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Ateria- ja siivouspalvelut

Vanhuspalvelut

Paimion kaupunki ja ISS ovat selättäneet ateria- 
ja siivouspalvelun käynnistämisen alkuhaasteet

Odotusajat 
vanhuspalve-
luihin ajalta 
1.1.–30.6.2021

ISS Palvelut tuottaa Paimi-
on siivous- ja ateriapalvelut 
viisivuotisella sopimuksella. 
Palvelun käynnistymiseen 
on liittynyt alkuhaasteita, 
jota on nyt merkittävimmil-
tä osin selätetty. Ruoan ja 
siivouksen laatu on saatu ke-
hitysuralle ja laadun kehittä-
minen sekä työ kuntalaisten 
tyytyväisyyden edistämisek-
si jatkuvat. 

ISS Palvelut valittiin maa-
liskuussa Paimion kaupungin 
siivous- ja ateriapalveluiden 
uudeksi toimittajaksi. Hin-
nan ja laadun ohella ISS:n 
valintaa puolsi yhtiön vahva 
panostus toiminnan kehit-
tämiseen ja henkilöstönsä 

koulutukseen sekä vastuul-
lisuuteen. Ympäristövaiku-
tusten minimoinnissa ISS:ää 
ohjaa yhtiön hiilitiekartta ja 
tavoite olla hiilineutraali vuo-
teen 2035 mennessä.

Isoissa muutoksissa alku 
on usein haasteellinen ei-
kä palvelutuotannon aloitus 
Paimiossa ollut poikkeus. Al-
kuvaikeudet on nyt selätetty. 
Hankaluuksia alussa aiheutti 
muun muassa riittävien ja 
ajantasaisten ateriatieto-
jen vaillinaisuus. Nyt nämä 
tiedot ovat ISS:n hallussa, 
minkä myötä asiakkaiden 
erikoisruokavaliot, ateriakoot 
ja muut ruokamieltymykset 
pystytään toteuttamaan 

asiakkaiden toiveiden mu-
kaisesti.

ISS on aktiivisesti kes-
kustellut asiakkaiden kans-
sa muun muassa kouluissa. 
Palautteen perusteella on 
tehty välittömiä ruokalista-
muutoksia; muutosten jäl-
keen palaute onkin ollut yhä 
positiivisempaa.

ISS jatkaa aktiivista vuoro-
puhelua eri asiakasryhmien 
kanssa Paimiossa. Palvelua 
kehitetään koko viisivuotis-
kauden ajan yhdessä kunnan 
ja kuntalaisten kanssa.

ISS:n vastuullisuustyö-
hön voit tutustua yhtiön  
yr i tysvastuuraport issa  
www.issyritysvastuuraportti.fi 

Ympärivuorokautinen hoiva 
keskimäärin 13 päivää hake-
muksen jättämisestä. Uusia 
hakemuksia jätetty 13, kieltei-
siä päätöksiä ei ko. ajalla tehty

Omaishoidontukihakemuk-
sia jätetty 13 kappaletta, jois-
ta kahteen tehtiin kielteinen 
päätös. Hakemusten käsitte-
lyaika on ollut 2-7 vuorokautta.
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Paimio panostaa lapsiin ja nuoriin!

Musiikkiopisto

Tekniset ja ympäristöpalvelutPaimion opisto

POpisto on kaikkien opisto – 
harrasta Paimion opistossa!
Oppia etänä
Matemaattisten aineiden tai 
kielten sparrausta 
Etäkurssi, jonka voi aloittaa mil-
loin tahansa yksin tai 1-2 kaverin 
kanssa. Kurssin hinta on 6x45 min 
paketti 160 € jonka voi jakaa osal-
listujien kesken.

Tähtien sota -etäluento
To 18–19.30, 4.11, 8,00 €
Luento keskittyy alkuperäisiin ver-
sioihin episodeista 4-6. 

Kutsu Nukkumatille
To 20–20.45, 28.10.–4.11, 8,00 €  
Käytännöntietoa, hengitysharjoi-
tuksia ja lempeää liikettä union-
gelmiin. 

Konttineule
Ti 17.30–19.45, 9.–23.11, 15,00 €
Kurssilla opetellaan konttineuleen 
aloitus, neule ja päättely sekä neu-
lotaan jokin pieni oma valintainen 
neule.

Viikinkiajan lähteet
viikinkien uskonto ja sodankäynti, 
La  14–15.30, 27.11.–11.12,12€

Tekemistä käsille
Keppieläin itse tehden
Ma 16–17.30, 25.10.–15.11, 15,00 €
Ratsusi voi olla perinteinen keppi-
hevonen tai vaikka tulta syöksevä 
lohikäärme! 

Korttikurssi
Pe 15.30–17.30, 12.11, 10,00 €
Tule askartelemaan isänpäivä- tai 
joulukortti! Kurssi on 7-12 v. lapsille.

Kudonnan teoriaa ja vinkkejä 
kankaankudontaan 
To 18–21, 28.10.–2.12, 27,00 €

Korinpunonta
La 10–14, 30.10, 12,00 €
Opetellaan tekemään sisustusko-
reja basket coil-tekniikalla sekä 
virkaten.

Kalannahan parkitseminen 
Pe 18–20.30, La 10–15, Su 10–15, 
12.–14.11, 29,00 €
Nahkojen parkitsemista luonnon 
aineilla.

Kipsityökurssi
La 10–14, 13.–27.11, 25,00 €

Herkkuja alkavaan 
juhlasesonkiin
Juustokakku -kurssi 
Ke 18–21, 3.11, 15,00 €
Täältä ideoita äitienpäivän kakkui-
hin! Oma irtopohjavuoka mukaan!

Makkaran valmistus -kurssi 
Ke 17.30–21, 17.11, 15,00 €
Kurssilla opitaan perinteisen ryyni-
makkaran valmistus

Piirakkakurssi 
La 11–15, 20.11, 18,00 €
Opitaan yhdessä kuoritaikinan 

tekoa, piirakoiden täytteiden val-
mistamista, kuoren pyörittelyä eli 
ajelua piirakkapulikalla, piirakoi-
den rypyttämistä sekä paistoa ja 
voitelua.

Helpot karkit kotona -kurssi 
Ke 18–21, 8.12, 15,00 €
Valmistetaan herkullisia kotitekoi-
sia karamelleja, kuten fudgea, täy-
tekonvehteja ja tryffeleitä. Ihania 
lahjaideoita jouluksi!

Muuta mielenkiintoista
Metsästäjäkurssi 
Ke 18–20.30, La 10–12, 27.10.–17.11, 
35,00 € 
Metsästysharrastuksen aloittami-
selle ei ole ikärajoja ja metsästä-
jäkurssi on oivallinen tapa päästä 
alkuun. 

Musiikin perusteiden jatko-
kurssi 
Pe 17–18.30, 15.–29.10, 12,00 €
Kurssi sopii hyvin tueksi soitto- se-
kä lauluharrastukselle tai muuten 
asiasta kiinnostuneille. Kurssi on 
ikärajaton. 

Piristystä syksyyn lyhytkursseilla! 
Myös jo alkaneille kursseille voi 
osallistua, mikäli on tilaa. Lisätie-
toja kursseista ja ilmoittautumi-
set opistopalvelut.fi/paimio tai  
02 4745316.

Muskarissa soitetaan mus-
karisoittimia, lauletaan ja 
lorutellaan. Lapset pääse-
vät vahvistamaan kehollisia 
motorisia taitojaan laulun 
ja leikin kautta! Muskarissa 
harrastetaan hauskaa mu-
siikkiliikuntaa, ja jokainen 
pääsee totuttamaan itse-
ään. Muskariin ovat terve-
tulleita kaikenikäiset lapset. 
Tervetuloa iloisen musisoin-
nin pariin! 

Muskari on keskiviikkona 
27.10 klo 11.00-11.45 Sauvon 
kirjaston näyttelyparvella. 

Muskari pyritään toteut-
tamaan kerran kuukaudes-
sa, tulevista muskareista 
tiedotetaan erikseen! Pai-
kan päällä kerätään mus-

karimaksu 5€/perhekunta. 
Varaudu tasarahalla. Ennak-
koilmoittautumiset perjan-
taihin 15.10.2021 mennessä 
osoitteeseen anna.schu-
kov@paimio.fi. Ilmoittautu-
miseen voit laittaa lapsen 

nimen, iän ja montako osal-
listujaa/perhekunta.

0-3v lapset osallistuvat 
yhdessä aikuisen kanssa ja 
4-6v voivat osallistua ope-
tukseen itsenäisesti. Opet-
tajana Anna Schukov.

Paimion musiikkiopiston pop-up  
muskari kaikenikäisille lapsille Sauvossa! Padel Jokipuisto, Sahatie

Kaupunki vuokrasi alu-
een yksityiselle toimijalle 
ja Sporttitehdas Oy toteut-
ti Paimioon liikuntapaikan, 
josta on iloa suurelle joukol-
le kouluikäisistä eläkeläisiin, 
piinkovista urheilijoista sun-
nuntaipelaajiin – ja kaikille 
siltä väliltä. Lisätiedot: www.
sporttikeidas.fi

Uusi Hanhen leikkipaikka 
valmistui Hanhijoen alueelle! 

Maatilateemainen Hanhen 
leikkipaikka avattiin lokakuun 
alussa! 

Ja ei kun leikkimään!

Autolla sinne ei kuitenkaan 
saa ajaa vaan sorakenttä on 
tarkoitettu pallopelejä ja kep-
piheppaleikkejä varten.

Jokipuiston skeittialue 
valmistumassa, tällä het-
kellä vielä keskeneräinen.

Kuvat: 

Jukka Oksa

Mopotallitoiminta käynnis-
tyy nuorisotalo Tillintuvan 
yhteydessä.

Toiminta käynnistyy syk-
syn aikana ja on alkuun 
avoinna nuorisotalon auki-
oloaikoina. Ohjattu mopo-
verstastoiminta on tarkoitus 
aloittaa ensi vuoden aikana.
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Perheneuvolatoiminta 
käynnistyy Paimion-
Sauvon ktky:ssä

Asiakasohjausmallin pilotointi alkanut 
terveyskeskuksessa

Tapahtumat

1. Runon mitan lähempänä 
–yhteisnäyttely Jokipuis-
tossa 18.10. asti. Jokipuiston 
puihin kiinnitetyt runot ovat 
paimiolaisten kirjoittamia ru-
noja itsestään.

2. Valokuva- ja sanataide-
näyttely Olet luontoa Pai-
mion kaupungintalon näyt-
telyparvella 7.–29.10. Maan, 
veden, tulen ja ilman ele-
menttien ääreltä näyttelyn 
laatinut Tuula Lauri

3. Laatuelokuvien sarjassa 
Bio Starassa (www.biostara.
fi) la 9.10. klo 16.45, ma 11.10. 
klo 19 ja ti 12.10. klo 19 tosita-

pahtumiin perustuva vakou-
lutrilleri Kuriiri Liput 7€. Pe 
17.9. alkavalla elokuvaviikolla 
Umberto Giardanon säveltä-
mä ooppera Andrea Chenier. 
Liput 18€.

4. Paimion kaupungintalon 
näyttelyparvella 2.–19.11. 
”Kultainen esirippu” - pai-
miolaisen Merita Seppälän 
/ Kulttuuripaja Mallekin en-
simmäinen taidenäyttely. 
Esillä on yli 20 maalausta. 
Seppälän erikoisuutena on 
tehdä tauluja finnfoam-le-
vylle, mutta näyttelyssä on 
myös canvaspohjalle luotuja 
maalauksia

Terveyspalvelut Terveyspalvelut

Perheneuvolatoiminta käyn-
nistyy Paimiossa ja Sauvos-
sa lokakuussa. Perheneuvo-
la palvelee matalan kynnyk-
sen periaatteella perheitä, 
joissa on 0‒18-vuotiaita 
lapsia tai nuoria. Sieltä saa 
apua lapsen tai nuoren ke-
hitykseen ja kasvatukseen 
liittyvissä kysymyksissä, 
perhetilanteiden pulmissa 
sekä lasta tai perhettä koh-
danneissa kriiseissä.

Perheneuvola toimii Vis-
talla vanhassa puukoulussa 
ja Sauvossa sosiaalitoimis-
ton tiloissa. Työryhmässä on 
psykologi, sosiaalityöntekijä, 
psykiatrinen sairaanhoitaja 
ja konsultoiva lastenpsykiat-
ri. Perheneuvola ottaa vas-
taan ensimmäiset perheasi-
akkaansa marraskuussa.

Joustavaa palvelua
Valmistellessamme per-

heneuvolan perustamista 
kartoitimme keväällä pai-
miolaisten ja sauvolaisten 

aikaisempia kokemuksia ja 
toiveita tulevaan toimintaan 
liittyen. Kyselyyn vastasi 
215 kuntalaista. Kolmasosa 
vastaajista oli aikaisemmin 
käyttänyt perheneuvolan 
palveluja. He olivat tyyty-
väisiä ammattitaitoiseen 
henkilökuntaan, mutta ko-
kivat odotusajat pitkiksi. 
Tulevalta perheneuvolalta 
vastaajat toivoivat nopeaa 
palvelujen pariin pääsyä ja 
joustavia vastaanottoaikoja 
ja -tapoja. Apua toivottiin 
mm. lapsen tai nuoren pul-
miin päiväkodissa tai kave-
ripiirissä, nuoren käyttäy-
tymiseen liittyviin huoliin ja 
perhetilanteiden muutoksiin 
ja ristiriitoihin.

Paimion-Sauvon terveys-
keskus osallistuu hankkee-
seen nimeltä ”Henkilökoh-
taisen asiakasohjausmallin 
tuotannollinen pilotointi”. 
Kyseessä on tulevaisuu-
den Sote-keskushankkeen 
osahanke, joka on vuoden 
mittainen ja alkaa 1.10.21. 
Hankkeen tavoitteena on 
pilotoida Varsinais-Suomen 
terveyskeskuksissa asiaka-
sohjausmalli, joka tuottaa 
asiakkaalle sujuvat, oikea-

aikaiset ja tarpeelliset pal-
velut, jotka mahdollistavat 
asiakkaan selviytymisen 
omia voimavarojaan käyttä-
en, kehittää yhteistyötä so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
sekä organisaatioiden välillä 
ja tasapainottaa palvelujen 
painopistettä ja resurssien 
käyttöä perusterveyden-
huollon ja erikoissairaan-
hoidon välillä.

Nykyään palveluita on 
runsaasti tarjolla, mutta voi 

olla haastavaa tietää, mitä 
apuja on mahdollista saada 
ja mistä. Etenkin, jos omat 
voimavarat ovat jostain 
syystä vähentyneet

Matalan kynnyksen toi-
mintaa

Kyseessä on matalan 
kynnyksen toimintaa, jossa 
pyritään ohjaamaan asiakas 
juuri hänen tarpeitaan vas-
taaviin palveluihin. Asiaka-
sohjaaja yhdessä asiakkaan 

kanssa kartoittaa nykyti-
lanteen ja laatii asiakas- tai 
hoitosuunnitelman sovitun 
toimintamallin mukaan. Toi-
minta on vahvasti ennalta 
ehkäisevää; tavoitteena 
aikainen auttaminen, jotta 
avun saisi riittävän ajoissa. 
Asiakasohjaajana aloittaa 
terveydenhoitaja Meri Kul-
lanmäki, joka tapaa asiak-
kaita sovitusti sekä Paimion 
että Sauvon terveyskeskuk-
sen tiloissa.

PaHaMan tavoitteena on tarjota jokaiselle Paimiolaiselle 
lapselle ja nuorelle maksuton ja mieluisa harrastus.
Suomen harrastamisen mallin eli Paimiolaisittain PaHaMa (Paimion harrastamisen malli) 
ryhmät ovat startanneet. Kaiken kaikkiaan ryhmiä pyörii parhaillaan 30 kappaletta, joissa on 
yhteensä n. 272 osallistujaa. Suurimpaan osaan ryhmistä mahtuu vielä hyvin, joten käythän 
katsomassa tarkemmat tiedot kursseista www.kuntapalvelut.fi/paimio -osoitteesta sekä 
Paimion kaupungin nettisivuilta: www.paimio.fi/pahama

ROHKEASTI JA MATALALLA KYNNYKSELLÄ MUKAAN TOIMINTAAN!  
Palautteet ja lisätiedot: hankekoordinaattori Jenni Rönnberg, jenni.ronnberg@paimio.fi

paimionkaupunki
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Paimion kaupunki

Kaupunginvirasto

Käyntiosoite: Vistantie 18

Postiosoite: PL 50, 21531 PAIMIO

Avoinna: ma 8-17, ti 8-15.30, ke 10-15.30,

to ja pe 8-15.30

Sähköposti: paimio.kaupunki@paimio.fi

tai suoraan henkilölle: 

etunimi.sukunimi@paimio.fi

Kaupungintalon palvelupiste:

Vaihde: (02) 474 511

ma klo 9-17, ke klo 10-15.30,

ti, to ja pe klo 9-15.30

palvelupiste@paimio.fi

Päivystysnumerot:

Paimion Vesihuolto Oy 

0500 786 022

Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302

Sosiaalityö: (02) 474 5237

Kirjaston palveluajat:

ma-ke klo 12-19    to-pe klo 10-16

Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7-21.

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan palvelu-

aikojen ulkopuolella kirjastokortilla ja tun-

nusluvulla.

Paimion-Sauvon terveyskeskus:

Käyntiosoite: Terveyskeskuksentie 1

Ajanvaraus (Paimio) p. (02) 474 6202

arkisin klo 8-15.30, muina aikoina: 

TYKS yhteispäivystys p. (02) 313 8800

Yhteystiedot

”Paimio on moderni varsinaissuomalainen 

kaupunki maaseudulla. Liikunnallinen Paimio 

tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut 

sekä miellyttävän ympäristön asumiseen ja 

yrittämiseen.”

Ympäristöpalvelut

Opetuspalvelut

Yhdessä tekemisen taikaa

Ympäristöministeriön Hel-
mi-elinympäristöohjelman 
rahoittamassa Paimion 
lintuparatiisi -hankkeessa 
kunnostetaan vanhan jäte-
vedenpuhdistamon alueella 
lintujen levähdys ja pesin-
täpaikkoja. 

Vauhtia suunnitteluun 
saatiin, kun 28.9. pidet-
tiin toinen maastokatsel-
mus paikan päällä. Mukana 

oli asiantuntijoina lintu- ja 
luontoharrastajia, Suomen 
luonnonsuojeluliiton edus-
taja, Valonian sekä Paimion 
kaupungin edustajia. Katsel-
muksessa saatiin suunnitel-
tua ja merkittyä poistettavat 
vesakot sekä säästettävät 
puut ja pensaikot, jotka so-
pivat lintujen suojapaikoiksi. 
Vesakoiden poistolla luodaan 
avoimuutta, joka helpottaa 

Vanhan jätevedenpuhdistamon 
kunnostus lintuparatiisiksi alkaa

OPISKELUSTIPENDIN HAKU MAURI  
PERKONOJAN STIPENDIRAHASTOSTA

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haet-
tavaksi opiskelustipendin vähävaraisille 16–19-vuotiaille, paimiolai-
sille opiskelijoille.

Stipendin suuruus on 100–200 € ja niitä myönnetään 1–2 henkilöl-
le/hakuvuosi. Stipendin hakuaika päättyy 15.11.2021 klo 15.30.  

Täydellinen hakukuulutus ja hakuohjeet löytyvät internetsivuilta 
www.paimio.fi

Paimiossa 8.10.2021 
PAIMION KAUPUNGIN SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Lintuparatiisin ideapaja altaan rannalla, suunnittelun ohessa eh-

dittiin bongata lintujakin. (Kuva: Laura Paarala)

niin lintujen kuin niitä tark-
kailevien ihmistenkin olemis-
ta alueella. Lisäksi suunni-
teltiin umpeenkasvaneeseen 
altaaseen laikuittaisten auk-
kojen ruoppaamista, jolloin 
vesilinnut, sammakot ja 
muut eläimet viihtyvät pa-
remmin vesistössä. Maas-
topäivälle osui erinomainen 
ilma ja tunnelma oli innos-

tavan idearikas ja ratkaisu-
keskeinen, kiitokset vielä 
osallistuneille. 

Parannustyöt tulevalla 
lintuparatiisilla alkavat pian. 
Vanhasta jätevedenpuhdis-
tamosta kehkeytyy oivallinen 
luonnon tarkkailun lähikohde 
paimiolaisille, ja miksi ei kau-
empaakin tuleville lintu- ja 
luontoharrastajille.

Koulunpihan puiden värikyl-
läisyys piiloutuu syysillan 
hämärään. Katoksen alta 
kuuluu naurua ja vilkasta 
puheensorinaa. Iloinen jouk-
ko siirtyy sisälle lämpimään. 
Kohtaamisen ilo, ideat ja las-
ten hyvinvointi saavat nä-
mä äidit ja isät tapaamaan 
koululla säännöllisesti. Ide-
oista syntyy oikeita arjen 
tekoja. Keskustelu vilkastuu, 
kun puhutaan ryhmäytymi-
sen tärkeydestä koronasta 
toipumisessa. Seuraavaksi 
selataan kalentereita Hallo-
weenpolun suunnittelua var-
ten. Hyvinvointityö on kaik-
kea tätä. Uudet hankinnat 
tai esitykset tarjoavat oppi-
laille tekemistä ja elämyksiä. 
Halloween-polku, josta viime 
vuonna vanhempainyhdistys 
sai Paimion kaupungin Vuo-
den Liikuntateko-palkinnon, 
on yksi tämänkin syysillan 
suunnittelun pääteemoista. 
Tapahtuma tarjoaa iloa ja 
yhdessäolon hetkiä kaikille 
perheille, onpa ihmiset löy-
täneet polulle kauempaakin.

Kahvin lomassa Kriivarin 
koulun vanhemmat listaavat, 
miksi kannattaa olla muka-
na toiminnassa. Perheet tu-
tustuvat toisiinsa. Tämä lisää 
merkittävästi kotien ja kou-
lun välistä yhteistä ajatuk-
senvaihtoa ja yhdessä teke-
mistä. Kaikki vahvistaa koko 
kouluyhteisön hyvinvointia 
ja turvallisuutta. Vahvalla yh-
teisöllisyydellä vaikutetaan 
konflikteihin myös ennalta-
ehkäisevästi. Vertaissovit-
telun avulla lapset oppivat 
vuorovaikutus- ja konflikti-
en ratkaisutaitoja. Ne ovat 
tärkeitä tulevaisuustaitoja. 
Vanhempainyhdistyksessä 
voi vaikuttaa sekä suoraan 
että välillisesti lasten hyvin-
vointiin. Voimme viedä asi-
oita yhdessä eteenpäin ihan 
päätöksiin asti, jolloin myös 
lapsivaikutusten arviointi tu-
lee huomioiduksi päätöksiä 
tehdessä. Seuraava askel on 
saada aikaan yhteinen kun-
tatason vanhempainyhdis-
tys. Yhdessä tekeminen on 
sekä taito- että taikalaji.

Vanhempainyhdistyksen iloisia ihmisiä ja suussa sulavia herkkuja 

näkee erilaisissa tapahtumissa, kuten tässä kuvassa Vivelan 30-v. 

juhlassa. 


