Paimion kaupunki tiedottaa
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Vaalit

Äänestä kuntavaaleissa
sunnuntaina 13.6.
Vistan koululla
Kuntavaalien varsinaisen
vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Vistan koulun aula
(osoitteessa Vistantie 3135). Kuntavaalit toimitetaan
sunnuntaina 13.6. klo 9.00
- 20.00. Varsinaisena vaalipäivänä kukin äänioikeutettu
saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän
äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa äänioikeusilmoituksessa.
Sisäänkäynti tapahtuu Vistan koulun sisäpihan pääsisäänkäynnin vasemman
puoleisten ovien kautta. Äänestäjät on jaettu sukunimen
perusteella neljään asiointilinjaan. Äänestyskoppeja on
viisi, joista yksi on varattu
inva-käyttöön.

Varotoimenpiteet
koronatilanteesta
johtuen
Äänestämään tullessa on
noudatettava voimassaolevia koronarajoituksia. Maskinkäyttösuositus on voimassa, käytetään käsidesiä
ja pidetään turvaväliä muihin
läsnäolijoihin. Oman kynän
käyttöä suositellaan. Hengitystieoireisena ei saa tulla
äänestyspaikalle. Karanteenissa oleva ei saa tulla sisään
äänestyspaikalle, vaan hänen
on soitettava keskusvaalilautakunnalle (puh. 050-592
1675) ja sovittava ulkona tapahtuvasta äänestyksestä.
Ulkoäänestyspaikkana toimii
yhteiskoulurakennuksen ja
yläkoulurakennuksen välillä
oleva katoksellinen tila. Paimiossa ei ole kuitenkaan käytössä drive in –äänestyspistettä,
vaan ulkoäänestys on mahdollista vain koronakaranteenissa olevilla henkilöillä.

Ennakkoäänien
laskenta alkaa kello 15
Vaalipäivänä Vistan koululla
työskentelee kuntavaaleja
varten valittu vaalilautakunta, johon kuuluu 20 luottamushenkilöä. Vaalilautakun-

PAIMION KAUPUNGINVIRASTO
SULJETTUNA 28.6.–1.8.2021
Sulkuaikana päivystävät palvelut:
- Sosiaalitoimi: virka-aikana (maanantaista torstaihin klo 8-16,
perjantaisin klo 8-15) puh. 02 474 5127 ja virka-ajan ulkopuolella Turun seudun sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden suoran
asiakasnumeron kautta puh. 02 2626 003 tai hätäkeskuksen kautta
numerosta 112.
- Kotihoito: päivystys joka päivä klo 7-21, puh. 050 342 8114.
- Varhaiskasvatus: Tapiolan päiväkoti, puh. 050 452 3792.
- Opetus- ja sivistyspalvelut: 29.6. asti puh. 02 474 5313 ja ajalla
30.6.-27.7. kiireellisissä asioissa puh. 050 360 6445. Sivistysjohtaja
töissä 28.7. alkaen.
- Paimion Vesihuolto Oy, päivystyspuhelin 0500 786 022.
- Rakennusvalvonta: Rakennusvalvonnassa ei ole päivystystä 1.7.30.7. välisenä aikana ja 5.7.-23.7. rakennusvalvonta on kokonaan
suljettu.
- Maaseutupalvelut: kiireellisissä asioissa puh. 0500 868 701.
- Matkailuneuvonta palvelee Paimion Sähkömuseossa (Vistantie
24a) tiistai - perjantai klo 11 - 17.30 ja lauantai - sunnuntai klo 12 – 16.
- Kirjasto avoinna maanantai - keskiviikko klo 12 – 19 ja torstai perjantai klo 10 - 16, p. 02 474 5320 (aukioloaikoina)
- Uimahalli Solina on suljettuna 25.6. - 9.8.
Paimiossa 11.6.2021
KAUPUNGINHALLITUS

Vistan koulun pääovista pääsee koulun aulaan esteettömästi liuskaa (vasemmalla) hyödyntämällä.

ta suorittaa myös vaalipäivän äänten laskennan kello
20 jälkeen. Ennakkoäänten
laskenta kuuluu keskusvaalilautakunnalle, joka aloittaa
laskennan kello 15. Tällöin
avataan ruskeat vaalikuoret,
jotka on jo aiemmin erotettu
lähetekirjeistä keskusvaalilautakunnan kokouksissa.
Ennakkoäänien tulos selvinnee varsin pian vaalihuoneiston sulkemisen eli kello 20
jälkeen.

paimionkaupunki

Äänestys suoritetaan sunnuntaina Vistan koulun aulassa.

Kirjasto
palvelee
koko ke
sän!

Palveluajat:
ma-ke klo 12-19
to-pe klo 10-16
Juhannusaattona 25.6. suljettu
Vistantie 18, www.paimio.fi/kirjasto, paimio.kirjasto@paimio.fi, p. 02 474 5320

paimio.fi

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Yleisten alueiden kunnostuksia
Kaupungin infrapalvelut on
kevään aikana
kunnostanut ja
rakentanut
useita kohteita,
joista
näkyvimpinä:

uusi parkkialue on viimeistelty käyttökuntoon. Uudelle parkkialueelle mahtuu nyt yli 20 ajoneuvoa.
Varasvuoren kuntoradan
parkkialue on myös kunnostettu. Nyt se palvelee
paremmin
kuntoradan
käyttäjiä ja frisbeegolfradan uuden metsäosuuden
valmistuttua myös frisbeegolfareita.

Frisbeegolf

Maauimala

Vähäniituntie 1. Suursuosion saanut frisbeegolf
vaati lisää paikoitustilaa ja

Jägerhornintie 4. Oinilan maauimala, kotoisasti
Ankkalampi on parannel-

tu kesää varten. Hiekkarannan ruohottuneita osia
kuorittiin pois ja tilalle on
tuotu ja tasoiteltu uutta
hiekkaa. Kasvillisuutta on
myös siistitty.

Hiekkahelmi
Valtatie 589. Uimarannalla on kunnostettu hiekkaalueita ja siistitty kasvillisuutta. Lisäksi ponttoonilaituri on remontoitu
kokonaan.

Matonpesupaikka
Ahdetie 16. Suurimpana
hankkeena on tehty matonpesupaikan peruskunnostus, jolle oli myös annettu
budjetissa määräraha. Viimevuotinen mattojen kuivatusalueen remontti sai
jatkoa, kun pesupaikka sai
uudet altaat, paineviemärikaivon ja asfaltin. Lisäksi
pesupaikan päälle tehtiin
jykevä pergola.
Mukavaa kesää toivottaen,
Tekniset ja ympäristöpalvelut

PAIMION MUSEO- JA NÄYTTELYKESÄ
PAIMION SÄHKÖMUSEO
Perusnäyttely sähköntuotannon, -jakelun ja –käytön
historiasta. Teemanäyttelynä Kehikosta Kiilaan –
Sähköyhtiön lapset. Avoinna 8.8. asti ti – pe klo 11 – 17.30
ja la – su klo 12 – 16 (suljettu juhannuksena) & 9.-29.8. ke –
su klo 12 – 16. Myös Museopuoti palvelee
Liput 5/4/3€. www.paimionsahkomuseo.wordpress.com

PAIMION
KOTISEUTUMUSEO

Sähköyhtiöntie 198

Avoinna to 17.6. & pe 18.6.
klo 17 – 20.30, ti 22.6. ja to 1.7.
klo 16 – 20 sekä la 3.7. klo 12 – 16
Lainamakasiinissa kansatieteellinen esinenäyttely sekä
vanhoja valokuvia ja filmejä
Paimiosta. Myös Yli-Hakalan
torppa avoinna.

LISÄTIEDOT:

KÄSITYÖMUSEO
MIILA, Kirjakuja 2
Perusnäyttelyinä Arkista Aherrusta
ja Käsityön juhlaa.
Kesänäyttelynä Kuuluu malliin –
Eira Alanderin valmistamia
juhlapukuja
Avoinna 8.8. asti ke – pe klo 1117.30, la-su klo 12-16 (ei 25.-27.6.)
& 9.8. – 11.9. to – la klo 12 – 16;
myös su 29.8. klo 12 – 16.
Liput: 5/4/3€ ja Museokortilla,
www.kasityomuseomiila.fi

AUGUST PYÖLNIITUN MUSEO
Maljamäentie 132

Avoinna heinäkuussa ja 29.8.
sunnuntaisin klo 12 – 15
Pyölniittu-päivä su 18.7. klo 12
www.pyolniittu.fi

Paimion Sähkömuseo ja matkailuneuvonta, Vistantie 24a
p: 02-474 5440/ 050-586 7733, www.paimio.fi/ matkailu

paimio.fi

Terveyspalvelut

Koronarokotukset ja kesä
Koronarokotukset jatkuvat
Paimion terveysaseman Kivijalassa. Tätä kirjoitettaessa
paimiolaisista 47.9% ja sauvolaisista 53.3% on saanut ensimmäisen koronarokotteen.
Kaksi rokotusta eli täyden koronarokotussarjan kuntayhtymässä on saanut noin 12%
väestöstä. Koko Suomessa
ensimmäisen koronarokotuksen saaneita on noin 2.6
miljoonaa henkilöä.
Terveyskeskuksessa on tästä viikosta alkaen rokotettu 30
vuotta täyttäneitä henkilöitä.
Joillain paikkakunnilla väestön
rokotusinnokkuus on näyttänyt hiipuvan sen myötä, kun
rokotukset ovat siirtyneet nuorempiin ikäryhmiin. Kuitenkin
kevään aikana koronavirustartuntoja Suomessa on todettu
erityisesti nuorten aikuisten
keskuudessa. Olisikin ensiarvoisen tärkeää, että kaikki ikäryhmät, joille koronarokotetta
tarjotaan, ottaisivat molemmat
rokotteet ja suojaisivat siten
sekä itseään että läheisiään
koronavirustartunnalta.

Muista
tehosterokotus
Suomessa tällä hetkellä käytössä olevat koronarokotteet
edellyttävät kahta rokotusta
rokotussarjan valmistumiseksi. Rokotukset annetaan 12 viikon välein. Rokotteen tehosteannoksen ottamisesta on
erittäin tärkeää huolehtia kesälläkin. Toinen annos vahvistaa ja pidentää ensimmäisen
rokotteen antamaa suojaa, ja
parantaa rokotteen tehoa liikkeellä olevia muuntoviruksia
vastaan. Vasta molemmat rokoteannokset saaneet henkilöt ovat täysin rokotettuja koronavirusinfektiota vastaan.
Aika tehosterokotusta varten terveyskeskukseen anne-

taan ensimmäisen rokotuksen
yhteydessä. Tätä rokotusaikaa
on mahdollista siirtää vain pakottavasta syystä (esimerkiksi
sairastuminen, leikkaus, syöpähoidot), sillä tehosterokoteannosten käytännön järjestelyt on suunniteltu pitkälle
etukäteen. Vain suunnitelmaa
noudattamalla voidaan varmistua siitä, että koko kuntayhtymään väestö saadaan
mahdollisimman ripeästi täysin rokotetuksi, eikä rokoteannoksia mene hukkaan.
THL:n suosituksen mukaisesti molemmat rokoteannokset haetaan omalta kotipaikkakunnalta. Siten tehosteannosta ei ole mahdollista hakea esimerkiksi mökkipaikkakunnalta,
eikä kuntayhtymän alueella
mökkeilevien henkilöiden ole
myöskään mahdollista saada
rokotetta terveyskeskuksestamme.

Rokotusohjeet
päivittyvät
Tuoreimmissa rokotepäivityksissään THL linjaa, että myös

raskaana oleva voi halutessaan ottaa koronarokotteen.
Rokottaminen saattaa olla
erityisen tärkeää silloin, jos
henkilö kuuluu perustautinsa
vuoksi vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai jos hänellä on työssään suurentunut riski altistua koronavirukselle. Lisäksi koronarokotteen
1-2 viikon varoaika muihin
rokotteisiin poistuu. Kaikkia
Suomessa käytettäviä koronarokotteita (mukaan lukien
punkkirokote) voi siis ottaa
samaan aikaan muiden rokotteiden kanssa normaalien
rokotusohjeiden mukaisesti.
Täydestä rokotussuojasta
on kesän vietossa iloa. Täysin rokotetut eli kaksi koronarokotusannosta saaneet
ihmiset voivat THL:n uusien
ohjeiden mukaan tavata muita täysin rokotettuja ihmisiä
yksityisissä sisätiloissa esimerkiksi kotona, mökillä tai
veneessä ilman maskeja ja
turvavälejä. Tapaaminen on
varsin turvallista silloin, kun
jälkimmäisestä koronaro-

koteannoksesta on kulunut
vähintään viikko. Yksityisissä
sisätiloissa täysin rokotettu
voi tavata myös rokottamattomia henkilöitä silloin kun he
kuuluvat samaan talouteen.
Näissä tilanteissa tartunnan
riskin katsotaan olevan pieni.
Edellytyksenä kuitenkin on,
ettei kukaan rokottamattomista kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.
Muissa tilanteissa maskia
tulee käyttää ajantasaisten
suositusten mukaisesti ja
noudattaa muita alueellisia
ja paikallisia ohjeita. Suositus

käyttää maskeja julkisilla paikoilla ja julkisessa liikenteessä
on edelleen voimassa ja se
koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä. Koronavilkku
kannattaa pitää päällä ja noudattaa sen antamia ohjeita.
Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta on tärkeää huolehtia. Oireisena on edelleen
syytä välttää muiden ihmisten tapaamista, vaikka olisi
täysin rokotettu, ja hakeutua
koronatestiin.
Nora Hagelberg,
johtava lääkäri

Hyvinvointipalvelut
Arkeen Voimaa –ryhmä alkaa Paimiossa lokakuussa – ilmoittaudu mukaan!
Arkeen Voimaa -ryhmätoiminta on tarkoitettu sinulle,
jolla on jokin arjen sujuvuutta haittaava ongelma, kuten
pitkäaikaistyöttömyys, yksinäisyys tai oma tai läheisen
pitkäaikaissairaus. Ilmoittaudu mukaan ja tulemaan työkaluja arkeen.
Arkeen Voimaa -ryhmässä
etsitään keinoja, joiden avulla

voit tehdä myönteisiä muutoksia elämässäsi ja autetaan

näiden muutosten ylläpitämisessä. Ryhmä kootaan samankaltaisia oireita kokevista
ihmisistä, jotka jakavat keskenään ideoita ja kannustavat
toisiaan.
Paimion ensimmäinen Arkeen Voimaa -ryhmä käynnistyy 11. lokakuuta. Ryhmä kokoontuu maanantaisin 2,5 tuntia kerrallaan, kuuden viikon

Tapahtumat

TAPAHTUMIA
1. Vistan raitilla –kuvakävely. Omatoiminen, noin 2 km
kulttuurikävelyreitti Paimion
keskustassa tutustuttaa rakennusten ja alueen historiaan. Tutustu reittiin verkossa
osoitteessa paim.io/vistan-

välein 11.10. – 15.11. klo 11.45
– 14.15, Paimion opiston Olkkarissa, Vistantie 31-35. Paimion
maksuttomaan Arkeen Voimaa
-ryhmään on jatkuva ilmoittautuminen.
Ryhmään voit ilmoittautua
esimerkiksi ottamalla yhteyttä Paimion ArVo –yhdyshenkilöön: p.02 474 5329 tai matleena.koskinen@paimio.fi

raitilla. Karttalinkkiin pääset
osoitteesta paim.io/reitti1.
2. Penkkilenkkejä ja luontoelämyspolkuja Paimiossa viikosta 16 alkaen. Ikääntyneille
suunnattuja jumppaliikkeitä

kävelyreittien – mm Jokipuisto, Vähäjokipolku, Rivonmäen reitti, Maauimalan polku
ja Muurahaispolku - varrella
omatoimiseen liikkumiseen.
3. Parvekejumpat perjantai-

na 18.6. Matleena Koskinen
käy taas jumppauttamassa
kerrostalojen pihoilla seuraavalla aikataululla: klo 12.30
Seniorialot, klo 13.30 Apilatie
2-8 sisäpiha, klo 14.40 Jousikuja 6. Säävaraus!
4. Paimion parantola (Alvar
Aallontie 275) avautuu laajemmin ja monipuolisemmin
lauantaina 19.6. Nähtävää ja
koettavaa niin sisätiloissa
kuin piha-alueella ja lähialueella kiertävällä Parantolan
polulla. Lisätiedot osoitteesta www.paimiosanatorium.
com.
5. Kesäkulkurit Paimiossa
torstaina 22.7. Läntisen tanssin aluekeskuksen Kesäkulkurit – Anniina Ukkonen ja
Amanda Vuori saapuvat Kotimaa kiikarissa –kiertueellaan
Paimioon. Tarkemmat paikat
ilmoitetaan myöhemmin.

paimio.fi

Joukkoliikenne

Ympäristöpalvelut

Ilmoita havaintosi
vieraslajeista
Paimion ympäristöpalvelut
kerää tietoa vieraslajiesiintymistä Paimiossa. Pyydämme
kaupunkilaisia merkitsemään
huomaamiensa vieraslajien
sijainnin palautejärjestelmän
kautta ja ilmoittamaan viestikentässä mistä vieraslajista on kysymys. Merkittäviä
vieraslajeja ovat jättipalsami, jättiputki, komealupiini,
kurtturuusu, terttuselja,
japanintatar, valkokarhunkierto (elämänlanka).
Aineistoa jatkohyödynnetään lukiolaisten maantiedon kurssilla kesän jälkeen
ja kaupungin viheralueiden
hoidossa. Lisätietoa vieras-

Kaavaehdotus nähtävillä
PAKURLANTIEN ASEMAKAAVA JA
ASEMAKAAVAN MUUTOS
Paimion kaupunginhallitus on päätöksellään 2.6.2021 § 170
hyväksynyt 28.4.2021 päivätyn Pakurlantien asemakaavan
ja asemakaavan muutosehdotuksen.

Palveluliikenne liikennöi
14.6. – 10.8. arkipäivisin
klo 13 asti
Himalajalta lähtöisin oleva jättipalsami voi kasvaa jopa yli kolmemetriseksi.

lajeista on luettavissa vieraslajit.fi-sivustolla. Palautteen
pääset antamaan kaupungin
nettisivuilla: www.paimio.fi/
palaute.

Ajalla 14.6.–10.8. palveluliikenne (Kymppikyyti) ajetaan
normaaleihin aikatauluihin
verrattuna supistetuin vuoroin niin, että auton liikennöinti loppuu joka arkipäivä
klo 13. Muutoin noudatetaan
1.1. 2020 voimaan tulleita ai-

katauluja ja reittejä. Palveluliikenne palaa normaaliin
aikatauluunsa keskiviikkona
11.8. kun koulujen syyslukukausi alkaa. Aikataulut löytyvät osoitteesta www.paimio.
fi/joukkoliikenne sekä kaupungintalon palvelupisteestä.

Kaupunginhallituksen päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat
pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Kaupungintalon sulkuajasta johtuen asiakirjat ovat
pidennetysti nähtävillä 11.6.-10.8.2021 välisen ajan, molemmat päivät mukaan lukien Paimion kaupungin verkkosivulla
www.paimio.fi/pakurlantie sekä kaupungintalon aulassa
sen aukioloaikana, os. Vistantie 18.
Nähtävillä olon aikana alueen maanomistajilla ja muilla
osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus tulee toimittaa viimeistään 10.8.2021 klo
16 osoitteeseen Paimion kaupunki/Kaavoitus, PL 50, 21531
Paimio tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@paimio.fi
Paimiossa 11.6.2021
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

PAIMIO.fi

www.

Ympäristöpalvelut

Kauniit viholliset nurin Soolotalkoilla
Nyt kaikkien on helppo toimia
luonnon hyväksi ja osallistua
vieraslajitalkoisiin, osallistujille on luvassa myös palkintoja!
Paimio on mukana valtakunnallisessa Soolotalkoot-kampanjassa, jossa
keskitytään torjumaan kahta helposti tunnistettavaa
vieraslajia; jättipalsamia ja
komealupiinia. Torjuntaa voi
toteuttaa omalla pihalla tai
kaupungin osoittamilla paikoilla yksin tai porukassa,
juuri silloin kuin itselle sopii. Mukaan pääsee vaivattomasti, tarkemmat ohjeet
liittymiseen, vieraslajien
tunnistamiseen, havaintojen
ilmoittamiseen ja torjuntaan
löydät osoitteesta Vieraslajit.
fi > Soolotalkoot sekä Paimion kaupungin facebooksivuilta. Osallistuaksesi tarvitset vain mobiililaitteen tai
tietokoneen.
Vieraslajitalkoilun
voi
aloittaa kartoittamalla oman
pihapiirin tai naapuruston
vieraslajit ja ilmoittamalla
havainnot iNaturalist-sovelluksen kautta. Helpoimmillaan torjunta on komealupiinin kukintojen keräämistä
maljakkoon. Vieraslajitorjuntaa saa suorittaa vain

maanomistajan luvalla, joten soolotalkoilethan vain
omalla pihalla tai kaupungin
osoittamilla kohteilla. Kaupungin kohteet täydentyvät
kesäkuun aikana, torjuntapaikat ilmoitetaan kaupungin

facebookissa ja soolotalkoot
sivuilla. Kaupungin torjuntakohteet merkitään maastoon
myös Soolotalkoot-kylteillä.
Lue lisää: www.vieraslajit.fi >
Soolotalkoot

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

