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1. Gamla Malmen
Gamla Malmen är ett historiskt trähusområde invid gråstens
kyrkan. Du kan gå en guidad tur genom stadsdelen med hjälp 
av din smarttelefon. Skanna in QRkoderna på skyltarna och 
lyssna till berättelserna.     

2. Fredrikastugan
I slutet av 1820talet bodde Fredrika Tengström i den här stugan 
i ett års tid. Under den tiden träffade hon Johan Ludvig Runeberg. 

3. Branddepån
Branddepån invid kyrkan är byggd 1907 och restaurerad 2020. 

4. Konstverket Hjärtats saga
Konstverket symboliserar kärleken mellan Fredrika Tengström 
och nationalskalden Johan Ludvig Runeberg. Skulpturen restes 
2015 och konstnären heter Armi Nurminen. 

5. Strandbron
Den takförsedda träbron för lätt trafik förenar Kyrksundsstranden 
med Centralparken. När bron planerades 2006 utlystes en täv
ling bland arkitektstuderande och Jakub Murla från Prag kom 
med det vinnande förslaget. 

6. Centralparken
Centralparken är ett stort grönområde med möjlighet till aktivi
teter. Här kan du se gässen mellanlanda både vår och höst. 

7. Lucius Alienus
Konstverket Lucius Alienus blev färdigt 2017. Konstnären heter 
Stefan Lindfors och skulpturen fungerar även som rutschbana. 

8. Stadshuset
I stadshuset finns bibliotek och turistinformation. På gården 
utanför ligger Viola Renvallparken. I parken finns förutom en 
stor plantering med rosor även en skulptur av författaren Viola 
Renvall, gjord av konstnären Alla KeskisaloJohansson.

9. Blomsterängen
Vid ängen intill Folkhälsanhuset blommar det från vår till höst. 
Som vackrast är ängen vid midsommartid, men redan tidigt 
på våren tittar tussilagon fram. Intill blomsterängen finns en 
fårhage där sommarfåren flyttar in i juni.

 10. Runebergsgranen
Vid denna gran brukade Johan Ludvig Runeberg enligt sägen 
vänta på Fredrika Tengström. Invid granen finns en bänk under 
somrarna. 

11. Häststallet
Stallet kallas allmänt 4Hstallet, trots att 4H inte har haft någon 
verksamhet där på flera decennier. Stallet drivs nu av föreningen 
Pargas Ridstalls ryttare rf.

12. Finby klint
Finby klint sägs vara Pargas högsta berg. Under krigstiden var 
Finbytornet bemannat av lottor, som spanade efter bombplan 
för att vid behov kunna alarmera om flygangrepp. 

13. Kalkstensbrottets utsiktsplats
Kalkstensbrottet är cirka 70 hektar stort, 150 meter djupt, två 
kilo meter långt och 500 meter brett. Kalksten har brutits i Pargas 
under flera århundraden, möjligen redan på 1300talet. 

14. Bantis
Daghemmet drivs av Folkhälsans lokalförening i Pargas sedan 
1971. I början av 1900talet fanns här ett apotek, 1910 togs 
huset över av Pargas svenska samskola.

15. Pargas hembygdsmuseum
Här kan du bekanta dig med hur pargasbor levde förr i tiden.  
I en av byggnaderna finns Leninrummet, där Lenin övernattade 
under sin flykt mot Sverige 1907. Det är Pargas hembygds
förening som har hand om museet.
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I den här guiden hittar du promenadrutter som 
finns i närheten av Folkhälsanhuset i Pargas.  
Det finns både kortare och längre rutter och  
de är alla lättillgängliga. Rutterna är tydligt  
utmärkta på kartan. 

Vi mår alla bra av att röra på oss utomhus. Med den här 
guiden vill vi hjälpa dig att upptäcka din närmiljö. Alldeles 
intill Folkhälsanhuset har du möjlighet att träffa fåren i ha
gen varje sommar, höra koltrasten eller näktergalen drilla 
i skogsdungen samt beundra de färggranna blommorna 
på blomsterängen. Nere vid småbåtshamnen kan du se 
tärnorna som dyker. På kartan hittar du lämpliga prome
nadvägar och även en del av områdets konst och kultur 
finns utmärkt. Parkbänkar för egen picknick eller vila finns 
längs med rutterna. 

Kyrksundet som flyter genom staden har varit en viktig 
färdled och om du vill sätta dig ner och njuta av en lugn 
stund är bänkarna vid sundet en perfekt plats. Här kan du 
iaktta både båtar och människor. Bara ett stenkast från 
Kyrksundet finns Pargas gågata som heter Köpmansgatan.

Om du är intresserad av Pargas historia och av de konst
verk som finns längs rutterna kan du läsa mer genom att 
följa de på kartan utmärkta siffrorna med tillhörande för
klaring. Det finns både kortare och längre rutter och de är 
alla lättillgängliga. Rutterna är tydligt utmärkta på kartan. 
Om du har tillgång till cykel kan du även ge dig ut på en 
cykeltur och njuta av vyerna längs med cykelrutten. 

Bekanta dig även med stadens turistinformation på  
www.visitpargas.fi – på sidan hittar du information om 
flera sevärdheter och naturstigar, så som Munkvikens 
naturstig nära centrum. 

Vi hoppas att denna guide skall hjälpa dig att upptäcka 
och njuta av natur, kultur och historia i närheten av 
Folkhälsan huset.

Folkhälsanhuset i Pargas

Folkhälsans  
promenadguide

Kartbotten baserad på openstreetm
ap.org
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