Paimion kaupunki tiedottaa
5/2021
Ateria- ja siivouspalvelut

Paimion kaupunki ja ISS ovat selättäneet ateriaja siivouspalvelun käynnistämisen alkuhaasteet
ISS Palvelut tuottaa Paimion siivous- ja ateriapalvelut
viisivuotisella sopimuksella.
Palvelun käynnistymiseen
on liittynyt alkuhaasteita,
jota on nyt merkittävimmiltä osin selätetty. Ruoan ja
siivouksen laatu on saatu kehitysuralle ja laadun kehittäminen sekä työ kuntalaisten
tyytyväisyyden edistämiseksi jatkuvat.
ISS Palvelut valittiin maaliskuussa Paimion kaupungin
siivous- ja ateriapalveluiden
uudeksi toimittajaksi. Hinnan ja laadun ohella ISS:n
valintaa puolsi yhtiön vahva
panostus toiminnan kehittämiseen ja henkilöstönsä

koulutukseen sekä vastuullisuuteen. Ympäristövaikutusten minimoinnissa ISS:ää
ohjaa yhtiön hiilitiekartta ja
tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Isoissa muutoksissa alku
on usein haasteellinen eikä palvelutuotannon aloitus
Paimiossa ollut poikkeus. Alkuvaikeudet on nyt selätetty.
Hankaluuksia alussa aiheutti
muun muassa riittävien ja
ajantasaisten ateriatietojen vaillinaisuus. Nyt nämä
tiedot ovat ISS:n hallussa,
minkä myötä asiakkaiden
erikoisruokavaliot, ateriakoot
ja muut ruokamieltymykset
pystytään toteuttamaan

asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
ISS on aktiivisesti keskustellut asiakkaiden kanssa muun muassa kouluissa.
Palautteen perusteella on
tehty välittömiä ruokalistamuutoksia; muutosten jälkeen palaute onkin ollut yhä
positiivisempaa.
ISS jatkaa aktiivista vuoropuhelua eri asiakasryhmien
kanssa Paimiossa. Palvelua
kehitetään koko viisivuotiskauden ajan yhdessä kunnan
ja kuntalaisten kanssa.
ISS:n vastuullisuustyöhön voit tutustua yhtiön
y r i t ysva s t u u r a p o r t i s s a
www.issyritysvastuuraportti.fi

Vanhuspalvelut

Odotusajat
vanhuspalveluihin ajalta
1.1.–30.6.2021
Ympärivuorokautinen hoiva
keskimäärin 13 päivää hakemuksen jättämisestä. Uusia
hakemuksia jätetty 13, kielteisiä päätöksiä ei ko. ajalla tehty
Omaishoidontukihakemuksia jätetty 13 kappaletta, joista kahteen tehtiin kielteinen
päätös. Hakemusten käsittelyaika on ollut 2-7 vuorokautta.

paimio.fi

Paimion opisto

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

Tähtien sota -etäluento

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

To 18–19.30, 4.11, 8,00 €
Luento keskittyy alkuperäisiin versioihin episodeista 4-6.

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

Kutsu Nukkumatille

Kalannahan parkitseminen

To 20–20.45, 28.10.–4.11, 8,00 €
Käytännöntietoa, hengitysharjoituksia ja lempeää liikettä uniongelmiin.

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

Konttineule

Kipsityökurssi

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

La 10–14, 13.–27.11, 25,00 €

Herkkuja alkavaan
juhlasesonkiin

Viikinkiajan lähteet

Ke 18–21, 3.11, 15,00 €
Täältä ideoita äitienpäivän kakkuihin! Oma irtopohjavuoka mukaan!

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 keppihevonen tai vaikka tulta syöksevä
lohikäärme!

Juustokakku -kurssi

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 valmistamista, kuoren pyörittelyä eli
ajelua piirakkapulikalla, piirakoiden rypyttämistä sekä paistoa ja
voitelua.

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

Muuta mielenkiintoista

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 keppiheppaleikkejä varten.

Ke 18–20.30, La 10–12, 27.10.–17.11,
35,00 €
Metsästysharrastuksen aloittamiselle ei ole ikärajoja ja metsästäjäkurssi on oivallinen tapa päästä
alkuun.

Jokipuiston skeittialue
valmistumassa, tällä hetkellä vielä keskeneräinen.

Musiikin perusteiden jatkokurssi

Kuvat:
Jukka Oksa

Pe 17–18.30, 15.–29.10, 12,00 €
Kurssi sopii hyvin tueksi soitto- sekä lauluharrastukselle tai muuten
asiasta kiinnostuneille. Kurssi on
ikärajaton.
Piristystä syksyyn lyhytkursseilla!
Myös jo alkaneille kursseille voi
osallistua, mikäli on tilaa. Lisätietoja kursseista ja ilmoittautumiset opistopalvelut.fi/paimio tai
02 4745316.

Paimion musiikkiopiston pop-up
muskari kaikenikäisille lapsille Sauvossa!

karimaksu 5€/perhekunta.
Varaudu tasarahalla. Ennakkoilmoittautumiset perjantaihin 15.10.2021 mennessä
osoitteeseen anna.schukov@paimio.fi. Ilmoittautumiseen voit laittaa lapsen

Paimio panostaa lapsiin ja nuoriin!

Metsästäjäkurssi

Musiikkiopisto

Muskarissa soitetaan muskarisoittimia, lauletaan ja
lorutellaan. Lapset pääsevät vahvistamaan kehollisia
motorisia taitojaan laulun
ja leikin kautta! Muskarissa
harrastetaan hauskaa musiikkiliikuntaa, ja jokainen
pääsee totuttamaan itseään. Muskariin ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset.
Tervetuloa iloisen musisoinnin pariin!
Muskari on keskiviikkona
27.10 klo 11.00-11.45 Sauvon
kirjaston näyttelyparvella.
Muskari pyritään toteuttamaan kerran kuukaudessa, tulevista muskareista
tiedotetaan erikseen! Paikan päällä kerätään mus-

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Mopotallitoiminta käynnistyy nuorisotalo Tillintuvan
yhteydessä.
Toiminta käynnistyy syksyn aikana ja on alkuun
avoinna nuorisotalon aukioloaikoina. Ohjattu mopoverstastoiminta on tarkoitus
aloittaa ensi vuoden aikana.

Padel Jokipuisto, Sahatie
Kaupunki vuokrasi alueen yksityiselle toimijalle
ja Sporttitehdas Oy toteutti Paimioon liikuntapaikan,
josta on iloa suurelle joukolle kouluikäisistä eläkeläisiin,
piinkovista urheilijoista sunnuntaipelaajiin – ja kaikille
siltä väliltä. Lisätiedot: www.
sporttikeidas.fi

nimen, iän ja montako osallistujaa/perhekunta.
0-3v lapset osallistuvat
yhdessä aikuisen kanssa ja
4-6v voivat osallistua opetukseen itsenäisesti. Opettajana Anna Schukov.

paimio.fi

Terveyspalvelut

Terveyspalvelut

Perheneuvolatoiminta Asiakasohjausmallin pilotointi alkanut
käynnistyy Paimionterveyskeskuksessa
Sauvon ktky:ssä
Perheneuvolatoiminta käynnistyy Paimiossa ja Sauvossa lokakuussa. Perheneuvola palvelee matalan kynnyksen periaatteella perheitä,
joissa on 0‒18-vuotiaita
lapsia tai nuoria. Sieltä saa
apua lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen
liittyvissä kysymyksissä,
perhetilanteiden pulmissa
sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä.
Perheneuvola toimii Vistalla vanhassa puukoulussa
ja Sauvossa sosiaalitoimiston tiloissa. Työryhmässä on
psykologi, sosiaalityöntekijä,
psykiatrinen sairaanhoitaja
ja konsultoiva lastenpsykiatri. Perheneuvola ottaa vastaan ensimmäiset perheasiakkaansa marraskuussa.

aikaisempia kokemuksia ja
toiveita tulevaan toimintaan
liittyen. Kyselyyn vastasi
215 kuntalaista. Kolmasosa
vastaajista oli aikaisemmin
käyttänyt perheneuvolan
palveluja. He olivat tyytyväisiä ammattitaitoiseen
henkilökuntaan, mutta kokivat odotusajat pitkiksi.
Tulevalta perheneuvolalta
vastaajat toivoivat nopeaa
palvelujen pariin pääsyä ja
joustavia vastaanottoaikoja
ja -tapoja. Apua toivottiin
mm. lapsen tai nuoren pulmiin päiväkodissa tai kaveripiirissä, nuoren käyttäytymiseen liittyviin huoliin ja
perhetilanteiden muutoksiin
ja ristiriitoihin.

Paimion-Sauvon terveyskeskus osallistuu hankkeeseen nimeltä ”Henkilökohtaisen asiakasohjausmallin
tuotannollinen pilotointi”.
Kyseessä on tulevaisuuden Sote-keskushankkeen
osahanke, joka on vuoden
mittainen ja alkaa 1.10.21.
Hankkeen tavoitteena on
pilotoida Varsinais-Suomen
terveyskeskuksissa asiakasohjausmalli, joka tuottaa
asiakkaalle sujuvat, oikea-

aikaiset ja tarpeelliset palvelut, jotka mahdollistavat
asiakkaan selviytymisen
omia voimavarojaan käyttäen, kehittää yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen
sekä organisaatioiden välillä
ja tasapainottaa palvelujen
painopistettä ja resurssien
käyttöä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 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 toimintaa
Kyseessä on matalan
kynnyksen toimintaa, jossa
pyritään ohjaamaan asiakas
juuri hänen tarpeitaan vastaaviin palveluihin. Asiakasohjaaja yhdessä asiakkaan

kanssa kartoittaa nykytilanteen ja laatii asiakas- tai
hoitosuunnitelman sovitun
toimintamallin mukaan. Toiminta on vahvasti ennalta
ehkäisevää; tavoitteena
aikainen auttaminen, jotta
avun saisi riittävän ajoissa.
Asiakasohjaajana aloittaa
terveydenhoitaja Meri Kullanmäki, joka tapaa asiakkaita sovitusti sekä Paimion
että Sauvon terveyskeskuksen 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

Joustavaa palvelua
Valmistellessamme perheneuvolan perustamista
kartoitimme keväällä paimiolaisten ja sauvolaisten

Tapahtumat
1. Runon mitan lähempänä
–yhteisnäyttely Jokipuistossa 18.10. asti. Jokipuiston
puihin kiinnitetyt runot ovat
paimiolaisten kirjoittamia runoja itsestään.

pahtumiin perustuva vakoulutrilleri Kuriiri Liput 7€. Pe
17.9. alkavalla elokuvaviikolla
Umberto Giardanon säveltämä ooppera Andrea Chenier.
Liput 18€.

2. Valokuva- ja sanataidenäyttely Olet luontoa Paimion kaupungintalon näyttelyparvella 7.–29.10. Maan,
veden, tulen ja ilman elementtien ääreltä näyttelyn
laatinut Tuula Lauri

4. Paimion kaupungintalon
näyttelyparvella 2.–19.11.
”Kultainen esirippu” - paimiolaisen Merita Seppälän
/ Kulttuuripaja Mallekin ensimmäinen taidenäyttely.
Esillä on yli 20 maalausta.
Seppälän erikoisuutena on
tehdä tauluja finnfoam-levylle, mutta näyttelyssä on
myös canvaspohjalle luotuja
maalauksia

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-

paimionkaupunki
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Ympäristöpalvelut

Vanhan jätevedenpuhdistamon
kunnostus lintuparatiisiksi alkaa
Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman
rahoittamassa
Paimion
lintuparatiisi -hankkeessa
kunnostetaan vanhan jätevedenpuhdistamon alueella
lintujen levähdys ja pesintäpaikkoja.
Vauhtia suunnitteluun
saatiin, kun 28.9. pidettiin toinen maastokatselmus paikan päällä. Mukana

oli asiantuntijoina lintu- ja
luontoharrastajia, Suomen
luonnonsuojeluliiton edustaja, Valonian sekä Paimion
kaupungin edustajia. Katselmuksessa saatiin suunniteltua ja merkittyä poistettavat
vesakot sekä säästettävät
puut ja pensaikot, jotka sopivat lintujen suojapaikoiksi.
Vesakoiden poistolla luodaan
avoimuutta, joka helpottaa

OPISKELUSTIPENDIN HAKU MAURI
PERKONOJAN STIPENDIRAHASTOSTA
Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haettavaksi opiskelustipendin vähävaraisille 16–19-vuotiaille, paimiolaisille opiskelijoille.
Stipendin suuruus on 100–200 € ja niitä myönnetään 1–2 henkilölle/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

Opetuspalvelut

Yhdessä tekemisen taikaa

Lintuparatiisin ideapaja altaan rannalla, suunnittelun ohessa ehdittiin bongata lintujakin. (Kuva: Laura Paarala)

niin lintujen kuin niitä tarkkailevien ihmistenkin olemista alueella. Lisäksi suunniteltiin umpeenkasvaneeseen
altaaseen laikuittaisten aukkojen ruoppaamista, jolloin
vesilinnut, sammakot ja
muut eläimet viihtyvät paremmin vesistössä. Maastopäivälle osui erinomainen
ilma ja tunnelma oli innos-

tavan idearikas ja ratkaisukeskeinen, kiitokset vielä
osallistuneille.
Parannustyöt tulevalla
lintuparatiisilla alkavat pian.
Vanhasta jätevedenpuhdistamosta kehkeytyy oivallinen
luonnon tarkkailun lähikohde
paimiolaisille, ja miksi ei kauempaakin tuleville lintu- ja
luontoharrastajille.

Vanhempainyhdistyksen iloisia ihmisiä ja suussa sulavia herkkuja
näkee erilaisissa tapahtumissa, kuten tässä kuvassa Vivelan 30-v.
juhlassa.

Koulunpihan puiden värikylläisyys piiloutuu syysillan
hämärään. Katoksen alta
kuuluu naurua ja vilkasta
puheensorinaa. Iloinen joukko siirtyy sisälle lämpimään.
Kohtaamisen ilo, ideat ja lasten hyvinvointi saavat nämä äidit ja isät tapaamaan
koululla säännöllisesti. Ideoista syntyy oikeita arjen
tekoja. Keskustelu vilkastuu,
kun puhutaan ryhmäytymisen tärkeydestä koronasta
toipumisessa. Seuraavaksi
selataan kalentereita Halloweenpolun suunnittelua varten. Hyvinvointityö on kaikkea tätä. Uudet hankinnat
tai esitykset tarjoavat oppilaille tekemistä ja elämyksiä.
Halloween-polku, josta viime
vuonna vanhempainyhdistys
sai Paimion kaupungin Vuoden Liikuntateko-palkinnon,
on yksi tämänkin syysillan
suunnittelun pääteemoista.
Tapahtuma tarjoaa iloa ja
yhdessäolon hetkiä kaikille
perheille, onpa ihmiset löytäneet polulle kauempaakin.

Kahvin lomassa Kriivarin
koulun vanhemmat listaavat,
miksi kannattaa olla mukana toiminnassa. Perheet tutustuvat toisiinsa. Tämä lisää
merkittävästi kotien ja koulun välistä yhteistä ajatuksenvaihtoa ja yhdessä tekemistä. Kaikki vahvistaa koko
kouluyhteisön hyvinvointia
ja turvallisuutta. Vahvalla yhteisöllisyydellä vaikutetaan
konflikteihin myös ennaltaehkäisevästi. Vertaissovittelun avulla lapset oppivat
vuorovaikutus- ja konfliktien ratkaisutaitoja. Ne ovat
tärkeitä tulevaisuustaitoja.
Vanhempainyhdistyksessä
voi vaikuttaa sekä suoraan
että välillisesti lasten hyvinvointiin. Voimme viedä asioita yhdessä eteenpäin ihan
päätöksiin asti, jolloin myös
lapsivaikutusten arviointi tulee huomioiduksi päätöksiä
tehdessä. Seuraava askel on
saada aikaan yhteinen kuntatason vanhempainyhdistys. Yhdessä tekeminen on
sekä taito- että taikalaji.

Yhteystiedot
Paimion kaupunki

”Paimio on moderni varsinaissuomalainen
kaupunki maaseudulla. Liikunnallinen Paimio
tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut
sekä miellyttävän ympäristön asumiseen ja
yrittämiseen.”

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 palveluaikojen ulkopuolella kirjastokortilla ja tunnusluvulla.
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

paimio.fi

