Paimion kaupunki tiedottaa
4/2021
Kutsu kehitystyöhön
Paimion kaupunki on hyvä
strateginen kumppani
yrityksille, mutta mitä Paimion
malli käytännössä tarkoittaa?
Elinkeinoelämän näkökulmasta Turun seutukunta on
pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun lisäksi yksi
maamme rakennemuutoksen
voittajista. Väestö kasvaa ja
alueellemme on keskittynyt
mm. merkittäviä lääke- ja meriteollisuuden yrityksiä. Uutena
voimakkaasti kehittyvänä tulevaisuuden teollisuudenalana
on kiertotalouteen eli kestävään kehitykseen liittyvien
liiketoimintojen ja keksintöjen
voimakas kasvu alueellamme.
Turun seudun sisällä elinkeinoelämän mahdollisuudet eivät kuitenkaan jakaudu
tasaisesti, vaan asukkaista,
yrityksistä, työpaikoista ja alueelle sijoitettavista pääomista
käydään kuntien välillä kovaa
kilpailua. Tätä kilpailukykyä
kutsutaan kuntasektorissa
diplomaattisesti elinvoimaksi.

Yhteistyön ytimiä on
kolme
Paimio on pieni kaupunki. Lisäksi tärkeimpiin kilpailijoihimme nähden olemme kauempana maakuntakeskus Turusta.
Kovassa kilpailussa pärjätäksemme meidän on oltava poikkeuksellisen hyviä hyödyntämään omia vahvuuksiamme.

Vahvuuksia ei kuitenkaan voi
kehittää, jos perustukset eivät ole kunnossa. Kaupungin
palvelumallit pitää olla rakennettu asukkaita ja alueella
toimivia yrityksiä varten, eikä
pelkästään kaupungin organisaation tarpeisiin. Toimintojen
pitää olla joustavia, nopeita ja
laadukkaita sekä virheet pitää
korjata aina nopeasti. Niin virheet. Tekevälle sattuu ja jos ei
tee ei satu. Hyvä palveluntuottaja ei peittele virheitään, vaan
korjaa ne, pyytää anteeksi ja
ottaa opikseen. Tämä on Paimion kumppanuusmallin yksi
ytimistä.
Toinen ydin on kumppanuuden tasa-arvoisuus. Paimion
on aina mukana kehittämässä
tasa-arvoisena kumppanina.
Lisäksi kaupunki kohtelee pieniä ja suuria yrityksiä samalla
kunnioituksella. Kaupunki ei
kuitenkaan ole lompakko, josta
yritykset pyytävät taloudellista
tukea omille pyrinnöilleen. Tasa-arvoisuuteen kuuluu kunnioitus ja kunnioitus syventää
luottamusta, joka on ystävyyden perusta. Kaupungin strategiassa puhutaan kriittisten
massojen rakentamisesta.
Tämä tarkoittaa yksinkertaistettuna hyvien liittolaissuhtei-

den luomista sellaisten tahojen
kanssa, jotka ajamalla omaa
etuaan ajavat samalla myös
Paimion kaupungin etua.
Kolmas ydin Paimion mallissa on tarjota kumppaneillemme liiketoiminnalle arvokasta
käytännön tietoa sekä hyötyä
mm. verkostokontaktien muodossa. Paimio on nyt onnistunut saamaan kokoaan suuremman roolin kiertotalouteen
liittyvien liiketoimintojen kehittäjien verkostossa. Aktiivisuus
ja vastavuoroisuus palkitaan
aidolla kumppanuudella.

Ei enää pelkkää
”juhlapuhetta”
Edellä kuvailtu kumppanuus
ei enää ole vain juhlapuhetta.
Paimion kaupungin alueelle on
syntynyt ja kiihtyvällä vauhdilla
syntymässä uutta liiketoimintaa ja alueen perinteiset yritykset kehittävät, kasvattavat
ja investoivat liiketoimintaansa. Monella niistä on Paimion
kaupunki vierellä kumppanina.
Osaltaan nämä positiiviset tulokset näkyvät myös tavalliselle kaupunkilaiselle palveluiden
monipuolistumisena ja uusina
työpaikkoina.
Mika Ingi, Paimion kaupungin elinkeinojohtaja

Paimion Parantolan kasvavat kävijämäärät tulevat
tarjoamaan paimiolaisille
yrityksille suuren määrän
uusia mahdollisuuksia tulevina vuosina. Yhteistyöllä
mahdollisuuksien määrää
voidaan vielä lisätä. Tule
mukaan tutkimaan miten
sinun yrityksesi voisi hyötyä

Elinkeinopalvelut

Parantolan tuomista uusista
mahdollisuuksista.
SunPaimio on Paimion Kehitys Oy:n toimintaa, jonka
tarkoitus kehittää Paimion
sisämarkkinaa ja auttaa Paimiossa palveluitaan tai tuotteitaan myyviä yrityksiä.
Ilmoittaudu mukaan
mika.ingi@paimio.fi

Tietoisku

Paimion Kehityksen kotisivut
ovat uudistuneet
Paimion seudun kilpailukykyä ja elinkeinoelämää
kehittämään on perustettu
vuonna 2019 Paimion Kehitys Oy. Yhtiön omistaa Paimion kaupunki 95% ja Pai-

mion Yrittäjät Ry 5%. Yhtiön
hallitukseen kuuluvat Tomi
Nieminen (puheenjohtaja),
Salla Axelin, Markus Kaarlela,
Mikko Lindberg ja Timo Virta.
Toimitusjohtajana työsken-

telee Mika Ingi.
Tutustu Paimion Kehitys
Oy:n toimintaan uudistuneilla
kotisivuilla: www.paimionkehitys.fi
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Paimion opisto

POpisto on kaikkien opisto – harrasta Paimion opistossa!
LAPSILLE JA NUORILLE
Cosplay- ja rooliasupaja To 17.30-20.30 9.9.–
9.12.2021, 42€
Kurssilla valmistetaan joko
rooliasun osia tai asukokonaisuus
Keppieläin itse tehden Ma
16.–17.30,25.10.–15.11.2021
Vanhasta villasukasta uljas
ratsu!
Korttikurssi Pe 15.30–
17.30, 12.11.2021.Tule askartelemaan kortti! 10 €
Zumba Kids®, La 10.–
10.45, 11.9.–11.12.2021, 33 €
English Club for Kids
(5-7-vuotiaat) Ke 16.45–
17.30, 8.9.–1.12 ,77 €
Hamppari ja hodarikurssi
La 13.–16. 2.10.2021 8€
Äiti-vauvatanssi Ti 15.45–
16.45, 7.9.–7.12.2021, 31 €
KÄSILLE TEKEMISTÄ
Kudonta/PAKK Ke 17.45–
20, 8.9.–23.3.2022, 62 €
Kudonnan teoriaa ja vinkkejä kankaankudontaan
To 18.–21, 28.10.–2.12.2021
27 €
Kurssi on tarkoitettu kangaspuilla kutomisesta kiinnostuneille sekä sinulle,
jolla on kotona kangaspuut.
Lapselle vaate Ti 17.30–
20.45, 12.10.–7.12.2021 39 €
Opi ompelemaan Ma
18.–20.30, 6.9.–29.11.2021,
10.1.–21.3.2022 62 €
Kurssilla voit valmistaa
vaatteita ja muita tekstiilejä
Käden taitoja pienryhmässä Ke 17.30–18.15,
8.9.–13.10.2021, 160 €
Kerää 1-4 hengen porukka

ja tulkaa yhdessä saamaan
täsmäopetusta!
Sarvikurssi La 10.–15., Su
10.–15, 18.–19.9.2021, 17 €
Tehdään naudansarvesta
esim. tuikkulyhty ja/tai koruja/nappeja.
Huovutetaan hattu ja
laukku La 10.–15., Su 10.–
15, 2.–3.10.2021, 17 €
Taidetta
parsimalla Ti 17.30–19.45, 28.9.–
2.11.2021, 22 €
Konttineule etäkurssi
Ti 17.30–19.45 Etäkurssi
9.–23.11.2021, 15 €
Kalannahan parkitseminen Pe 18.–20.30, La
10.–15., Su 10.–15. 12.–
14.11.2021, 29 €
Perinneparkitsemista luonnon aineilla perinteisiä menetelmiä käyttäen.
Pölyttäville hyönteisille hotelli Ke 17.30–19.45,
6.10.2021, 10 €
PUHUTAAN KIELILLÄ
Englantia aivan alusta Ti
17.–18.30, 7.9.– 5.4.2022,
57 €
Englannin peruskurssi
Ti 17.30–19. , 7.9.– 5.4.2022
57 €
Elisa’s Afternoon English Ke 15.–16.30, 8.9.–
6.4.2022, 48€
Jatkoenglantia arkeen ja
matkaan To 16.–17.30, 9.9.–
7.4.2022, 57 €
Englannin tehokertaus
konkareille To 19.–20.30
,9.9–7.4.2022 57 €
English for work and
freetime Ke 17.45–19.15,
8.9.–6.4.2022, 57 €
Matkailuranskaa Ti 18.30–
20. 7.9.– 5.4.2022, 57 €

Parlons (et chantons!)
francais Ma 17.30–19, 6.9.–
28.3.2022, 57 €
Tule aktivoimaan ranskan
kielen taitoasi!
Rohkeasti ruotsia! Ti
17.30–19, 7.9–5.4.2022, 57 €
Ruotsin alkeita käytännönläheisesti ja nopeasti
Matkailuespanjan alkeiskurssi Ma 17.30–19, 6.9.–
4.4.2022, 57 €
Espanjan jatkokurssi Ti
19.–20.30, 7.9.–5.4.2022,
57 €
Viron peruskurssi To 19.–
20.30, 9.9.–7.4.2022, 57 €
Viron jatkokurssi To 17.15–
18.45, 9.9–7.4.2022, 57€
Jatkovenäjää arkeen ja
matkaan Ti 17.15–18.45,
7.9.–5.4.2022, 57 €
2-3 vuotta venäjää opiskelleille.
Saksan jatkokurssi Ma
19.–20.30, 6.9.–4.4.2022,
57 €
Tervetuloa mukaan kaikki
saksan kielestä kiinnostuneet!
Englannin virtuaalinen
kertausmatka senioreille Ti 9.30–11, 7.9.–5.4.2022
48€
Aktuellt -öva svenska på
lunchen To 12.–12.45 Etäkurssi, 7.10.–25.11.2021, 21 €
Italian kieltä ja kulttuuria - alkeet Etäkurssi To
19.15–20.45, 9.9.–7.4.2022
52€
Italian jatkokurssi etänä Ke 16.45–17.45, 8.9.–
4.5.2022, 46 €
Orientaatio espanjan
kieleen/ pika-alkeita To
17.30–18.15, 9.9.–21.10.2021,

160 €
SOINTUJA JA SÄVELMIÄ
Naiskuoro To 18.–20. 9.9.–
7.4.2022, 55 €
Eri instrumenttien etäsoittotunnit Ma 14.–16.30,
6.9.– 4.4.2022, 173 €
Musiikin perusteiden
jatkokurssi Pe 17.–18.30,
15.10–29.10.2021,12 €
Äänittämisen perusteet
Ke 18.–19.30, To 18.–19.30
8.–22.9.2021, 25€
Lauluharrastajien kuoro
Ti 17.45-19.15, 7.9.20215.4.2022, 46€
Äänenhuollon
kurssi To 18-19.30 9.9.202114.10.2021
Vauvamuskari to klo 1010.45, 12.8.-9.12., 88€, tiedustelut 0504638446
Kuororyhmät alakoulu-,
yläkoulu- ja lukioikäisille,
ti ja to, 10.8.-9.12., 80€, tiedustelut puh. 0505225346
HYVINVOINTIA MIELELLE
JA KIELELLE
Makkaran
valmistus
-kurssi Ke 17.30–21,
17.11.2021, 15 €
Muistijooga Pe 10.–11.30
Etäkurssi, 10.9.–19.11.2021,
25 €
Kutsu
Nukkumatille
To 20.–20.45 Etäkurssi,
28.10.–4.11.2021, 8 €
Rentoudu ja palaudu, koska olet sen
arvoinen!La 11.–13. Etäkurssi, 4.9.–4.12.2021 19 €
Digitaitojen pulmapaja
Paimiossa (digi) Ti 10.30–
11.30, 14.9.–5.10.2021
Selvitetään netin, tietoko-

Paljon myös
verkkokursseja,
tutustu ja innostu!

neen ja puhelimen käyttöön liittyviä yleisimpiä
ongelmia.
VIPINÄÄ KINTTUIHIN
Teatteriryhmä Onnenpotku, Eläkeläisten teatterikerho, jatkoryhmä
To 15.–16.30,
9.9.–10.3.2022, 47 €
Kehitysvammaisten teatterikerho To 10.–11.30,
9.9.–10.2.2022, 42€
Senioritanssi Ke 10.30–12,
8.9.–30.3.2022, 66 €
Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty liikuntamuoto,
jossa tunti menee kuin siivillä tanssien.
Itämainen vatsatanssi Ke
18.30–19.30, Ke 17.15–18.15,
8.9.-23.3.2022, 61 €
Äijäpilates Ma 17.45–
18.45, 6.9.–4.4.2022, 47 €
Liiku kevyemmäksi Ke
17.30–18.30, 8.9.–6.4.2022,
40 €
Liiku kevyemmäksi -tunnilla tavoitteena on liikkumisen ilon löytäminen.
Aamujumppa La 9.–9.45,
11.9.–11.12.2021, 33 €
Kehonhuolto La 12.15–
13.15,11.9.–11.12.2021, 41 €
Äijäsport To 19.–20, 9.9.–
7.4.2022, 39 €
Äijävenyttely To 20.–
20.45, 9.9.7.4.2022, 34 €
Laitetaan äijät venymään!
Varttuneen väen jumppa
Ke 16.–16.45, 8.9.–6.4.2022,
42 €
Rauhallista koko kehon
jumppaa
Kevennetty vesijumppa
ma /syksy Ma 8.15–8.45,
30.8.–20.12.2021, 22 €
Kevennetyt vesivoimistelut on tarkoitettu toimintakyvyltään heikentyneille,
ikääntyneille tai muille erityisryhmille
Hygieniaosaamispassi Ke
18.–20.15, 6.10.2021 31 €
Matkailu- ja kulttuuriklubi Ke 17.–19.15, 8.9.–
6.10.2021, 24 €
Tutustutaan lähiseudun
nähtävyyksiin oppaan seurassa.
Luova ja intuitiivinen kirjoittaminen Ma 17.–18.30,
6.9.–11.10.2021, 29 €
SAUVOSSA ALKAVIA
KURSSEJA
Piirakkakurssi La 11.–15,
20.11.2021 18 €
Tuu mukkaa oppimaa karjalaisten piirakoiden leivontaa!
Kesytä älytön laite (digi)
Ke 10.15–11.45,
15.9.–27.10.2021, 30 €

Digitaitojen pulmapaja
Sauvossa (digi)
Ke 12.–13, 15.9.–6.10.2021
Selvitetään netin, tietokoneen ja puhelimen käyttöön liittyviä yleisimpiä
ongelmia.
Grafiikkaa, keramiikkaa
ja piirtämistä Ke 18.–
20.15, 22.9.- 9.3.2022, 54 €
Kudonnan teoria/Sauvo
Ke 17.–18, 8.9..–23.3.2022,
27 €
Perehdymme kudonnan
teoriaan ja harjoittelemme
omien mallien suunnittelua
Kudonta/Yhteistalo Ke
12.30–15, 8.9.–23.3.2022,
62 €
Opi ompelemaan, Sauvo Ke 18.–20.30, 8.9.–
23.3.2022, 62 €
Puuhuonekalujen entisöinti ja korjaus Ke 18.–21,
8.9.–17.11.2021, 52 €
Puutyökurssi Sauvossa
Ma 18.–21, 6.9.–21.3.2022
62 €
Punch needle-tuftauksen alkeet To 17.30–20,
9.–23.9.2021, 16 €
Korinpunonta La 10.–14,
30.10.2021, 12 €
Pop up -perhemuskari to
2.9. klo 16.30-17.15, ei ennakkoilmoittautumista, 5
euroa/perhe (huom. vain
käteismaksu), koulukeskuksen Kabinettiluokka
SYKSYN LUENTOJA
Viikinkiajan lähteet, viikinkien uskonto ja sodankäynti La 14.–15.30 27.11.–
11.12.2021, 12 €
Onko saaga tai Kalevala
hyvä lähde? Entä 30-lukulainen tutkimuskirjallisuus?
Mitä kaikkia lähteitä tarvitaan ja miten niitä pitää
tulkita?
Tähtien sota -etäluento
To 18.–19.30 Etäkurssi,
4.11.2021, 8 €
Tiesitkö tämän hunajasta? -webinaari Ma 18.–
20.15, 4.10.2021 10 €
Mehiläispesiä takapihalle - harrastuksena mehiläiset -webinaari To
18.–20.15, 30.9.2021 10€
Ilmoittautumiset
kursseille ja luennoille
www.opistopalvelut.fi/
paimio tai p. 02 474 5316
Netti-ilmoittautuminen
avoinna 24/7.
Toimisto kaupungintalolla
avoinna ma-to 10-15.30
TARJOLLA ON PALJON
MUITAKIN KURSSEJA!

paimio.fi

Terveyspalvelut

Lasten ja nuorten
hammashoito
Paimion-Sauvon suun terveydenhuolto on päivittänyt toimintansa Varsinais-Suomen
alueella toimivan ohjeistuksen
mukaiseksi, jonka tarkoituksena on yhtenäistää tarkastuskäytäntöjä.
Tämän ns. Mun suu –ohjeen
mukaisesti pikkulapset, eli 1- ja
3-vuotiaat tarkastaa koulutettu
hammashoitaja. Suuhygienistille kutsun saavat 5-vuotiaat,
sekä 8. -luokkalaiset ja 16-vuotiaat. Hammaslääkärin tarkastukseen kutsutaan 1. -luokkalaiset ja 5. -luokkalaiset. Tarvittaessa lapsi ohjataan hammaslääkärille/suuhygienistille
lisätutkimuksia ja hoitoa varten.
Jokainen nuori ja lapsi jaetaan
tarkastuksen perusteella terve-, teho- tai stoppi -ryhmään.
Ryhmä määrittää määräaikaistarkastusten välissä tapahtuvat
käynnit ja tarkastukset eli jo-

kaiselle lapselle laaditaan oma
henkilökohtainen hoitosuunnitelma. Tavoitteena on kohdentaa palveluita mahdollisimman
hyvin niitä tarvitseville lapsille,
ja toisaalta karsia tervesuisten
lasten vuosittaisia käyntejä.

Koulutetut hammashoitajat ovat myös liittyneet mukaan lasten
hammashoitotiimiin!
Pikkulasten tarkastusten lisäksi hammashoitajat pitävät
ns. harjauskoulua, jossa harjoitellaan yhdessä mukavas-

sa ympäristössä hampaiden
harjausta, sekä keskustellaan
muutenkin terveellisistä elämäntavoista. Harjauskoulua
pidetään pääasiassa Paimion
vanhassa hampaidenpesuhuoneessa, joka on remontin jälkeen muuttunut hienoksi tilaksi
ehkäisevälle hammashoidolle.
Jos siis hammashoitohuone
tuntuu hieman jännittävältä,
niin harjauskouluhuoneeseen
on kiva tulla. Harjauskoulu on
tarkoitettu pääasiassa lapsille
ja nuorille, mutta toki sinne voi
aikuisetkin päästä kuulemaan
vinkkejä oikeaan harjaustekniikkaan.
Meillä on suun terveydenhuollossa tavoitteena saada jokainen lapsi ja nuori harjaamaan
hampaansa aamuin illoin, sillä
se on paras keino vaikuttaa
suun terveyteen.

Tervetuloa eChatin
käyttäjäksi!
eChat on sähköinen palvelukanava, joka on otettu Paimion-Sauvon terveyskeskuksen
yksiköissä asteittain käyttöön
viime vuodesta alkaen. eChatin käyttäjä voi saada yleisiä
terveyteen liittyviä ohjeita ja
neuvoja tai tietoja terveyskeskuksen palveluista. eChatissa
on mahdollista saada myös
henkilökohtaista neuvontaa
ja ohjausta tunnistautumalla
verkkopankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisäksi
chatissä voidaan tehdä hoidon tarpeen arviota ja antaa
itsehoito-ohjeita. Myös ajanvaraus onnistuu palvelun
kautta. eChat-palvelun löydät
terveyskeskuksen kotisivuilta osoitteesta www.paimionsauvonterveyskeskus.fi
Terveyskeskuksessa eChat on
tällä hetkellä käytössä vastaanotto- ja diabetestoiminnoissa, neuvolassa, kouluterveydenhuollossa ja fysioterapiapalveluissa. Chatin aukioloaika vaihtelee palveluittain.
eChatin kautta voit saada
yhteyden sairaanhoitajaan,
terveydenhoitajaan tai fysioterapeuttiin valitsemastasi

palvelukanavasta riippuen.
Tarvittaessa ammattilainen
voi kutsua sinut videokonsultaatioon palvelun kautta.
Pieni vihreä puhekupla palvelukanavan vieressä kertoo

siitä, että ammattilainen on
paikalla vastaamassa yhteydenottoihin. Mikäli puhekupla
on punainen, ammattilainen
on sillä hetkellä kiinni muissa
työtehtävissä.

Vanhuspalvelut

Ystäväpiirit kokoontuvat
Ystäväpiirit aloittavat Senioritalon B kerhotilassa viikolla
35.

Uusi ystäväpiiri ryhmä alkaa
maanantaina 27.9.
Ilmoittaudu virikeohjaaja

Tiina Kalasniemelle puh. 050
401 4175

paimio.fi

Harrastukset

Harrastusralli Paimio Go – esittelyssä harrastuksia juuri sinulle!
Huomenna lauantaina 4.9. klo
10 – 15 Paimiossa järjestetään Harrastusralli Paimio Go,
jonka tarkoituksena on tuoda
esille mitä erilaisia harrastusmuotoja ja -paikkoja Paimiossa on tarjolla.
Esittelypisteitä on ympäri

kaupunkia 20 ja niissä lähes
40 eri esittelijää. Tarjolla on
niin liikuntaa, kulttuuria kuin
vapaaehtoistoimintaakin.
Tapahtuman konsepti on tuttu kirppisralleista. Samaan
aikaan on siis eri puolilla Paimiota useita pisteitä, joissa

on järjestöjen ja harrastusten
esittelyä. Tapahtuman osallistujat kiertävät itsenäisesti eri
pisteissä. Halutessaan osallistujat voivat kerätä leimoja
osallistumispassiin. Kaikkien
passin palauttaneiden sekä
palautekyselyyn vastannei-

den kesken arvotaan palkintoja, joita tapahtuman esittelijät ovat lahjoittaneet.
Tapahtuma on voimassaolevista koronarajoituksista
johtuen pääosin ulkotapahtuma, mutta osa esittelypisteistä on sisätiloissa. Joillakin

osastoilla on pientä tuotemyyntiä kahvista ja makkarasta järjestöjen itsetuottamien tuotteiden myyntiin.
Tältä sivulta löydät poimintoja
päivän tarjonnasta eri esittelypisteillä. Koko ohjelma
löytyy sivulta www.paimio.

fi/harrastusralli.
Tapahtuma järjestetään
kaupungin sivistys- ja vapaaaikalautakunnan alaisten toimijoiden sekä vuoden 2020
alusta toimintansa aloittaneen Järjestöfoorumin ja
-parlamentin yhteistyönä.

Harrastusralli

Poimintoja Harrastusrallin ohjelmasta
Klo 10 – 12 Boccia-näytös Tillintuvalla (Eläkeliitto)
Klo 10 – 13 Peuhis Urheilukentällä
Klo 10.30 – 11 Koirakärryajelua pienille lapsille Koirapuistossa
Klo 11-12.30 Taekwondotreenit Action Sport Centerissä
Klo 11 – 15 Mahdollisuus kokeilla toiminnallisen treenin liikkeitä KuntoPeimarissa
Klo 12 Paimion musiikkiopiston yhteislauluhetki Paimion lukion sisäpihalla
Klo 12.30–13.30 Mäkihyppääjien harjoituksia Varasvuoren mäkikeskuksessa
Klo 13 Vistan näyttämöllä esimakua tulevasta talviteatterista
Klo 13.30 Muistijoogatuokio kirkon ja kirjaston välisellä nurmikolla (Paimion opisto)

Harrastusrallin esittelypisteet ja esittelijät

Ohjeita Harrastusralliin osallistuville
Voimassa olevista koronarajoituksista johtuen:
o
älä osallistu tapahtumaan sairaana
o
suosittelemme kasvomaskin käyttöä erityisesti sisätiloissa,
mutta myös ulkoesittelypisteillä
o
vältä voimakasta äänenkäyttöä
o
pidä riittävä turvaetäisyys muihin tapahtuman osallistujiin / esittelijöihin
o
jos huomaat että esittelypisteellä on ruuhkaa, niin odota ruuhkan purkautumista
Hyödynnä esittelypisteillä olevat käsidesinfiointiaineet ja käsienpesupisteet

Nro

Esittelypisteet ja niiden osoitteet

Harrastuksia esittelevät toimijat

1

A. M. Dance, Pussitie 4

Tanssikoulu A. M. Dance

2

Action Sport Center, Asematie 1

Action Sport Center

3

Hanhijoen koulu, Ahontie 2

Pyrkivä Gymnastic ry

4

Jokipuisto, Sahurintie 5

PaHaMa-hanke, Paimion liikuntapalvelut

5

Kaupungintalo, Vistantie 18

Naiskuoro Vivela, Paimion Keskusta, Paimion
opisto ja Paimion Vammaisneuvosto

6

Koirapuisto, Tiilitehtaantie 100

Peimarin koirat ry, Suomen Karva-kaverit ry

7

KuntoPeimari, Jukantie 2

KuntoPeimari

8

Nuorisotalo Tillintupa, Vistantie 61

Paimion nuorisovaltuusto, Eläkeliiton Paimion
yhdistys, Paimion nuorisopalvelut,
Paimion Eläkkeensaajat

9

Oinilan kenttä, Jägerhornintie 4

Paimion Pesis ry

10

Padel Jokipuisto, Sahatie

Padel Jokipuisto

11

Paimion hyppyrimäki, Loppistentie 117

Paimion Urheilijat

12

Paimion kartingrata, Ajurintie 6

South West Karting Fin ry

13

Paimion lukio ja musiikkiopisto,
Sähköyhtiöntie 2

Paimion musiikkiopisto, Musiikkiopiston tuki ry,
Paimion Perinneyhdistys, Spr Paimio ja Kohortti ry

14

Paimion urheilupuisto, Vistantie 63

Peuhis, Paimion Haka ry, Paimion Rasti ry,
Paimion kiekkoseura

15

Perhetalo Hattara, Myllyhaantie 5

MLL Paimion paikallisyhdistys

16

Senioritalo, Paltantie 6

Kaupungin vanhuspalvelut

17

Sportia Santala, Vistantie 12

Paimio Cycling Club

18

Yläkoulun läheisyys, Vistantie 31

Paimion opisto, Paimion Marttayhdistys, Paimion
Elävän Musiikin yhdistys ry, Rauno Berg

19

3-sali, Vistantie 31-35

Paimion naisvoimistelijat ry, Paiparit (Bolero ry)

20

Vistan näyttämö, Hirsitie 4

Paimion teatteri ry, Pelastakaa Lapset ry,
Cisv Naantali ry

paimio.fi

Tekniset ja ympäristöpalvelut

SOOLOTALKOOT
Paimion kaupunki oli tänä kesänä mukana Soolotalkoothankkeessa, jossa torjuttiin
vieraslajeja, erityisesti jättipalsamia ja komealupiinia.
Paimiossa oli osoitettu yhteensä 12 torjuntakohdetta
kaupungin kiinteistöillä, joissa
ihmiset saivat osallistua talkoisiin vieraslajeja poistamalla. Lupiinin kukintoja kerättiin
maljakkoon ja jättipalsameja
murskattiin tallomalla. Puolel-

la kohteista oli torjuntaa suoritettu hienosti, kiitos paljon
ahkerille vieraslajitalkoolaisille! Viidellä talkookohteella
kasveja oli niitetty ainakin
osittain, joka osaltaan helpottaa vieraslajien torjuntaa
tulevina vuosina.
Kesän aikana järjestettiin
lisäksi erilliset jättipalsamin
torjuntatalkoot Oinilan jokipolulla ja komealupiinin kitkentää hiekkakuopilla. Kaupungin

ympäristönsuojelun porukka
kävi myös poistamassa jättipalsamiesiintymän Käkitiellä
ja asukkaat ovat ilmoitelleen
omista torjunnoistaan Paimiossa. Ihmiset tarttuivat kivasti
talkootöihin, toivottavasti ensi kesänä yhä useammat ryhtyvät haitallisten vieraslajien
torjuntaan.
Suurkiitos vielä kaikille
osallistuneille!

Soolotalkoot onnistuivat melko hyvin, vaikkei kohteiden kaikkia vieraslajeja saatu poistettua.
Kuva: Sinikka Koponen-Laiho.

Harrastukset

Paimion parhaat PaHaMa -ryhmät ovat startanneet!
PaHaMa-ryhmät eli Paimion harrastamisen mallin
monipuoliset, maksuttomat
ja nuorten toiveiden mukaan
suunnitellut ryhmät ovat
startanneet. Tavoitteena on
edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja saada helpotusta
vanhempien harrastusrumbaan. Ilmoittautumiset alkoivat 23.8 ja monissa ryhmissä
on paljon vielä tilaa. Ryhmien
sisältö on tarkkaan mietitty

juuri tietylle kohderyhmälle,
joten kannattaa mennä rohkeasti tutustumaan ja vaikka
vaan kokeilemaan. Mitään
sitoutumispakkoa ei ole, joten jos kurssi ei olekaan ollut
oikea valinta, voi sen keskeyttää. Kannattaa siis kuitenkin
kokeilla uusia juttuja ja mahdollisesti innostua vaikka uudesta harrastuksesta. Suurin osa kursseista on tietylle
koululle suunnattuja, mutta

mukana on myös kaikille (alakoululaisille) avoimia ryhmiä,
kuten; valokuvaus, tanssi,
safkasankarit ja luontokerho.
Ilmoittautua voi koko kauden, jos siellä on tilaa. Paimion
vapaa-aikapalvelut (kuntapalvelut.fi) -sivustosta löydät
kaikki ryhmät ja sieltä pääsee
myös ilmoittautumaan. Mieltä
askarruttaviin asioihin, kysymyksiin ja palautteisiin vastaa
hankkeen koordinaattori Jen-

ni Rönnberg, jenni.ronnberg@
paimio.fi
Tässä poimintoja yläkoululaisten ryhmistä, joissa
on hyvin tilaa;
Dance Now (ma 15.15-16.15)
Safkasankarit -kokkikerho
yläkoululaisille (ti 15-17)
Liikuntakerho (ti 15-16)
Parkour/ loikkakopla ( ke ja
pe klo 15-16)
Valokuvaus (to 15-16)

Tapahtumat

TAPAHTUMIA
1. Käsityömuseo
Miila
(avoinna) 11.9. asti: to – la klo
12 – 16. Liput 5/4/3€ sekä perhelippu 10€. Myös Museokortti.
Lisätiedot www.kasityomuseomiila.fi
2. Lotta Svärd 100 vuotta
-juhlanäyttely Paimion kirjastossa ja kaupungintalon aulassa
1. – 30.9. Historiaa ja muistoja
kuvin, tekstein ja esinein.
3. ”Paimion sydämessäkö
minä asuin?” Anna Halkilahden
muistonäyttely - kaupunginta-

lon näyttelyparvella 3. – 28.9.
kaupunginviraston aukioloaikoina
4. Laatuelokuvien sarjassa
Bio Starassa (www.biostara.fi)
syyskuussa
- pe 10.9. alkavalla elokuvaviikolla ranskalainen draamakomedia La Belle Epoque. Liput 7€
- pe 17.9. alkavalla elokuvaviikolla Umberto Giardanon säveltämä ooppera Andrea Chenier.
Liput 18€.

KAAVAMUUTOSTEN
VOIMAANTULO
Paimion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt
16.6.2021 (§:t 31 ja 32) seuraavat kaavat:

Lähde mukaan kehittämään ikä- ja
muistiystävällistä asumista
Paimiossa!
Ensimmäinen työpaja järjestetään
tiistaina 21.9. klo 13:30 – 16, Paimion
kaupungintalolla, Hallituksen huoneessa.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Oletko varttuneempi paimiolainen, ikäihmisen
läheinen, palveluntarjoaja tai ikäihmisten asioista
kiinnostunut kaupunkilainen?

Syksyn ajan sinun on mahdollista osallistua avoimeen
kehittämisen työpajaan, jossa etsitään ratkaisuja
terveen ja aktiivisen ikääntymisen tueksi!
Syyskuun tilaisuudessa pohditaan, millaiset asumiseen
liittyvät tekijät tukevat tervettä ja aktiivista ikääntymistä.
Lisäksi
etsitään
käytännönläheisiä
ratkaisuja
näiden
vahvistamiseksi.
Syksyn muut työpajat järjestetään tiistaipäivinä 26.10. ja
30.11. Teemoista ja ilmoittautumisajasta tiedotetaan
myöhemmin. Mukaan voi tulla, vaikkei olisi ollut paikalla
aikaisemmin.
Mukaan
mahtuu
15
ilmoittautunutta,
kuitenkin
koronarajoituksiin liittyvät muutokset huomioiden.

URHEILUPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 109,111 ja 112,
yleistä pysäköintialuetta, puistoaluetta, urheilu- ja
virkistyspalvelujen aluetta ja katualuetta.
TIILPRUUKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
Asemakaavan muutoksella muodostuu osa korttelista 1504,
lähivirkistysaluetta ja katualuetta.
Kaavapäätökset ovat lainvoimaisia ja kaavat tulevat voimaan tällä
kuulutuksella.
Paimiossa 3.9.2021
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

Ilmoittautuminen syyskuussa järjestettävään
työpajaan 14.9.2021 mennessä:
heidi.kervinen@paimio.fi
puh. 02 474 5128

Työpajat toteutetaan osana ympäristöministeriön avustamaa Ehtookonnun hyvinvointikortteli -hanketta.
Kuva: Pixelshot

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

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

0500 786 022
Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302
Sosiaalityö: (02) 474 5237

Ajanvaraus (Paimio) p. (02) 474 6202
arkisin klo 8-15.30, muina aikoina:
TYKS yhteispäivystys p. (02) 313 8800

paimio.fi

