 
alla kommer ihåg att på båda sidorna finns 
vanliga människor med egna personliga upp-
levelser, så har vi en god chans att skapa en 
positiv kommunikation i växelverkan med vår 
omgivning. 
 
För min del vill jag motivera så många som 
möjligt att delta i vår stads kommunikation. 
Jag ser fram emot gemensamma projekt till-
sammans med stadens invånare, företagare, 
föreningar och beslutsfattare. Att tillsam-
mans få arbeta mot mål som gemensamt satts 
upp, i en positiv anda. Innovation är förmå-
gan att se möjligheter att skapa någonting 
nytt, och det är det jag känner just nu. Det är 
mycket nytt på gång! 
 
Ha en riktigt skön sommar, och njut av att vi 
äntligen får umgås igen. Vi ses i Pargas!

Linda Baarman
Kommunikatör  
Pargas stad

Mänsklig kommunikation Ett år i skärgården

Teksti: Andréa Sundström, 
Kuva: Erik Saanila
Text: Kristiina Teppo
Bild: Erik Saanila

Susanna Sankala blev förtjust i skärgårdslivet.

Susanna Sankala som i flera år 
bott på hyra i Åbo och S:t Karins 
sökte länge efter ett eget hus. Kon-
kurrensen var dock hård och prisni-
vån hög, vilket fick Sankala att fun-
dera på att söka en bostad på annan 
ort. Multilokaliteten som distansar-
bete möjliggör fick många att flytta 
till Lappland, men Sankala drömde 
inte om Norra Finland.

– Jag hade gjort dagsresor till Par-
gas och drömt om att en dag skaffa 
en stuga här. Eftersom jag inte hitta-
de ett eget hus, beslöt jag mig för att 
söka hyresbostad i Pargas. Jag gick 
på en visning av ett fristående hus 
och snart fick jag också börja plane-
ra min flytt, berättar Sankala. 

Efter flytten i april började Susanna 
Sankalas försök Ett år i skärgår-
den. Hon skriver om sina erfarenhe-
ter om att bo i skärgården på Twitter 
och LinkedIn. Så här långt har hon 
bland annat märkt att boendet är 
förmånligt i jämförelse med större 
städer. 

– Hyresavtalet har gett mig möjlig-
het att prova på att bo i skärgården, 
men jag måste säga att det är så här-

ligt här att jag redan har funderat på 
att bosätta mig i Pargas permanent!

Havets mäktighet 
överraskade

Den största skillnaden har Susan-
na Sankala märkt i sitt välmående. 
Hemmet i Pargas ligger alldeles in-
till havet och dess närhet ger kraft 
och ork. 

– Det är något mycket lugnande med 
att betrakta havet och vara nära na-
turen. Dessutom är jag helt säker att 
solen skiner mycket mer här i skär-
gården än någon annanstans, säger 
Sankala med ett skratt. 

Sankala som jobbar som projektle-
dare på inrikesministeriet sköter sitt 
arbete i huvudsak på distans. För 
tillfället arbetar hon med ett projekt 
för en reform av utbildningen inom 
räddningsväsendet och nödcent-
ralsverksamheten. 

– Jag åker till Helsingfors några gån- 
ger i månaden. Det är ingenting i 
jämförelse med att pendla från Åbo 
till Helsingfors varje dag, vilket jag 
gjorde i ett skede, berättar Sankala.

I Pargas löper Sankalas vardag väl 
utan bil och resorna till Helsingfors 
gör hon med kollektivtrafik. 

– Vi kan också arbeta på ämbets-
huset i Åbo, men jag är inte där sär- 
skilt ofta, eftersom jag oftast arbetar 
hemifrån. I Pargas går jag på olika 
restauranger och kaféer och det bäs-
ta lunchstället för tillfället tycker jag 
att definitivt är Matmalmen @EVA, 
tipsar Sankala.

Ivrig att skapa nätverk

Vid sidan om sitt lönearbete är 
Susanna Sankala även företagare. 
Företagets tjänster omfattar konsul-
tering inom digitalt lärande och ut-
bildningar för arbetsgemenskaper. 
Den nya företagaren väntar med iver 
på sommarevenemangen i Pargas.

– Jag gillar att lära känna männis-
kor och jag vill skapa nätverk även i 
skärgården. Jag har till exempel gått 
med i olika Facebookgrupper för att 
lära känna ortsborna bättre, berät-
tar Sankala. 

Men varför just Pargas? Ett positivt 
särdrag i Pargas är enligt Sankala 
stadens genuina tvåspråkighet och 
människornas öppenhet.

– Trots att en Pargasbo skulle mär-
ka att jag är finskspråkig, byter hen 
inte till finska om vi talar svenska 
på mitt initiativ. Det är trevligt att 
människor som talar olika språk 

uppskattas och att man uppmuntras 
till att öva på språk, noterar Sanka-
la. 

I väntan på en händelserik sommar i 
skärgården hinner Susanna Sankala 
agera värd för sina vänner.

– Många av mina vänner är intresse-
rade att se varför jag trivs så bra här. 
Inbjudningarna till inflyttningsfest 
har alltså redan skickats ut! Fest- 
tillbehören skaffade jag såklart från 
den lokala butiken Juhlakulma där 
det finns både det ena och det andra, 
säger Sankala glatt.

Du kan följa Susanna Sankalas år i 
skärgården på Twitter och LinkedIn 
på kontot @susannasankala.

People of Pargas

De som använder Twitter kan ha stött på en ny hashtag, 
#vuosisaaristossa. Bakom idén är Susanna Sankala som 
arbetar på inrikesministeriet och bestämde sig för att 
byta ut sin hektiska vardag mot ett stämningsfullt och 
välmåendefrämjande liv i skärgården.

mailto:linda.baarman@pargas.fi


4 5

PARGAS.FI  |  PARAINEN.FI

NYTT  |  PARGAS STADS INFORMATIONSTIDNING  |  3/2022 NYTT  |  PARGAS STADS INFORMATIONSTIDNING  |  3/2022 

5

–Naturskönt, trivsamt, högklassigt, beskriver företagaren 
Mikael Granqvist skärgårdshotellet Stallbacken. Gården 
har gått i Granqvists släkt i hela åtta generationer. 

Gården som ligger mitt i ett fantas-
tiskt skärgårdslandskap i Grännäs 
i Nagu har en över 260 år lång his-
toria. Under århundradenas lopp 
har man sett och upplevt både ryskt 
och svenskt styre, gården har fung-
erat som rusthåll och levt på bland 
annat segling, jord- och skogsbruk 
samt fiske. Den nuvarande ägaren, 
en Granqvist i åttonde generationen, 
driver inkvarteringsverksamhet 
med upplevelser på gården. Det var 
dock inte en självklarhet för Mikael 
Granqvist att bo och arbeta på går-
den.  

– Jag har växt upp i staden och till-
bringade mina somrar här på går-
den. I tjugoårsåldern hade jag under 
inga omständigheter kunnat tänka 
mig att bo här. När jag fyllt fyrtio 
ändrade jag mig trots allt, och när 
min pappa började fundera på att 
etablera inkvarteringsverksamhet 
här gick jag med och har inte ångrat 
mig en sekund. De första inkvar-
teringslokalerna färdigställdes år 
1997. Tajmingen var bra, eftersom 
Skärgårdens Ringväg öppnade runt 
samma tid, berättar Granqvist.  

 

Granqvist, som gjort sin karriär i 
marknadsföringsbranschen, läm-
nade allt annat arbete år 2009 för 
att koncentrera sig endast på Stall-
backen. Sedan dess har Stallbacken 
utvidgats från sina ursprungliga tre 
rum till nuvarande tretton. Den ur-
sprungliga inkvarteringsbyggnaden 
utvidgades med flera rum och ne-
dre våningen i den gamla stenladu-
gården renoverades till en modern 
festsal, möteslokaler och restaurang. 
I övre våningen av ladugården finns 
sju hotellrum som alla har eget bad-
rum.  

Stallbacken erbjuder 
upplevelser 

På Stallbacken kan man ta det lugnt, 
ströva längs med en naturstig och 
bada traditionell bastu. En aktiv 
semesterfirare kan cykla, paddla 
SUP-bräda eller åka med båt på skär-
gårdssafari med värden som guide. 

Den rena skärgårdsnaturen är ock-
så ett trumfkort för turism som 
Granqvist vill bevara. Därför är 
miljöansvar en hjärtesak för hotel-
let. Bland annat är hotellet en del av 
programmet Green Start. Gården 
utnyttjar jordvärme och solpaneler 
och har ett minireningsverk för grå-
vatten. Hotellet har laddningsplatser 
för elbilar och maten som serveras i 
restaurangen produceras i närom-
rådet. Restaurangen serverar även 
vegansk mat.  

 – Jag älskar skärgården över allt 
annat och har alltid trivts här. Det 
är viktigt att alla gör sitt bästa för att 
bevara en ren natur och ett rent hav.  

Gäster från när och fjärran  

På Stallbacken erbjuds en allt-i-ett-
tjänst för den som vill ordna evene-
mang. Granqvist hjälper också till 
med planeringen av evenemanget 
från början till slut. Festsalen rym-
mer upp till 95 gäster och den in-
rymmer också en scen. Lokalen kan 
dock anpassas även för mindre till-
ställningar. Festfolket får njuta av 
en stor, solig terrass med utsikt över 
skärgårdens underbara åkerland-
skap. Företag från när och fjärran 
utnyttjar ofta lokalerna för möten 
och personaltillställningar.  

– Ortsbor och fritidsboende har ord-
nat gruppluncher, middagar och fa-
miljefester här. De har också kommit 
hit med gäster för att göra dem be-
kanta med den fantastiska naturen i 
skärgården. Det här är dessutom ett 
idealt rastställe för dem som cyklar 
längs Skärgårdens ringväg, räknar 
Granqvist upp.  

Under intervjun sticker sig Gran-
qvist in i den traditionella bastun för 
att lägga till ved. Det är hotellgäster 
på kommande på kvällen, och den 
ackumulerande bastuugnen kräver 
att man börjar elda i god tid. Bastun 
är Granqvists ögonsten.  

– Bastun är mycket traditionell och 
den har ingen dusch. Den är vår 
mest populära produkt. Enligt våra 
stamkunder är bastun en av de bästa 
i världen, säger Granqvist stolt och 
lägger till ved i bastuugnen.  Mikael Granqvist  

driver ett hotell på  
sina förfäders marker

Text: Maria Rautio-Runeberg
Bilder: Annika Welling-Nyberg

Företagare

Det finns 13 rum i Stallbacken, varav sju ligger
på övervåningen i en gammal stenlada.

Mikael Granqvist har varit engagerad i Stallbackens  
hotellverksamhet sedan den grundades år 1997.

En del av Stallbackens energi 
genereras av solpaneler som 
monteras på taket av stenladan.
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Fritid Turism

Sportdykarföreningen Pargas Tum-
lare fyllde 50 år i fjol. Föreningen 
har 38 medlemmar och en av dem är 
Erik Saanila som varit med i för-
eningen sedan år 2008.  

– Före det var bara tanken på dyk-
ning obehaglig för mig. Idag har jag 
gjort över 300 dykningar, berättar 
Saanila.  

Inte ens nära ögat-situationer har 
skrämt Saanila. En svår situation 
uppstod då man missat en punkt i 
granskningen av utrustningen som 
görs före dykningen. 

– Vi var på väg upp från en dykning 
till 36 meters djup tillsammans med 
två andra dykare när en av oss fick 
problem med sitt aggregat, så han 
återvände till ytan i egen takt. Samti-
digt märkte jag på 20 meters djup att 
mitt syre plötsligt tog slut. Jag teck-
nade åt den andra dykaren om mitt 
problem, varefter allt gick mycket 
snabbt: vi tog bort min mask och han 
gav mig sin egen reservandningsre-
gulator. Jag hade också en stor un-
dervattenskamera och lampor, vilket 
försvårade situationen, men lyckligt- 
vis gick allt bra, minns Saanila. 

Efter incidenten har dykarkompisar-
na varit ännu noggrannare än tidi-
gare med detaljerna när de granskar 
utrustningen. Bara utrustningen gör 
dock inte dykningen säker. 

– Vi är inte ensamma i vattnet, utan 
alltid i grupper på två eller tre, kon-
staterar Saanila.  

Man kan gå med i Pargas Tumlare 
efter att man genomgått en Open 
Water Diver-utbildning där man 
lär sig apparatdykning på 18 meters 
djup. Utbildningar ordnas till exem-
pel av Ursuit Oy i Åbo. I medlemska-
pet i Pargas Tumlare ingår en prövo-
tid på ett år. 

Raka linjer avslöjar spår av 
människan  

Erik Saanila hittade sitt första vrak 
år 2009. Saanilas dykargrupp fick 
äran att anmäla ett objekt som inte 
tidigare antecknats på webbplatsen 
hylyt.net, där man antecknar var 
kartlagda vrak ligger.  

– Jag hade sett en anteckning om 
vraket på ett gammalt sjökort. Med 
hjälp av ett ekolod kunde vi se att det 

Ner i djupet 

Text: Kristiina Teppo
Bilder: Erik Saanila

faktiskt var frågan om ett vrak. Det 
var fint att vara de första som dök 
ner till vraket. Det alldeles orörda 
vraket såg otroligt ut och jag blev fast 
vid den känslan, beskriver Saanila.  

I maj 2022 åkte Erik Saanila och 
fyra andra dykare för att leta efter 
ett fartyg som åkt på grund för näs-
tan 80 år sedan. Fartyget ingick i det 
krigsskadestånd som skulle betalas 
till Sovjetunionen och det var på väg 
från Tallinn till Porkala när det av 
någon orsak hamnade i Åboland. 

– Jag bläddrade i digitaliserade tid-
ningar och hittade en artikel från år 
1946 där det berättades om ett krigs-
skadeståndsfartyg som åkt på grund 
i Åbolands skärgård. Det fanns dock 
ingen information om att själva vra-
ket på havsbottnen skulle ha hittats, 
berättar Saanila. 

Dykningen föregicks av en kartlägg-
ning av havsbottnen där dykargrup-
pen hoppades hitta tecken på före-
mål med raka linjer. 

– Det sägs ju att “Gud inte skapar 
raka linjer”, det underlättar identi-
fieringen av vrak. Den här gången 
hittade vi dock bara ett gammalt 
ankare och vrakdelar från ett annat 
träskepp. Vi kommer att fortsätta 
letandet efter krigsskadeståndsfar-
tyget en annan gång, säger Saanila 
hoppfullt. 

På Pargas Tumlares Facebooksida 
kan du läsa om de Pargasbaserade 
dykarnas nya upptäckt. 

Erik Saanila som arbetar med  
fotografi och video har förenat arbete  
och fritidsintresse – han har fungerat bl.a.  
som regissör och kameraman för Yles 
TV-serie Vrakfeber.

Gud skapar 
inte raka linjer.

Naawa och den förtrollande naturen 

Text: Kristiina Teppo
Bilder: Annika Welling-Nyberg

I Tentsile-tält får man övernatta mitt i naturen.

Naawa – Nature awakening er-
bjuder unika upplevelser i naturen, 
med fokus på lättillgängliga aktivi-
teter.  

– Jag vill föra mina kunder ut i den 
omgivande terrängen och visa att 
det inte krävs långa vandringar för 
fina upplevelser i naturen, berättar 
Söderlund.  

I Naawas tjänster ingår utomhusak-
tiviteter för barn och vuxna. För 
vuxna erbjuds till exempel Skogsbad 
som kombinerar en skogspromenad 
med meditation och samtal. För barn 
ordnas bland annat överlevnadssko-
lor där barnen lär sig färdigheter för 
att röra sig i naturen.  

– I Naturskolan spanar man i sin 
tur in djur och lär sig göra upp eld 
med elddon. Det är också väsentligt 
att bekanta sig med brandsäkerhet. 
Barn tillbringar nuförtiden beklag-
ligt lite tid i naturen, Trots att man 
kan lära sig värdefulla färdigheter 
där, säger Söderlund. 

I Naawa Nature Camp kan man 
också övernatta i Tentsiletält som 
spänns upp mellan tre träd så att 
tältbottnen inte rör vid marken. Ut-
över friluftsområdet i Galtby driver 

Söderlund Kajakboden i Verkan. 
Från boden kan man hyra kajaker 
och SUP-brädor för eget bruk eller 
delta i guidade paddlingsutflykter 
som också ordnas i samarbete med 
Rumar Strand. 

Hållbarhet i fokus 

Sara Söderlund vill hålla Naawas 
verksamhet småskalig och miljövän-
lig. En verksamhet som hålls i rimlig 
storlek möjliggör även självförsörj-
ning; det finns till exempel inte rin-
nande vatten i friluftsområdet och 
all elektricitet framställs med solpa-
neler. Företaget har precis beviljats 
certifikatet Biosphere Sustainable 
Lifestyle som baserar sig på FN:s 
mål för hållbar utveckling. 

– Ibland känns det som att jag är för 
grön. När jag sökte certifikatet var 
det svårt att uppfylla kravet på en 
viss typ av vattenkran, eftersom här 
inte finns rinnande vatten över hu-
vud taget, berättar Söderlund roat.  

Härnäst ska Söderlund söka märket 
Sustainable Travel Finland som be-
viljas av Business Finland och som 
ger stöd för hållbar utveckling av 
turism samt synlighet i Visit Fin-
lands kanaler. Söderlund stödjer 

miljöskydd även ekonomiskt: hon 
är medlem i Håll Skärgården Ren rf 
och Naawa är ett sponsorföretag för 
föreningen. 

– På en paddlingsutflykt märkte jag 
hur livlöst havsbottnet var. Jag be-
slöt att göra något åt saken och nu 
går en del av inkomsterna från min 
kajakverksamhet också till John 
Nurminens Stiftelse som arbetar för 
att skydda Östersjön, berättar Sö-
derlund.  

Långsiktighet 
stödjer turism 

Enligt Pargas stads turismchef  
Benjamin Donner förutsätter 
stöd av hållbar utveckling till ex-
empel att biodiversiteten och havets 
välbefinnande respekteras. Om man 
vill behålla turismen som näring 
i skärgården bör man fokusera på 
hållbara val i stället för snabba och 
enkla lösningar. 

– Vi vill bevara en välmående 
skärgård också för kommande ge-
nerationer. Därför bör vi även be-
akta miljökonsekvenserna av tu-
rismbranschen, säger Donner.  

Fastän turismen också stärker orts-
bornas välbefinnande och ortens 
attraktivitet för inflyttare, har man 
i andra länder skådat sorgliga kon-
sekvenser av en ohämmad tillväxt 
av turism. Enligt Donner har Pargas 
stad möjligheten att vara en före-
gångare inom turismsektorn genom 
att satsa på miljövänlighet. 

– Lokal förankring och autenticitet 
lockar fler besökare året om och när 
de produktifieras på rätt sätt belas-
tar de inte infrastrukturen. En klokt 
utvecklad turism stödjer livskraften 
i skärgården, konstaterar Donner.  

Fina upplevelser i naturen kräver enligt 
Sara Söderlund inga stora satsningar. 

Att bo i skärgården möjliggör flera fritidsaktiviteter – en 
av dem är apparatdykning. Erik Saanila är medlem i en 
förening som under sina dykningar även söker efter vrak 
på havsbotten. Ibland har det också blivit farligt, men se-
gerkänslan av att hitta ett nytt vrak övervinner rädslan.  

Sara Söderlund som kommer från Tenala och tillbringade 
mycket tid i naturen som barn. När hon blev färdig vild-
marksguide från Axxell flyttade Söderlund till skärgår-
den och har nu varit företagare i Korpo i snart fyra år.
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Archipelagia Golf Club som grunda-
des år 1980 och ligger i närheten av 
Pargas centrum har fått bevittna ett 
nytt lyft i golf som fritidsaktivitet. 
Golfkulturen har nått en vändpunkt 
och nu hittar såväl sommargäster 
och distansarbetare som unga kom-
pisgäng till golfbanan.  

Enligt Archipelagia Golf Clubs verk-
samhetsledare Nina Katajainen 
har det varit ett framgångsrikt år för 
företaget.  

– När lagsporter som baserar sig på 
närkontakt förbjöds började många 
spela golf. Dessutom har vi en padel-
bana som gjort braksuccé, berättar 
Katajainen.  

Nya koncept 

För att få Green Card, som krävs 
för att spela golf, ska man genomgå 
en två kvällars golfkurs på Archi-
pelagia Golf Club. Dessutom ordnar 
klubben regionala tävlingar och Feel 
good-tävlingar. På hösten ordnas en 
golftävling för juniorer med en ål-
dersgräns på 21 år. 

– Vi har också en ny Damer gol-
far-kurs som jag leder tillsammans 
med proffsgolfaren Ellinoora Moi-
sio, Ann-Christine Sundell och 
ladykapten Mariella Ramstedt. 
Kursen har varit verkligen populär, 
säger Katajainen glatt. 

Även golfklubbens restaurang förny-
as när Nataliia och Bo Andér tar 

över den. Paret driver även bageriet 
BestTaste i Pargas vars specialitet är 
glutenfria produkter. 

–  Vi vill inte ha en traditionell 
lunchrestaurang, utan vi utarbetar 
för tillfället ett nytt slags koncept för 
restaurangen, berättar Katajainen. 

Golf är ett sätt att tillbringa 
tid tillsammans 

Archipelagia Golf Clubs bana har 18 
hål och räknas således som medel-
stor. Golf spelas i grupper på upp till 
fyra personer som går ut på banan 
med tio minuters mellanrum. På ba-
nan finns hål som löper genom både 
öppen terräng och skog.  

– En del av vattenhindren på vår golf- 
bana görs på ett speciellt sätt; från 
dagvattendammen i Finby pumpas 
vatten till dammarna och bevatt-
ningssystemen på banan, berättar 
Nina Katajainen.  

Golf är en uthållighetsgren och till 
exempel på Pargas golfbana får man 
gå upp till tio kilometer. Det tar un-
gefär fyra timmar att spela hela 
banan. När man golfar hinner man 
prata om både smått och stort. 

– Hos oss spelar några tävlingsgol-
fare, men många kommer och spelar 
bara för att det är roligt, berättar Ka-
tajainen.  

Golfare förväntas inte längre klä sig 
fint – nu kan alla komma till banan 

Golf lockar till social samvaro 

Text: Kristiina Teppo
Bilder: Erik Saanila

Archipelagia Golf Club välkomnar med gläjde alla golfintresserade.

Nya företagare till Centris Äventyrsgolf 

som sig själva och klubbor kan hyras 
på plats. Bredvid golfbanan finns 
också en frisbeegolfbana och en rull-
skidåkningsbana som upprätthålls 
av Pargas Idrottsförening (PIF). Det 
finns gott om aktiviteter i området 
och Nina Katajainen väntar sig att 

sommarsäsongen som inleddes i 
april blir hektisk.

– Det är otroligt fint att allt fler bör-
jar intressera sig för golf. Hos oss är 
alla välkomna att spela!  

Barndomsvännerna Sebastian 
Fagerlund och Jonas Lehti-
nen började på våren som nya 
företagare för Centris Äventyrs-
golf.  

– Min kollega drev Centris och 
nämnde att han kunde överlåta 
stället till nya företagare. Vi be-
stämde oss för att ta tillfället i 
akt, berättar Fagerlund, som stu-
derar nationalekonomi vid Åbo 
Akademi.  

Företagarna hyr banan av Pargas 
stad, som svarar för bland annat 

blomplanteringarna. Öppnings-
veckoslutet firades i slutet av maj 
och avsikten är att minigolfba-
nan ska hålla öppet åtminstone 
till mitten av augusti. De nya fö-
retagarna satsar på servering. 

– Vi har utskänkningstillstånd 
och en fin takterrass. Dessutom 
erbjuder vi till exempel hot dogs. 
Vi hoppas att kunderna vill sitta 
kvar en stund efter att de spelat, 
säger Fagerlund.  

Följ kontot @centrisgolf 
på Instagram och Facebook! 

Biosfärakademin sprider information om naturen i skärgården
Skärgårdshavet blev utnämnt till biosfärområde av 
Unesco år 1994. Ett biosfärområde arbetar för ett håll-
bart samhälle och en rik natur för att även komman-
de generationer ska kunna njuta och dra nytta av dem. 
Skärgårdshavets biosfärområdes kontor har i år flyttat 
till Skärgårdscentrum Korpoström i Korpo. På kontoret 
arbetar koordinator Katja Bonnevier tillsammans med 
projektansvarig Erika Silventoinen. 

Text: Kristiina Teppo
Bilder: Erika Silventoinen

Knattelabbet är öppet hela sommaren.

Biosfärområdet satsar på tvåspråkig 
biosfärfostran. Genom ett projekt 
som finansierades av Svenska kul-
turfonden, Konstsamfundet, Stiftel-
sen Brita Maria Renlunds minne sr 
och stiftelsen Svenska folkskolans 
vänner utvecklades ett nytt koncept 
för biosfärområdets pedagogiska 
verksamhet som fick namnet Bios-
färakademin.  

– Vi tror att ju mer man vet om den 
unika kulturen och naturen i skär-
gården, desto mer vill man skydda 
den, säger Erika Silventoinen.  

En viktig målgrupp är barn och 
unga. I Biosfärakademins verksam-
het ingår också bland annat Knatte- 
labbet, Biosfärområdet i skolan, 
Gäddan och gänget, Skärgårdens su-
perhjältar och Gäddan och gängets 
öexpedition.  

– För tillfället planerar vi tillsam-
mans med Pargas stad ett koncept 
för hållbar utveckling i grundskolan. 
Bland annat gör vi årligen en utflykt 
med sjundeklassare i biosfärområ-
det, berättar Silventoinen.    

Knattelabbet blir 
ny sommartradition 

I Knattelabbet bekantar sig besökare 
med kulturen och naturen i skärgår-
den genom att pröva på aktiviteter 
själv. Barnen får exempelvis fånga 
mikroorganismer från havsbotten 
och undersöka dem närmare med 
hjälp av mikroskop. I år lär sig bar-
nen också att odla tidig potatis och 
ätliga blommor. Knattelabbet är öp-
pet dagligen från den 20 juni till den 
14 augusti förutom på midsommar. 
Utöver det bedriver Knattelabbet 
pop up-verksamhet på Nötö och Örö 
i juli.  

– Förra året hade Knattelabbet 
över 2 000 besökare från olika håll 
i Finland! Barnen njuter synbart av 
lyckade upplevelser och att besöka 
Knattelabbet har blivit en sommar-
tradition för många, beskriver Sil-
ventoinen. 

I Skärgårdscentrum Korpoström 
ordnas även utställningar. Denna 
sommar bär utställningen namnet 
Migration. I anslutning till ämnet 

kan man också lära sig om flyttfåg-
lar i Knattelabbet. 

– Dessutom ordnar vi i samarbe-
te med Åbolands Naturskola och 
konstnären Jessica Koivistoinen 
konstworkshoppar med flyttfåglar 
som tema, berättar Silventoinen. 

Biosfärområdet 
är gemensamt 

Enligt Erika Silventoinen och Katja 
Bonnevier kan livskraften i skär-
gården och biosfärområdets synlig-
het främjas på flera sätt. I verksam-
heten som ordnas i biosfärområdet 
året om deltar utöver lokalbefolk-
ningen även en mångsidig grupp 
skolor, organisationer, företag och 
föreningar. Även biosfärambassa-
dörer har utbildats för att sprida in-
formation om biosfärområdet.  

– Vår uppgift på biosfärområdets 
kontor är att hålla i trådarna för oli-
ka projekt, evenemang och samarbe-
ten, säger Bonnevier. 

Åbo Akademi är en samarbetspart-
ner: i Skärgårdscentret finns två ak-
varier som upprätthålls tillsammans 
med marinbiologer vid Åbo Akade-
mi. I akvarierna bor mikroorganis-
mer som besökare av Knattelabbet 
hittat i havet. I samarbete med Åbo 
Akademi har man även gjort en 
utredning om förekomsten av kli-
matångest bland finlandssvenska 
ungdomar.  

– Företag och organisationer som 
vill delta i Unesco-biosfärområdets 
verksamhet och stödja hållbar ut-
veckling i skärgården kan anhålla 
om att bli biosfärpartner. Vi är ju alla 
en del av biosfären, säger Bonnevier 
uppmuntrande.  

Mer information om Skärgårdsha-
vets biosfärområde finns på webb-
platsen biosfar.fi. Skärgårdsha-
vets biosfärområde informerar om 
aktuell verksamhet också på sin  
Facebooksida. 

Företagare
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EvenemangAktuellt

Pargas stad är med på  
bostadsmässan i Nådendal 
Bostadsmässan ordnas år 2022 
på ön Luonnonmaa i Nådendal 
15.7–14.8.2022. Även Pargas 
stad kommer att ha ett stånd på 
mässområdet som fått namnet 
Lounatuuli. Vid Pargas mäss-
tånd kan besökarna bland annat 
se en informativ video som be-
skriver Pargas som bostadsort 
och resmål.  

– Vi har också terrassmöbler där 
man kan sitta och bläddra i våra 
kataloger. Vi lokala representan-
ter är på plats för att diskutera 
och berätta om Pargas för alla 
intresserade, berättar markan-
vändningsingenjör Peter Lind-
gren.  

Pargas stad vill få synlighet så 
att allt fler ska hitta till den rik-
tiga lilla staden i skärgården. På 
bostadsmässan vill man också 
berätta om Pargas goda egenska-
per, eftersom staden har mycket 

att erbjuda såväl besökare och 
turister som personer som över-
väger att bosätta sig i Pargas per-
manent.  

– I Pargas kan man leva sitt liv på 
sitt eget sätt. Det är också en av 
stadens bästa egenskaper – här 
kan du både njuta av lugnet i na-
turen och utnyttja stadens tjäns-
ter. Det är inte heller särskilt lång 
väg till större städer, säger Lind-
gren. 

Utöver de naturupplevelser som 
skärgården erbjuder förtjänar 
även stadens tjänster att upp-
märksammas.  

– Det finns basservice såsom 
skolor, daghem och hälso- och 
sjukvård i alla städer, men hos 
oss i Pargas är de exceptionellt 
bra, säger Lindgren stolt.  

Rådgivningsbilen rör sig i Egentliga Finland 
– nu också i Pargas olika kommunområden! 
Kom och hälsa på oss och prata med oss! 

Smidigare trafik i skärgården med nya infotavlor 

Liikkuva resurssikeskus – mo-
bilt infocentrum  hämtar rådgiv-
ningen, som riktar sig till senio-
rer och som olika organisationer 
och stadens servicehandledning 
erbjuder, närmare hemmen. 

Av oss får du information om sta-
dens service samt rådgivnings- 
och samtalskontakter som olika 
organisationer erbjuder. Vi delar 
också bl.a. ut hemgympapro-
gram. 

Välkomna att träffa oss och be-
rätta hur ni har det och hur det 
står till i era bostadsområden! 

Vi finns vid den färgglada 
bilen enligt följande: 

• PARGAS: Fre 10.6 kl. 10–14  
Pargasdagarna, bilen står par-
kerad på Köpmansgatan

• NAGU: Lör 18.6 kl. 10–14 
Vi är med på potatisfestivalen, 
kom också du! 

Pargas kontaktpersoner:

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

Emma Soveri
Emma.Soveri@pargas.fi

www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus

Pargas stad har skaffat nya infotav-
lor till hamnar i staden. Infotavlor 
uppförs vid fyra olika hamnar invid 
Skärgårdens Ringväg: Nagu gäst-
hamn, Pärnäs, Galtby i Korpo och 
Heponiemi i Gustavs. Tavlorna som 
monteras under sommaren 2022 är 
pekskärmar, med vilka resenärer 
kan kontrollera tidtabeller för färjor, 
förbindelsebåtar och bussar samt 
söka information om sevärdheter, 
restauranger, inkvarteringsalterna-
tiv och evenemang i området.
  
– Vi har märkt att det har varit svårt 
att hitta och tolka tidtabellerna för 
kollektivtrafiken i skärgården. Vi 
hoppas att de nya pekskärmarna 
ska göra det lättare och smidigare 
för ortsbor och besökare att röra sig 

i området, berättar Pargas stads tu-
rismchef Benjamin Donner. 

Utvecklandet av informationen om 
tidtabellerna för färjor och andra 
kollektiva färdmedel är en del av det 
Central Baltic-finansierade projektet 
Arc Gate. Utöver Pargas stad deltar 
även Raseborg, Kimitoön och Stock-
holms skärgård i projektet. 

Med de nya infotavlorna vill man un-
derlätta planeringen av längre rutter 
som kräver flera olika färdmedel. En 
stor utmaning i skärgårdsturismen 
har varit avsaknaden av ett gemen-
samt riksomfattande tidtabellssys-
tem för de olika rutterna. 

– Att få grepp om och förhandspla-

Biblioteket letar efter nya 
sätt för invånare att delta  

Ett nytt invånardialogprojekt 
finansierat av Regionförvaltnings-
verket har inletts på biblioteken i 
Pargas. 

Projektet identifierar och testar 
nya metoder för invånardialog och 
därmed möjlighet för invånare att 
vara delaktiga i stadens utveckling 
på ett mer mångsidigt sätt. Målet är 
också att utveckla biblioteket som 
en gemensam lågtröskelmötesplats 
för invånare och beslutsfattare. 

Ytterligare information: 
Anne Pelkonen, 
dialog.bibliotek@pargas.fi 

Allsång på 
Kvarnbacken i Skräbböle  

Ons 29.6 kl. 19
Väderkvarnsvägen 3, Pargas 

På scen: Ralf Eriksson med Dals-
bruks dragspelsklubb, två Prima 
Donnor samt Gåbbkör. Kaffeser-
vering. Kom med och sjung! Obs! 
Nytt sånghäfte i år. 

Arrangör: Skröbbel-Gåbbana

Barnens Sommarteater:  
Mamma Mu 
och Kråkan – KoZoo

Teaterboulages  
gycklarsällskap presenterar:
Roger & Julia

Barnens Sommarteater är ett 
familjeevenemang som bjuder 
på barnteater, pyssel och trevlig 
samvaro. Programmet inleds 
med barnpjäsen Mamma Mu 
och Kråkan - KoZoo. Skådespe-
lare: Catrine Krusberg och Ma-
tilda Anttila. Anders Grönroos 
medverkar som musiker.    

Sön 3.7 kl. 16–17 
PIUG, Pargas 
Mån 4.7 kl. 17–18 
Framnäs, Nagu
Ons 6.7 kl. 17–18 
Vesterlid, Houtskär
Tors 7.7 kl. 17–18
Kommunalgården, Korpo

Det finns också möjlighet att 
köpa någonting smått att äta. 
Barnen får aktivt delta i pro-
grammet och alla är hjärtligt 
välkomna! 

Mera information: estrad.fi
Biljetter: butik.estrad.fi
Arrangör: Barnens Estrad, 
i samarbete med Pargas stad

En komedi av Samuel Karlsson 
fritt efter William Shakespeare.
 
Succéen från sommaren 2021 
är tillbaka! Pjäsen som hade sin 
urpremiär ifjol tar avstamp i 
William Shakespeare hjärtskä-
rande tragedi, men i händerna 
på Teaterboulages gycklar-
sällskap omformas den till en 
folklig sommarkomedi.
 
Det utlovas mycket rim och lite 
reson då släktfejden mellan 
Johanssons och Karlssons tar 
en oväntad vändning när Roger 
och Julias blickar möts på en 
blöt ladudans.

Årets gycklarsällskap har 
berikats med en musiker och 
består av både nya ansikten och 
skådespelare vi känner igen 
från ifjol.

Text och regi: 
Samuel Karlsson 
Premiär 28.6.2022
Pargas Hembygdsmuseum 
Biljetter: netticket.fi 
Mera information:  
teaterboulage.fi

Marknad & Tivoli 
Miljömässa 
Walkers Panterbil 
Pargas stads seniorers infobuss 
(endast på fredag) 

Fre 10.6 kl. 10–18 

10 Öppningsanförande, 
Linda Baarman | Scen  
10–18 Quilt Zakke, Ny Lapp-
tekniksutställning | Hotel 
Kalkstrand 
12–14 Ukrainaprogram | 
Matmalmens gård 
13–17 Banhoppning med käpp-
hästar, Pargas Ryttarförening| 
Bantisplanen 
15–17 Ponnyridning, Skär-
gårdsstallet | Hantverkargränd  
15.30–16 ÅUF konstläger 
Parklandia, utställning | 
Fredrikastugan 
15–16 Intressanta personer på 
Malmen, Skärgårdsguiderna | 
Gångbron 

15–17 5th Edition Jazz Band | 
Matmalmens gård 
16–17 Öppet hus i KonsTilas 
utrymmen | Fredrikaplan 4 
16.30–17.30 Gå upp och titta 
omkring, Skärgårdsguiderna | 
Gångsbron 
17–17.30 Förevisning av 
Islandshästar, Wilhelmsberg 
islandshästar | Bantisplanen  
17.30 PIF parad | 
Köpmansgatan–Pajbacka 
18–19 Skrivet i sten, 
Skärgårdsguiderna | Gångbron 
18–20 Nattkorgboll | Bantis 
parkering  
 
Lör 11.6 kl. 9–15 
 
9–15 Quilt Zakke, 
Ny Lapptekniksutställning | 
Hotel Kalkstrand 
10–14 Banhoppning med käpp-
hästar, Pargas Ryttarförening | 
Bantisplanen 
12–15 (anm. kl. 11) Par-Hau 
Match Show | Centralparken 
12–15 Ponnyridning, Skär-
gårdsstallet | Hantverkargränd 
15–17 Myyri & Riddo uppträder 
| Matmalmens gård

Pa

rgasdagarna

Pa

raisten päivät

nera resekedjor är en viktig del av 
helhetsupplevelsen för besökare i 
skärgården. Det är väsentligt att de 
olika rutterna är lätta att hitta. Ett 

gemensamt resultat av olika projekt 
är att man nu till exempel kan söka 
och boka en resa från Kampen i Hel-
singfors till Utö, säger Donner glatt.   

Text: Kristiina Teppo
Bild: Juho Kuva

PargasAreena 10.6

12.00 Föreläsning: Ralf Blomqvist - 
Att medskapa framtiden / Brankkis
12.45 Tankar om innovation och 
medskapande i samtidens och fram-
tidens Pargas – paneldiskussion / 
Brankkis
14.00 Anne Pelkonen  
och Karoliina Zilliacus – Presenta-
tion av bibliotekets nya demokrati-
projekt / Köpmansgatan
 14.30 Stadsdirektör Patrik Nygrén 
- presentation av Pargas stads nya 
strategi / Köpmansgatan
15.00 PargasAreena - Kom och 
ställ dina frågor till beslutsfattare i 
Pargas stad! På plats representanter 
från Gröna, SFP, SDP, VF, Sannf., 
och Saml. Som speakers fungerar 
Tom Simola och Malin Johansson 
(ÅU/PK) / Köpmansgatan

Sommarevenemang

10–11.6 Pargasdagarna 
och Skärgårdens miljömässa
11.6 Sommarstart i Korpo
18.6 Potatisfestivalen i Nagu
5–10.7 Houtskärsdagarna
6.8 Boundbirsn och Parfest 

Mera information om 
dessa, samt många fler 
evenemang hittar du i 
stadens evenemangskalender! 
pargas.fi/sv/evenemang

mailto:Medris.Jurs@pargas.fi
mailto:Emma.Soveri@pargas.fi
http://www.facebook.com/Liikkuvaresurssikeskus
mailto:dialog.bibliotek@pargas.fi
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Frågesport

1. Hur många generationer har Stallbackens gård  
 gått igenom i samma släkt?  

2. Vad heter sportdykningsföreningen i Pargas?  

3. Vilket certifikat tilldelades Sara Söderlunds företag?   

4. Vilket kort krävs för att spela golf? 

5. Var ligger Skärgårdshavets biosfärsområdeskontor?  

Hittar du svar på följande fem frågor bland 
tidningens artiklar? Prova först utan att tjuvtitta!

Svar: 1. Åtta, 2. Pargas Tumlare, 3. Biosphere Sustainable Lifestyle-sertifikat, 4. Green Card, 5. I Korpos Skärgårdscentrum Korpoström. 

 

Allmän info

Hälsostationer

Pargas hälsocentral
Vapparvägen 15 A
21600 Pargas

Tidsbokning (vard. kl. 9-13)
och telefonjour (vard. kl. 8-16): 
02 454 5200 

Allmänt nödnummer, ambulans: 112

E-tjänster: www.pargas.fi/sv/etjanster

Telefonnummer -och tider: 
www.pargas.fi/sv/telefonnum-
mer-och-tider

Tandvårdscentralen
Kommunalhemsvägen 12 C
21600 Pargas

Tidsbeställning (mån-fre kl. 8-11.30): 
02 454 5300

Hälsostationerna i Nagu, 
Korpo, Houtskär och Iniö:
Tidsbokning (vard. kl. 9-13)
och telefonjour (vard. kl. 8-16): 
02 454 5200

Bibliotek

Pargas bibliotek 
Strandvägen 28, 21600 Pargas 
Tfn. 044 354 5284 
Öppettider: 
mån-tors kl. 10-19, fre kl. 10-16  
Tidningsläsesalen öppnar kl. 8

Nagu bibliotek 
Sportgränd 1, 21660 Nagu 
Tfn. 040 488 57 92 
Öppet med personal på plats:
tis kl. 10-15, ons kl. 14-19, tors kl. 10-15,  
fre kl. 10-15. Biblioteket är meröppet 
varje dag kl. 8-21. Du kommer in med 
bibliotekskortet och en PIN-kod.

Korpo bibliotek 
Verkanvägen 1, 21710 Korpo 
Tfn. 040 488 5793 
Öppet med personal på plats: 
mån kl. 10-15, tis kl. 14-19, tors kl. 10-15, 
fre kl. 10-15. Biblioteket är meröppet 
varje dag kl. 8-21. Du kommer in med 
bibliotekskortet och en PIN-kod.

Houtskär bibliotek 
Näsbyvägen 214, 21760 Houtskär 
Tfn. 040 488 5794
Öppet med personal på plats:  
mån kl. 14-19, ons kl. 10-15, tors kl. 10-15 
Biblioteket är meröppet varje dag 
kl. 8-21. Du kommer in med biblioteks- 
kortet och en PIN-kod.

Iniö bibliotek 
Degernäs 24, 23390 Iniö 
Tfn. 040 488 5795
Öppettider med personal på plats: 
tors kl. 9-12 Biblioteket är meröppet 
varje dag kl. 9-20. Du kommer in med 
nyckel.

Utö bibliotek 
Hembygdsgården, 21740 Utö 
Öppet onsdagar kl. 17-19.

Kundtjänst & 
rådgivning

Strandvägen 30, Pargas 
Besökstider: mån–tors kl. 10–12
Tfn. 040 488 5692 

Seniorrådgivning i alla 
Pargas kommundelar
Mån–fre kl. 9–15
Tfn. 040 488 5692

Svarar på frågor som berör service för 
äldre inom staden, inom äldreomsor-
gen samt hemvård och matservice för 
alla åldrar. Svarar även på frågor som 
berör hälsa, välbefinnande och funk-
tionsförmåga.

Telefonrådgivning för äldre och deras 
anhöriga inom Egentliga Finland
Tfn. 02 262 61 74 
På svenska mån-fre kl. 9-12
 
Servicehandledare Medris Jurs
Tfn. 040 488 5692

Verksamhetsledare, minnesfrågor 
Emma Soveri
Tfn. 050 569 1814

Hälsovårdare Natalie Fagerholm
Tfn. 050 577 3905 
Mån-ons kl. 9-15

Hemsjukvården
Tfn. 040 488 5566 
Mån-fre kl. 11-12

Seniorpunkten

Stadshusets Servicepunkt är öppen 
mån–ons kl. 9–16, tors kl. 9–17, 
fre kl. 9–15  (kl. 9–14 sommartid 
3.6–8.7.2022 och 1.8–26.8.2022)

OBS! Servicepunkten 
är stängd 11.7–29.7.2022
 
Områdeskontoren är öppna enligt 
överenskommelse, tid kan bokas per 
telefon eller e-post.

Du kan kontakta alla servicerådgivarna 
per telefon, e-post och via chattjänsten 
på stadens webbplats. 

Servicepunkten, stadshuset 
Strandvägen 28, 21600 Pargas
Tfn. 040 488 6026 
arja.toyryla@pargas.fi

Nagu områdeskontor 
Brinkasvägen 1
Tfn. 040 488 6022 
viveca.smeds-aalto@pargas.fi

Korpo områdeskontor
Handelsmansvägen 1
Tfn. 040 488 6020
tarja.sirkia@pargas.fi

Houtskärs områdeskontor
Näsbyvägen 214
Tfn. 040 488 6021
petra.ohman@pargas.fi

Iniö områdeskontor
Iniövägen 590
Tfn. 044 066 7835
asa.knuts@pargas.fi

Byggnadstillsyn
Kundservice, tfn. 040 488 6080  
(mån–tors kl. 9–15, fre. kl. 9–14)

http://www.pargas.fi/sv/etjanster
http://www.pargas.fi/sv/telefonnummer-och-tider
http://www.pargas.fi/sv/telefonnummer-och-tider
mailto:arja.toyryla@pargas.fi
mailto:viveca.smeds-aalto@pargas.fi
mailto:tarja.sirkia@pargas.fi
mailto:petra.ohman@pargas.fi
mailto:asa.knuts@pargas.fi



