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Toisen asteen yhteishaun
uudet tuulet – uusi oppivelvollisuuslaki
Oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa
joulun alla, ja se astui voimaan 1.1.2021. Laajentaminen koskee tämän vuoden
9.luokkalaisista alkaen kaikkia tulevia ikäluokkia, ei takautuvasti tätä vanhempia
ikäluokkia. Oppivelvollisuus
päättyy 18-vuotiaana. Tällä
kaikella pyritään estämään
tilanne, jossa nuori jää pelkän peruskoulun päättötodistuksen varaan. Nykyajan
työelämässä ei nuori pärjää
ilman ammatillista koulutusta.
Käytännössä uusi oppivelvollisuuslaki tarkoittaa vuonna 2005 ja sen
jälkeen syntyneitä, jotka
saavat peruskoulun päättötodistuksen. Samalla
näiden nuorten toisen
asteen opiskelusta tulee
maksutonta. Koulukirjat,
tietokone, työvälineet ja
-asut sekä esimerkiksi
ensimmäiset ylioppilaskokeet ovat pääsääntöisesti
ilmaisia. Koulumatkat ovat
kokonaan ilmaisia, kun
koulumatka on seitsemän

Yhteishaun kannalta tärkeät päivämäärät 2021:
• Yhteishaku tehdään Opintopolussa sähköisesti
23.2.-23.3. välisenä aikana.
• Yhteishaun tulokset 17.6.
• Paikka otettava vastaan ja vahvistettava 1.7. mennessä.

kilometriä tai sitä enemmän. Näin toimitaan, kunnes toisen asteen tutkinto on valmis tai kun nuori
täyttää 20 vuotta.

Hakuvelvoite ja
tehostettu
opinto-ohjaus
Yhdeksäsluokkalaisen
on haettava tutkintoon
johtavaan koulutukseen
perusopetuksen päätyttyä. Hakuvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes
nuori saa koulutuspaikan.
Samalla astuu voimaan
ohjausvelvoite, jossa huomioidaan erityisryhmät ja
erityisen tuen tarpeessa
olevat. Koulutuksen järjestäjän eli Paimion osalta
Vistan koulun opinto-ohjaajien on ohjattava perusopetuksen päättänyt
nuori toisen asteen koulutukseen. Heidän on myös
seurattava hänen jatko-

opintoihin pääsemistä,
paikan vastaanottamista
ja opintojen aloittamista.
Ohjausvelvoite velvoittaa myös perusopetuksen
päätyttyä annettavaan
ohjaukseen, jos oppilas ei
ole saanut opiskelupaikkaa tai hakeutunut toisen
asteen koulutukseen. Jälkiohjaus korostuu, vaikka
jo tähän asti on huolehdittu, että kaikki saisivat
viimeistään kesän täydennyshaussa opiskelupaikan.

Koulupudokkaista
pidetään huolta
Uutta tulee olemaan
entistä kattavampi nivelvaiheyhteistyö ammattikoulujen, lukioiden, kansanopistojen ja etsivän
nuorisotyön kanssa. Uutta
on myös se, että jos peruskoulun päättävä nuori
aloittaa opinnot ja ne jostain syystä keskeyttää, on

Vistan yhtenäiskoulun opinto-ohjaajilla Riitta Hietarannalla (vas) ja Suvianna Seppälällä alkavat pian
vuoden kiireisimmät viikot, kun työn alla on yli 140 ysiluokkalaisen yhteishaku.

kyseenomaisen oppilaitoksen velvollisuus huolehtia, että opiskelija aloittaa koulutuksen jossakin
muussa oppilaitoksessa,
vähintään niin kauan kuin
nuori täyttää 18 vuotta.
Suvianna Seppälä
Vistan koulun opinto-ohjaaja

Lapset ja nuoret

Suositukset
kotiintuloajoille
Paimiossa ja Sauvossa on
asetettu huoltajien kasvatustyötä tukemaan yhteiset
suositellut kotiintuloajat
lapsille ja nuorille. Aloite
näille yhteisille kotiintuloajoille nousi nuorilta itseltään eli Sauvon ja Paimion
nuorisovaltuustoilta. Paimion osalta suosituksesta
päätettiin viime keväänä
kaupunginhallituksessa.
Suositeltujen kotiintuloaikojen idean taustalla on
niin sanottu Islannin malli,
jolla huolestuttavalle tasolle 1990-luvulla nousseita lasten ja nuorten päihteidenkäyttöongelmia saatiin Islannissa kotiintuloajat

asettamalla pienennettyä
huomattavasti.
Islannissa kotiintuloajat
pohjautuvat lakiin ja ovat
velvoittavia. Meillä Suomessa lakiin pohjautuviin kotiintuloaikoihin ei ole menty.
Kotiintuloaikojen suosituksia
on kuitenkin otettu käyttöön
useassa kaupungissa. Nyt
siis myös Paimio ja Sauvo
liittyvät suosituksenantajien
joukkoon.

Sivistyspalvelut

Harrastusvälinekirjasto
eli Harrastamo
Paimion kirjaston liikuntavälinekirjasto on nyt harrastusvälinekirjasto eli Harrastamo, josta voit liikuntavälineiden lisäksi lainata
kirjastokortilla esimerkiksi
Partybox-kaiuttimen äänentoistoa varten erilaisiin
tilaisuuksiin ja tapahtumiin.
Mikäli suunnittelet patikointia tai pidempää retkeä,
niin oman rinkan sijaan voit
tulla harrastamosta lainaamaan itsellesi repun,
lastenkantorinkan, pump-

pusauvat, lumikengät tai
vaikkapa pyörälaukut polkupyörään. Omatoimiseen
lihashuoltoon ja vaikkapa
jooga-tai pilatesharjoitteluun harrastamosta voit
lainata pilates-rullia sekä
joogatiiliä helpottamaan
harjoittelua. Kaikki tämä
vain kirjastokorttia vilauttamalla.
Harrastusvälineiden lainaaika on kaksi viikkoa ja harrastusvälineitä ei voi varata
ennakkoon.

www.

PAIMIO.fi

Matleena Koskisella ja Jouni Lehtirannalla esittelyssä Harrastamon
uusia lainattavia välineitä: rinkkoja, pilatesrullia ja joogatiiliä.

paimio.fi

Kulttuuri

Kulttuuria minulle – hanke
muistisairaille ja muistinsa
heikentyneeksi kokeville
Kulttuuria minulle 2018-2021
-hanke on osa STEA:n Elämänote -avustusohjelmaa,
jonka avulla tuetaan ikäihmisten osallisuutta ja kotona asumista. Elokuussa 2018
käynnistyneessä hankkeessa työskentelevät sosiaali- ja
terveysalan sekä taiteenalan
ammattilaiset työparina. Kevään aikana hanke on alkamassa Paimiossa – toki voimassa olevien koronaohjeet
huomioiden. Tässä tekstissä
ja viereisessä mainoksessa
lisätietoahankkeen toiminnasta.
Hankkeen päätavoitteena
on ikääntyvien muistisairautta sairastavien ja muistinsa heikentyneeksi kokevien ihmisten osallisuuden
vahvistaminen taiteen ja
kulttuurin keinoin. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja
terveysalan toimijoiden, etsivän ja löytävän työn toimijoiden, museoiden, kulttuurialan toimijoiden sekä eri
järjestöjen kanssa.

Monipuolista
toimintaa
Toimintamuotoja
ovat
ryhmät, museo-opastukset,
tapahtumat ja luennot. Keskiössä on osallistaminen eri
taiteenlajien keinoin. Etenkin
luova liike, sanataide sekä kuvataide muovautuvat helposti
lähestyttävään ja koettavaan
muotoon. Tavoitteena on lisätä aktiivisuutta ja toimijuutta
osallistujien arkeen lisääntyvin sosiaalisin kontaktein
sekä läheisiä osallistamalla.
Hanke aloittaa ryhmätoiminnan Paimiossa. Sekä paimiolaisille että sauvolaisille
suunnattu ryhmä kokoontuu
torstaisin 15.4. alkaen Iskun
talolla klo 12:30-14. Ryhmän
teemoina on niin paikallista
lähikulttuuria kuin musiikkia
ja liikettä. Vertaistuellinen
keskustelu on merkityksellistä ja se mahdollistuu niin
toiminnan aikana kuin kahvinjuonnin lomassa. Ennakkotietoja- tai taitoja ei tarvita.

Paimion opisto

Erilainen koronakevät
Etäopetusta ja odottelua
Meillä opistossa, niin kuin kaikkialla
muuallakin, vallitseva pandemiatilanne on tuonut omat muutoksensa
toimintaan. Suurin muutos on se,
että aikuisten harrastustoiminta on
tällä hetkellä lähes kokonaan tauolla.
Perinteistä ryhmänä tapahtuvaa lähiopetusta ei ole lainkaan. Osa kursseista on jo siirtynyt tai siirtymässä
etäopetukseen. Etäopetukseen siirtyvät lähinnä kieltenopetus sekä osa
hyvinvoinninkursseista. Etäopetus
tulee tapahtumaan pääosin Microsoft Teamsin kautta, ja opistolta
saa ohjeistusta Teams-kertoihin
osallistumiseen. Ilmoittautuminen
kursseille on tärkeää, koska tavoitamme viesteillä vain ne, jotka ovat
ilmoittautuneet. Kurssikohtaisia
eroja toteutustavoissa saattaa olla,
sillä opettajat ovat olleet mukavan
kekseliäitä suunnitellessaan uudenlaisia etätunteja! Näistä opettaja toimittaa ohjeet kurssilaisilleen.
Näillä näkymin mennään pitkän aikaa poikkeusjärjestelyin. Palaamme lähiopetukseen heti kun se
on mahdollista. Tiedotamme aina
kurssikohtaisesti tulevista muutoksista. Valitettavasti aina emme
pysty ennakoimaan tulevaa, ja osa
päätöksistä ja niiden tuomista muutoksista tulevat voimaan nopeallakin aikataululla. Toivomme kaikilta
ymmärrystä näinä poikkeuksellisina
aikoina.

alle. Kudonta- ja savityötilat siirtyivät Sähkömiehentiellä sijaitsevaan
Pakk-kiinteistöön. Lasten ja nuorten
kuva- ja kädentaidot siirtyivät lukion
kuvisluokkaan.
Vuodenvaihde ja alkuvuosi on siis
oltu muuttohommissa. Pakk:ssa on
lisäksi tehty muutostöitä, jotta savitöiden polttouuni ja ilmanvaihto on
saatu opetustiloihin sopivaksi. Samoin Musiikkiopiston muskariluokka
lukion tiloissa on remontoitu. Nyt
luokassa seikkailee kettu kavereineen. Kunhan opetukset saadaan
aloittaa, niin uudet ja toimivat tilat
jo odottavat opiskelijoita!

Tulossa etäluentoja ja
kursseja
Keväällä on tulossa maksuttomia etäluentoja. Luennoille tulee
ilmoittautua ennakkoon ja ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin
ja –ohjeet sähköpostiin.
18.2. klo 18 Viikingit
Esitelmän tarkoituksena on kertoa
yleisesti viikingeistä. Miten he elivät,
mitä he söivät ja joivat? Miten he
viihdyttivät itseään? Miten he asuivat, keitä he olivat? Entä se ryöstely
ja taistelut? Kaikki tämä ja paljon
muutakin nostetaan pöydälle illan
aikana, osana kertomusta kansoista, jotka elivät pohjoisessa yli tuhat
vuotta sitten. Esitelmän pitää FM,
historiantutkija Jukka Salonen.

Lasten ja nuorten
kurssit normaalisti
Jotain kevätkaudessa jatkuu normaalistikin.
Kansalaisopiston
puolella lasten ja nuorten kurssit
jatkuvat lähiopetuksessa, samoin
musiikkiopiston yksilö- ja teoriaopetus. Toki tunneilla käytetään maskeja, turvaväleistä pidetään huolta
ja soittimia puhdistetaan normaalia
useammin. Musiikkiopiston kuorot
toimivat toistaiseksi vain etäopetuksessa.

Kodasta Pakkiin ja lukiolle
Joulutauon ja pandemian tuomana
opetuksettomana aikana ei opistolla
suinkaan olla oltu toimettomina. Uusia kursseja, luentoja ja tapahtumia
suunnitellaan ja mietitään, miten
niitä voidaan turvallisesti järjestää.
Sen lisäksi osa opiston tiloista on
muuttunut. Tehdastien varrella olleessa Kodan kiinteistössä vuokrasopimus loppui vuodenvaihteessa
ja siellä olleet ryhmät siirtyivät muu-

29.4. klo 18 Toisen maailmansodan vähemmistöjoukot
Toinen maailmansota käsitti koko
planeetan. Lähes kaikkialla oli vähintäänkin pientä kärhämää. Silti
muistamme vain isojen joukkojen
isot tappelut. Entäs pienemmät kokonaisuudet? Käytännössä jokaisella sotivalla valtiolla oli muualta
tulleita vapaaehtoisia, vähemmistöjä tai siirtomaajoukkoja riveissään.
Heistä ei kuitenkaan yleensä puhuta. Goumierit, La Nueve, Nisei, SFB,
Infanterie-Regiment 950 ja monta
muuta yksikköä jää usein historian
hämärään, antaen sodan osapuolista miltei epäreilun kuvan. Esitelmä
keskittyy Euroopan rintamiin. Esitelmä sisältää myös oman osuutensa
kotimaamme vähemmistöjoukoista
ja vapaaehtoisista, Esitelmän pitää
FM, historiantutkija Jukka Salonen.
23.3.–20.4. Modernia sukututkimusta – etäkurssi
ti klo 17–19.15, 24€, opettaja Juha
Vuorela. Kurssilla käsitellään sukututkimusta ja sen tekemisen moderneja tapoja. Kurssi toteutetaan
kokonaan etäopetuksena. Jokaisesta kurssikerrasta tehdään myös oma
tallenne, joka on katsottavissa luennon jälkeen noin kuukauden ajan.
Kurssin aiheita: dna-testitulosten
analysointi, vanhojen käsialojen
perusteet, sukututkimusohjelmien
valinta, tutkimustulosten julkaisu
netissä ja kirjallisena.
Ke 10.2. ja to 18.2 klo 10–11
Etäpulmapaja
Digitaitojen maksuttomassa etäpulmapajassa selvitetään yhdessä netin, tietokoneen ja puhelimen käyttöön liittyviä yleisimpiä ongelmia.
Pulmapaja kokoontuu Teamsissa.
Yksilöopetusta

Luennoitsija Jukka Salonen perheineen Rosalan viikinkikeskuksessa.
Kuva Jukka Salonen.
1.3. klo 19 Keskiaikaruokaa
Tule kuulemaan mitä keskiajalla syötiin. Mille keskiaikainen ruoka maistui ja mitä uskomuksia keskiajan ihmisellä oli ruuan suhteen. Luennolla
tutustutaan mm. keskiajan ruokakulttuurin perusasioihin ja kerrotaan, minkälaisista lähteistä voidaan
saada lisätietoa keskiajan ruuasta.

Kevään aikana mahdollisuus opiskella eri aineita oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaan, opettajan
kanssa kahden kesken. Lisätiedot
rehtori Satu Lehtisalolta p. 02 474
5317.

Ilmoittautumiset ja
lisätiedot
Opiston käytännöistä ja uusista rajoitteista lisätietoa opiston nettisivujen
Ajankohtaista -osiossa www. paimio.
fi/paimionopisto sekä kurssilaisille
lähetettävissä viesteissä.
Lisätietoja kursseista ja luennoista
sekä ilmoittautumiset www.opistopalvelut.fi/paimio sekä p. 02 474 5316.

paimio.fi

Terveyspalvelut

Riskiryhmiin kuuluvien koronarokotukset ovat alkaneet
Rokotukset koronavirusta
vastaan ovat käynnistyneet Paimiossa ja Sauvossa
tammikuun alussa. Viikon 4
loppuun mennessä on rokotettu noin 2 % kuntayhtymän väestöstä ja hiukan
alle puolet rokotetuista on
ollut yli 70-vuotiaita. Kaikki
ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaat
ja koko henkilökunta ovat jo
saaneet ensimmäisen rokotteen. Tehosterokotusten
antaminen on käynnistynyt
ja ikääntyneiden rokotukset
jatkuvat.
Rokotusten laajuus Paimiossa ja Sauvossa määräytyy
sen mukaan, kuinka paljon
rokotteita saamme kuntayhtymään. Kaikki rokoteannokset käytetään nopeasti.
Rokotusjärjestyksessä noudatetaan THL:n suosituksia.
Koska rokotetoimituksissa
on esiintynyt viivästymiä,
viikoittain käytettävissämme olevat rokotemäärät
ovat vaihdelleet. Vaikka
määrät ovat toistaiseksi
olleet pieniä, ne tulevat todennäköisesti lisääntymään,

kun käyttöön saadaan myös
muiden valmistajien rokotteita. Tarkkoja tietoja rokotetoimitusten ajankohdista ja
rokotemääristä ei kuitenkaan
vielä ole.

Rokotukset alkavat yli
80-vuotiaista
Ikääntyneiden joukkorokotusten on arvioitu alkavan
helmikuun lopulla, mutta aikatauluun saattaa vielä tulla
muutoksia. Ensin rokotetaan
80-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Heihin otetaan
yhteyttä puhelimitse viikosta 6 alkaen rokotusajan varaamiseksi. Yhteydenottoa
kannattaa odotella rauhassa,
sillä rokotusaikoja avataan
sitä mukaa kun rokotteita
saadaan lisää. Kotihoito on
yhteydessä omiin asiakkaisiinsa rokotusajankohdasta
sopimiseksi.
Sähköisen koronarokoteajanvarauksen aukeamisesta tiedotetaan 75-79- ja
70-74-vuotiaille tekstiviestillä. Ajan rokotukselle voi toki
varata myös puhelimitse.
Toivomuksenamme kuiten-

kin on, että omaa rokotusvuoroa ei tiedusteltaisi etukäteen takaisinsoittojärjestelmämme kuormittumisen
välttämiseksi.
Ikääntyneiden jälkeen
rokotusvuorossa ovat alle
70-vuotiaat henkilöt, joilla on
vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti tai
voimakkaasti altistavia perussairauksia. Tällaisia sairauksia ovat mm. krooninen
vaikea munuais- tai maksasairaus, elinsiirto, akuutti
syöpähoito, vaikea krooninen
keuhkosairaus tai sepelvaltimotauti.
Tämän jälkeen alkavat
muun väestön rokotukset.
Valmistelut väestörokotusten aloittamiseksi ovat käynnissä, ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

laajentuessa eri väestöryhmiin riskiryhmäläisten
mahdollisuus varata aika
säilyy. Rokotusten aikatauluista tullaan tiedottamaan
internetissä kuntayhtymän
ja Paimion ja Sauvon kotisivuilla, facebook-seinällä,
kaupungintalon ja pääterveysaseman info-TV:ssä ja
Kunnallislehdessä. Lisäksi
kotisivuilla ja sosiaalisessa
mediassa on julkaistu rokotustaulukko, josta näkyy
rokotusten eteneminen kuntayhtymän alueella. Taulukko
päivitetään viikoittain.
Rokotukset
annetaan
toistaiseksi Paimion pääterveysaseman alakerrassa.
Jatkossa käytössä olevista
rokotteista riippuen on mahdollista, että Sauvoon avataan oma rokotuspiste.

Rokotuspaikkana
Paimion terveysaseman
alakerta
Huoli siitä, että oma rokotusvuoro menisi ohi, on
tarpeeton.
Rokotuksen
voi ottaa myöhemminkin.
Sähköisen ajanvarauksen

Uutisia joukkoliikenteestä

Seutu+ -lippu
Varsinais-Suomen ELYkeskus otti 1.2. käyttöön
uuden, helppokäyttöisen
Seutu+-lipun, joka korvaa
ns. kahden kortin menettelyn linjoilla mm. Paimion ja
Turun välisillä 703-709 -lin-

joilla. Föli-alueen rajat ylittävää liikennettä käyttävät
matkustajat ovat tähän asti
hankkineet Turun seutulipun
sekä Föli-kausikortin. Jatkossa matkustajien ei enää tarvitse hakea erillistä Föli-korttia, koska mobiilisovelluksella hankittu Seutu+ käy sekä
perusmatkalla että jatko- ja
vaihtomatkoilla Föli-alueella.
Seutu+-kausituote ostetaan matkapuhelimeen
ladattavalla Seutu+-sovelluksella. Sovellus toimii
uusimmissa Android- ja

iOS-puhelimissa. Sovelluksen käyttöön ottaminen
edellyttää rekisteröitymistä. Mobiililippu esitetään
Föli-busseissa näyttämällä
QR-koodia lukijalaitteen alapuolelle.
Kausituote Seutu+ toteutetaan myös korttiversiona. Seutu+ kausikortin voi
hankkia Paimiossa kaupungintalon palvelupisteestä –
todennäköisesti maaliskuusta alkaen. Korttia voi ladata
myöhemmin helmikuussa
avautuvilla Seutu+-www-

Odotusajat vanhuspalveluihin
ajalta 1.7.–31.12.2020
• Ympärivuorokautinen hoiva keskimäärin 20 päivää hakemuksen jättämisestä. Uusia hakemuksia jätetty 15.
• Omaishoidontukihakemuksia jätetty 16 kappaletta, joista
kolmeen tehtiin kielteinen päätös. Hakemusten käsittelyaika keskimäärin 14 päivää.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Huoli-ilmoitus
- ilmoita huolestasi!
Huoli-ilmoituksen voit tehdä,
kun olet huolissasi lapsen,
aikuisen tai iäkkään henkilön
huolenpidosta, terveydestä
tai turvallisuudesta.
Ilmoituksen tarkoituksena
on varmistaa, että henkilö
saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei
sitä itse osaa tai ymmärrä
pyytää.
Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa yksityishenkilö.

Huoli-ilmoituksen voit tehdä asianomaisen henkilön
suostumuksella tai jos huoli
on suuri, myös ilman hänen
suostumustaan. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä
sähköisesti tai kirjallisesti
toimittamalla ilmoitus kirjallisena toimipisteeseen.
Sähköinen yhteydenotto/ ilmoituslomake löytyy
osoitteesta www.paimio.fi/
aikuissosiaalityo

Liikuntapalvelut

Joukkoliikenne

Tammikuun puolestavälistä
alkaen on Paimion kaupungintalon palvelupisteessä
voinut ladata Matkahuollon
matkakortteja. Myös uuden
matkakortin hankinnan voi
tehdä palvelupisteen kautta

Vanhuspalvelut

sivuilla tai tarvittaessa palvelupisteissä.
Seutu+ kausituote on
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenneviranomaisen kokeilu. Matkustajille tarjotaan helppokäyttöinen kausituote ja samalla
luovutaan asteittain kahden
kortin menettelystä. Toistaiseksi Seutu+-tuote kattaa
vain kausikortin. Turun seutulippu ei poistu käytöstä ja
asiakkailla on edelleen mahdollisuus hankkia se perusmatkaansa varten.

Talviliikunnan riemuja ja
iloja Paimiossa
Paimion liikuntapalveluiden
parhaat talviliikuntavinkit
ovat
1. Lumenluonti on tehokasta hyötyliikuntaa. Se ei ole
kuntoilumielessä turhaa,
sillä se on erittäin hyödyllistä raittiissa ulkoilmassa
ja toimii erittäin hyvänä
fyysisenä harjoitteena
terveelle aikuiselle.
70 kg painava henkilö
kuluttaa lumityössä keskimäärin 700 kcal/h. 100
kg painava henkilö 1000
kcal/h, kun vastaavasti
esimerkiksi 70 kg painavan
henkilön haravointi kuluttaa 230 kcal/h.

2. Hiihto. Paimiossa on upeat
maastot sekä perinteiseen
että luisteluhiihtoon. Hiihtolatuja Paimiosta löytyy
noin 20 km. Katso tiedot:
www.paimio.fi/talviliikuntapaikat
3. Luistelukentät. Katsot tiedot: www.paimio.fi/talviliikuntapaikat
4. Pulkkamäet
5. Lumikenkäily – lumikenkiä
on lainattavissa kirjastosta!
6. Lumiveistosten rakentelu
7. Vauhdin hurmaa löytyy
Varasvuoren napakelkasta
8. Potkukelkkailu on hyvää
hyötyliikuntaa

Pulkkamäki Varasvuoren mäkikeskuksessa

paimio.fi

Vesihuolto

Paimion Vesihuolto Oy
tiedottaa
Muistithan ilmoittaa vesimittarin lukeman vesilaitokselle!
Jos lukemaa ei ole ilmoitettu
toimita se pikaisesti Paimion
Vesihuolto Oy:lle. Jos sinulla on etäluettava vesimittari,
lukemaa ei tarvitse ilmoittaa
vesilaitokselle.
Vesimittarin lukeman voit
ilmoittaa:

ESIOPETUKSEEN
ILMOITTAUTUMINEN 2021

KAAVOITUSKATSAUS 2021

Lukuvuoden 2021-2022 esiopetukseen tulee ilmoittaa kaikki ne
lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2015, ja ne vuonna 2016
syntyneet lapset, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.
Esiopetukseen ilmoittaudutaan 5.–21.2.2021 sähköisesti Wilmatietojärjestelmän kautta. Wilma-tunnukset ja kirjautumisohjeet toimitetaan huoltajille kotiin postitse. Myös yksityisissä päiväkodeissa
esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilma-tietojärjestelmän kautta.

Ympäristölautakunta on päätöksellään 26.1.2021 § 4 hyväksynyt
maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen.

• Kulutus-Webillä, Paimion
kaupungin nettisivuilla www.
paimio.fi/vesimittarinluku
• Sähköpostilla mittariluku@
paimio.fi
• Soittamalla vesilaitoksen
toimistoon 02-4745 295
Muistathan tarkistaa vesilaskusta, että antamasi vesilukema on vesilaskussasi.

Katsauksessa esitellään Paimiossa vuonna 2021 vireillä olevat ja
vuosina 2019-2020 valmistuneet kaavat. Lisäksi esitellään suunnitteilla olevat ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa alkavat kaavoitushankkeet.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen (4 tuntia/päivä) lisäksi täydentävää
varhaiskasvatusta, tulee hänestä tehdä myös varhaiskasvatukseen
haku. Ohjeet täydentävään varhaiskasvatukseen hausta tulevat
myöhemmin.

Paimiossa 5.2.2021
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vapaa-aikapalvelut

Paimion kaupunki on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen
kokeiluun - katso viereinen artikkeli.

Varhaiskasvatus

Lumiveistoshaaste
paimiolaisille

Kaksivuotinen esiopetus
alkaa Paimiossa syksyllä

Hyödynnä runsasluminen
talvi ja luo lumiveistostaidetta kaupunkilaisten iloksi
yksin tai yhdessä perheen /
ystävien kanssa!
Ilmoittaudu mukaan lähettämällä kuvasi ja tieto
veistoksen sijaintipaikasta
28.2. mennessä Instagramiin tai Facebookiin hashtagilla #paimionlumiveistos.
Voit lähettää kuvan & sijaintitiedon myös osoitteeseen tapahtumat@paimio.fi.
Kaikkien osallistujien kesken
arvomme palkintoja! Tarkemmat ohjeet kaupungin
internetsivuilla.

Paimiossa käynnistyy kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu ensi syksynä. Paimio on
valittu yhdeksi kokeilukunnaksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Kokeilu kestää kolme lukuvuotta,
kevääseen 2024
Elokuussa 2021 alkavaan
ja kaksi lukuvuotta kestävään esiopetukseen voi hakea osa 2016 syntyneistä,
eli niistä lapsista jotka täyttävät tänä vuonna 5 vuotta.
Myöhemmin siis myös 2017
syntyneiden ikäluokasta
osa pääsee osallistumaan
kaksivuotisen esiopetuksen

Järjestäjinä: Paimion
vapaa-aika-, kulttuurija hytepalvelut

Jos ilmoittautuminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi tehdä
varhaiskasvatustoimistossa kaupunginviraston 2. kerroksessa
(sivistyspalvelut, huone 207). Ruotsinkieliseen esiopetukseen
ilmoittaudutaan myös varhaiskasvatustoimiston kautta. Mikäli tulet
kaupunginvirastolle ilmoittautumaan, varaathan tapaamisajan
etukäteen.

Katsaus pidetään esillä kaupungin internet -sivuilla www.paimio.fi/
kaavoituskatsaus sekä kaupungintalon teknisen osaston ilmoitustaululla. Ja sitä on myös saatavana taksan mukaista korvausta
vastaan kaupungintalon palvelupisteestä sen aukioloaikana, os.
Vistantie 18.

Koulutuslautakunnan päätöksen 25.1.2018 §11 mukaan Paimion
kaupungissa esiopetusta järjestetään kaupungin päiväkodeissa ja
yksityisissä päiväkodeissa, mikäli ko. päiväkotiyksikössä esiopetukseen ilmoittautuneita on vähintään 12.
Esiopetus alkaa Paimiossa keskiviikkona 11.8.2021.
Lisätietoja antavat:
- varhaiskasvatuksen palveluneuvoja Viivi Mustonen,
p. (02) 474 5239 (puhelinaika ma – pe klo 9–10)
- varhaiskasvatusohjaaja Anne Kuisma, p. (02) 474 5241
(puhelinaika ma – pe klo 9–10)
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@paimio.fi

kokeiluun.
Vielä ei tiedetä, missä
päiväkodeissa kaksivuotista esiopetusta Paimiossa järjestetään. Opetus- ja
kulttuuriministeriö valitsee
kokeiluun osallistuvat toimipaikat kevään aikana.
Asiasta tiedotetaan lisää,
kun kokeilupäiväkodit on valittu. Kevään aikana valmistellaan ja hyväksytään myös
kokeilun opetussuunnitelma. Asiasta kiinnostuneiden
kannattaa seurata Paimion
kaupungin varhaiskasvatuksen sivuja www.paimio.
fi/varhaiskasvatus.

Paimiossa 5.2.2021
KOULUTUSLAUTAKUNTA

YKSITYISTIEAVUSTUS
HAKEMUSTEN HAKUAIKA
PÄÄTTYY 15.2.2021
Paimion kaupungin alueella sijaitsevien perustettujen tiekuntien
kunnossapito- ja perusparannusavustuksia koskevat hakemukset
tulee toimittaa Paimion kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 15.2.2021 klo 17.00 mennessä. Postiosoite:
PL 50, 21531 PAIMIO tai kaupungintalon palvelupisteeseen os.
Vistantie 18, PAIMIO sen aukioloaikana. Hakukuulutus löytyy sivulta
www.paimio.fi/kuulutukset.
TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tapahtumat

TAPAHTUMIA
Karttapalvelut

1. Paimion kaupungin taidetta -näyttely kaupungintalon näyttelyparvella
(Vistantie 18) 25.2. asti
kaupunginviraston aukioloaikoina. Näyttelyssä on
esillä mm. Raili Mikkosen
veistoksia.

Pohjakartan tarkistus
mittauksia vuoden aikana
Kartoittaja mittaa asemakaavan pohjakarttaa varten
puuttuvia rakennuksia ja
muita kohteita taajamassa.
Myös haja-asutusalueella
mitataan rakennuksia yhteistyössä Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa
täydentäen. Kartoittaja on

2. Opastettu kierros Paimion parantolassa (Alvar
Aallontie 275) sunnuntaina
7.2. klo 13 – 14.30, 10 hlöä/
ryhmä. Opastusmaksu 18€,
varaa paikkasi https://holvi.
com/shop/magnimundi/

pukeutunut huomiovaatteisiin ja kantaa mukanaan
Paimion kaupungin henkilökorttia.
Lisätietoja paikkatietopäällikkö Virpi Lindvall: virpi.
lindvall@paimio.fi tai 02 474
5305

paimionkaupunki

Paimion eskarilaiset kiittävät Paimion Eläkkeensaajat ry:n OikeinNurin-kerhoa villasukkalahjoituksesta.
Nämä sukat lämmittävät jalkoja ja mieltä!

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

Kirjaston palveluajat:
ma-ke klo 12-19 to-pe klo 10-16
Epidemiatilanteen salliessa omatoiminen
asiointi joka päivä klo 7-21. Seuraa tiedo
tuksiamme kotisivuilla ja facebookissa.

Päivystysnumerot:
Paimion Vesihuolto Oy
0500 786 022
Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302
Sosiaalityö: (02) 474 5237

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

