Paimion kaupunki tiedottaa
6/2021
Ympäristöpalvelut

Paimion ilmastopäästöistä
leikattu jo yli kolmannes
Paimion kaupunki liittyi Hiilineutraalit kunnat eli
Hinku–hankkeeseen vuoden
2019 lopulla. Hinku-kunnat
ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030
mennessä vuoden 2007 tasosta.
Paimion muutos kokonaispäästöissä on -38 % vuodesta 2007 vuoden 2020
ennakkotietoon verrattuna.

Muutos päästöissä asukasta
kohden laskettuna on -44 %
vuosina 2007-2020 (ennakkotieto vuodesta 2020). Vuoden 2020 päästölaskelmien
mukaan kokonaispäästöistä
37,5 % oli peräisin tieliikenteestä.

Paimion
ilmastotyötä ohjaa
ympäristöohjelma
Laskentamenetelmänä on

käytetty Hinku-laskentaa,
tarkemmin päästötietoihin
voi tutustua esim. paastot.
hiilineutraalisuomi.fi -sivustolta. Kasvihuonekaasupäästöjä on siis onnistuttu
pienentämään, mutta vielä
on matkaa päästötavoitteisiin ja aktiivisia toimia
tarvitaan, jotta päästöjä
saadaan leikattua riittävän
nopeasti. Paimion kaupunki
jatkaa ilmastotyötään ympäristöohjelman mukaises-

ti. Kaupungin hiilijalanjälkeä
pienennetään mm. sähköä
ja lämpöä säästämällä, kiinteistöjen energiatehokkuutta huomioimalla ja lisäämällä
uusiutuvan energian osuutta
energiahankinnoissa.

Lähde:
paastot.hiilineutraalisuomi.fi

VisitPaimio matkailu -ja hyvinvointisivut aukeavat 01/22

YRITYS, HALUATKO TUOTTEESI
UUSILLE MATKAILUSIVUILLE?

paimio.fi

Paimion opisto

Paimion opistossa tammihelmikuussa alkavia kursseja
Lasten ja nuorten
kurssit
Cosplay- ja rooliasupaja
Ti 18.–20. Vistan koulu 18.1.–
15.3, 33€
English Club for Kids
(5-7 -vuotiaille) Ke 16.45–
17.30 Vistan koulu 12.1.–
6.4,77 €
Hamppari ja hodarikurssi, kouluikäiset +
aikuinen La 13–16 Vistan
koulu, 12.2, 8€
Zumba Kids® La 10–
10.45 Vistan koulu, 15.1.–9.4,
33€
Perhejooga/kevät Ke
17.30–18.15 Kriivarin koulu
12.1.–16.2, 10€

MUSKARIT
ALKAVAT SAUVOSSA!!
Tervetuloa musisoimaan
kaikki alle kouluikäiset!
Leikkimällä, laulamalla,
loruilemalla, köröttelemällä, soittamalla, liikkumalla… jokainen pääsee
omalla tavallaan mukaan
musiikin
maailmaan.
Ei suorituspaineita, ei
ennakkotaitoja. Sisätossut
jalkaan ja avoimin korvin
matkaan!
Torstaisin 20.1. – 14.4
Sauvon koulukeskuksessa

*klo 17.30 – 18.15 perhemuskari alle 4-vuotiaille
aikuisen kanssa
*klo 18.15 – 19 soitinmuskari noin 5-6 -vuotiaille.

MUSKARIT
PAIMIOSSA
Opetus Paimion musiikkiopiston muskariluokassa
Musiikkileikkikouluryhmä noin 3 kk - 2-v. + aikuinen TORSTAI

Tarjolla sparrausta
kielissä ja
matematiikassa!
Yksilö- ja pienryhmäopetusta
kielissä ja matemaattisissa
aineissa. Opetus on kuuden
oppitunnin paketti (6x45min),
jonka suorituksesta sovitaan
yhdessä opettajan kanssa. Hinnan
voi jakaa osallistujien kesken.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
osoitteessa
opistopalvelut.fi/paimio tai
satu.lehtisalo@paimio.fi

ONNISTUU MYÖS ETÄOPETUKSENA!

Verkkokurssit
To klo 10.00–10.45, 13.1.–
12.5
Musiikkileikkikouluryhmä 1-2 vuotiaat+aikuinen
TIISTAI
Ti klo 17.–17.45, 11.1.–10.5
Iloista, rentoa, helppoa
ja monipuolista musiikin
parissa toimimista aikuisen kanssa, ei tarvita ennakkotaitoja tai -tietoja!
Musiikkileikkikouluryhmä 3-4-vuotiaat TIISTAI
Ti klo 17.45–18.30 tai Ti
18.30–19.15, 11.1.–10.5
Soitinmuskari
n. 5-6-vuotiaille
KESKIVIIKKO
Ke klo 18.00–18.45,
12.1.–11.5.2022
Monipuolinen soitinmuskari, jossa tutustutaan soitinkarusellinomaisesti eri soittimiin.
ilmoittautumiset kaikkiin
muskareihin 1.1.2022 alkaen www.opistopalvelut.fi/
paimio

Aktuellt -öva svenska
på lunchen II (pienryhmä)
Ti 12–12.45 18.1.–15.2, 21€
Ruotsin keskustelu-/puheen aktivointikurssi.
Ahvenanmaa tutuksi
-etäluento Ke 17.30–19,
9.2.2022, 8€
CORE-etätreeni
Su 16.45–17.30,
16.1.–10.4.2022, 39€
HIIT-etätreeni Su 16.10–
16.40, 16.1.–10.4.2022, 29€
Kutsu Nukkumatille To
19.30–20.15, 27.1.–10.2, 10€
Voimavaroja arjen ja
työn keskelle To 17.30–
19.45, Ke 17.30–19.45 Etäkurssi 19.1.–2.2, 29€
Syvennä itsetuntemusta,
voimaannu ja ymmärrä toisia ihmisiä paremmin. Tule ja
tutustu NLP-menetelmään.

Tietotekniikka
Digitaitojen pulmapaja
Paimiossa Ke 13.30–14.30
Paimion kaupungintalo
12.1.–30.3.
Pulmapajassa vastataan
kysymyksiin ja selvitetään
yhdessä netin, tietokoneen
ja puhelimen käyttöön liittyviä yleisimpiä pieniä ongelmia.
Äänittämiset perusteet
To 17.30-19-30 Vistan koulu,
3.2-3.3, 25€
Tervetuloa tutustumaan
äänittämisen maailmaan.
Kurssi sopii aloittelijoille tai
kokeneemmallekin tekijälle.

Käden taidot
Lautanauhat ja pirta-

nauhat
To 18–20.15, La 10–14.30,
Su 10–14.30 Vahtisten entinen koulu 13.1.–3.2, 36€
Tule tekemään perinteisiä
lautanauhoja ja pirtanauhoja!
Langoilla leikkien To 18–
20.15 Vistan koulu 13.1.–31.3
39€
Puuhuonekalujen entisöinti ja korjaus Ke 18–21
Vahtisten entinen koulu
19.1.–30.3, 52€
Viherkasville oma persoonallinen kukkaruukku
savesta.
Ti 17.30–20, Ti 17.30–19.30
PAKK 8.2.–1.3, 19€
Lamppulasikurssi Pe
11.3-13.3 Su, viikonloppukurssi, 35€
Kurssilla valmistetaan
helmiä perinteisellä lamppulasitekniikalla erivärisistä
lasitangoista. Helmiä koristellaan ja muotoillaan eri
tavoin.
Piirustuksen työpaja La
11–14.45 PAKK kädentaidot
5.–12.2, 24€

Liikunta
Kehonhuolto La 12.05–
13.05 Vistan koulu, 15.1.–9.4,
41€
Lempeä yinjooga Ke
18.30–19.45 Kriivarin koulu
12.1.–6.4, 31€
RVP-jumppa Ke 18.45–
19.45 Vistan koulu, 3-sali
12.1.–6.4.2022 41€
Torstai-illan hydrobic
To 19.45–20.30 Solina
13.1.–7.4.2022 26 €
Kehonhuolto ja venyttely Ke 10.00–10.45 Tillintupa 12.1.–27.4.2022, 33€
Kuntojumppa senioreille Ke 9.00–9.45 Tillintupa
12.1.–27.4.2022 33€
Tanssitan vauvaa Ke
11.00–11.45 Tillintupa 9.2.–
20.4.2022, 18€
Aamujooga / Sauvo Ke
9–10.15 Seurala 26.1.–13.4,
25€
Tutustu kuntonyrkkeilyyn La 13.30–15.45 Vistan
koulu, 3-sali 29.1.2022 10€
Tanssijumppa/Sauvo To
11.35–12.20 Seurala 13.1.–
7.4.2022 15€
Maanantain seniorivesijumppa Ma 14.00–14.45
Solina 10.1.–4.4.2022 34€

Tiistain seniorivesijumppa Ti 11.00–11.45 Solina 11.1.–5.4.2022 34€
Keskiviikon seniorivesijumppa Ke 14.00–14.45
Solina 12.1.–6.4.2022 34€
Kevennetty vesijumppa
Ti 10.30–11.00 Solina 11.1.–
5.4.2022, 22€
Kevennetty vesijumppa
Pe 13.15–13.45 Solina 14.1.–
7.4.2022, 22€

Hyvinvointi
Muista Pääasia - aivoterveyden perusteet Ti
13–14.30 Kaupungintalo,
25.1.–22.3, 19€
Rannikkolaivurikurssi
- saariston suojasta avoimille vesille Ma 18–20 17.1.–
11.4, 65€
Tassulenkki Ma 18–20
31.1.–7.2. 8,00 € Yhdessäoloa koiraihmisten kesken!
Mehiläistenhoidon peruskurssi -verkkokoulutus + pesävierailu Ke
18–20.15 26.1.13.4, 29€
Äänenhuollon kurssi La
14.30–16.00 Lukion D-siiven auditorio 15.1.–12.2, 12€
Matkailuranskaa
Ke 18–19.30 Vistan koulu,
26.1.–9.3, 21€

Myöhemmin keväällä tulossa myös
paljon muuta innostavaa!
Ilmoittautumiset ja
lisätiedot
Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa netissä
1.1.2022 ja puhelimitse 3.1.
klo 10, p. 02 474 5316. Kurssien tarkemmat tiedot ovat
jo luettavissa netti-ilmoittautumissivulla. Suosittelemme kaikille kursseille ilmoittautumista osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/paimio
Opisto seuraa viranomaisohjeistusta koronapandemiaan liittyen
ja tiedottaa opiskelijoita
mahdollisista muutoksista opetusjärjestelyissä. Tunneilla on voimassa
maskisuositus ja huolehditaan käsihygieniasta
sekä turvaväleistä. Lievissäkin flunssaoireissa suositellaan jäämään
kotiin.

paimio.fi

Terveyspalvelut

Terveyskeskuksen
joulun ajan toiminta
• S auvon
terveysasema on suljettuna 27.12.31.12.2021.
• Päivystys ja vastaanotot
Paimion pääterveysasemalla toimivat normaalisti.
• TYKSLabin Sauvon näytteenottopiste on suljettuna viikoilla 51 ja 52.
• Rokotustoiminta ajanvarauksella jatkuu, mutta
pop-up tapahtumia ei järjestetä
• Kouluterveydenhuolto on
suljettu koulujen joululoman ajan.
• Suun terveydenhuolto toimii normaalisti.
• Koronatilanne saattaa
vaikuttaa joulun ajan tapahtumiin ja vierailukäytäntöihin terveyskeskussairaalassa. Seuraa kuntayhtymän tiedotteita facebookissa ja kotisivuilla.

Koronaturvallista joulun ja uuden
vuoden viettoa
edistävät
• Juhlapyhien vietto terveenä pienellä porukalla
läheisten kanssa
• Alueellisten ohjeiden kuten maskisuosituksen
noudattaminen ja suurten
väkijoukkojen välttäminen
• Maskin ja käsidesin käyttö
väkijoukoissa kuten kaupoissa, joulumarkkinoilla
ja julkisessa liikenteessä.

Huolehdi kauppa-asiat
ajoissa ja vältä ruuhkaaikoja, jos mahdollista.
Maskin käyttöä suositellaan myös ulkotiloissa silloin, kun väkeä on paljon
liikkeellä eikä turvaväleistä
huolehtiminen ole mahdollista.
• Laulamisen välttäminen
• Riskiryhmien erityinen
suojaaminen tartunnoilta
• Flunssan sairastaminen
kotona ulkopuolisia kontakteja välttäen
• Jos vierailet hoivakodissa, muistathan noudattaa
tarkoin henkilökunnan antamia vierailuohjeita

Koronapassi
• Koronapassi kannattaa
hankkia heti, jos on tiedossa osallistuminen tilaisuuteen, jossa sen käyttöä
edellytetään. Jos sinun ei
ole mahdollista saada koronapassia Omakannasta,
voit saada sen terveyskeskuksesta. Muistathan
olla liikkeellä hyvissä ajoin
ennen joulua ja vuodenvaihdetta!

Suun terveydenhuollon maksut
mukaan maksukattoon
Kalenterivuosittain tarkasteltavaan maksukattoon otetaan vuoden 2022
alusta mukaan julkisessa
suun terveydenhuollossa
perittävät tutkimus- ja hoitomaksut hammasteknisiä
kuluja lukuun ottamatta.
Esimerkiksi hammaspro-

teettisen hoidon kliinisen
työn osuudesta perittävät
maksut kerryttävät maksukattoa, mutta hammasteknisen laboratorion kulut
eivät kerrytä.
Asiakkaiden täytyy itse
seurata maksukaton kertymistä.

Tapahtumat
1. Paimion Sähkömuseossa (Vistantie 24a)
avoimet ovet tänään pe
10.12. klo 16 – 18. Erityisohjelmana paimiolaista leikkiperinnettä keränneen Leikkispitte-hankkeen tuotokset. Ensiesittelyssä syksyn
aikana Paimiossa tuotetut
kolme perinneleikkivideota. Myös museopuoti on
avoinna. Lisätiedot www.
paimionsahkomuseo.wordpress.com.
2. Paimion musiikkiopiston joulukonsertti
tiistaina 14.12. klo 19 – 20
Paimion kaupungintalon
Paimiosalissa (Vistantie 18)
3. Paimion parantola (Alvar Aallontie 275) avoinna
jouluun asti lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 11 – 17.
Tarkemmat tiedot www.
paimionparantola.fi.
4. Kunniavartiot jouluaattona. Paimion reser-

viupseerit ja Paimion Seudun Reserviläiset järjestävät jouluaattona pe 24.12.
klo 13.30 – 15.30 kunniavartiot Paimion Pyhän Mikaelin kirkon muistomerkeillä (Vistantie 20).

Vuoden nuori paimiolainen,
Kunnon kuntalainen,
Vuoden liikuntateko,
Vuoden kulttuuriteko sekä Paimion
parhaat urheilijat, valmentaja ja
joukkue vuonna 2021
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta toivoo eri yhdistyksiltä, seuroilta,
ja muilta kuntalaisilta esityksiä Vuoden nuoreksi paimiolaiseksi,
Kunnon kuntalaiseksi, Vuoden liikuntateoksi sekä Vuoden
kulttuuriteoksi. Lisäksi toivomme ehdotuksia vuoden 2021
parhaiksi urheilijoiksi, valmentajaksi sekä joukkueeksi. Paimion
kaupunki palkitsee myös erikseen kaikki yli 16-vuotiaat Suomen,
Pohjoismaiden ja Euroopan mestarit sekä maailmanmestarit.
Vuoden nuori paimiolainen ja Kunnon kuntalainen tittelin voi
saada vain kerran. Listan aiemmin palkituista sekä palkitsemiskriteerit löydät osoitteesta: www.paimio.fi/paimionparhaat.
Esitykset perusteluineen toimitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlautakunnalle osoitettuna 1.12.2021 - 10.1.2022 klo 15:00 välisenä
aikana ensisijaisesti sähköisillä ehdotuslomakkeilla: www.paimio.fi/
paimionparhaat. Paperiset ehdotuslomakkeet valintakriteereineen
löytyvät osoitteesta: www.paimio.fi/lomakkeet, tai kaupungintalon
palvelupisteestä. Paperilomakkeet tulee osoittaa Paimion sivistys
ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteella: PL 50, (Vistantie 18) 21531
Paimio. Lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta puh. (02) 474 5314.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

paimionkaupunki

5. Paimion Sähkömuseo
ja Käsityömuseo Miila
avoinna ti 28.12. klo 12 – 16.
Liput 5/4/3€ museo tai yhteislipulla + 1€ /lipputyyppi. Miilaan pääsee myös
Museokortilla. Esillä molemmissa museoissa perusnäyttelyt, lisäksi teemanäyttelyt Kehikosta Kiilaan
Sähkömuseossa ja Kuuluu
malliin käsityömuseossa.
6. Paimion Lasten Peuhis
la 15.1.2022 klo 15 – 18 Vistan koulun 1-salissa. Kohdennettu 0-8 –vuotiaille ja
näiden vanhemmille. Ilmainen sisäänpääsy. Järjestelyistä vastaavat Paimion
liikuntapalvelut ja Paimion
Naisvoimistelijat.

Liikuntapalvelut

Paimion liikuntapalvelut tiedottaa
Seuraavissa soveltavan ja
ikääntyneiden liikuntaryhmissä tilaa keväällä 2022
Soveltava Lavis –lavatanssijumppaa Iskun talolla,
Seuratie 3
Koe tanssintaikaa tuolissa
istuen tai tuoli tukena. Maanantaisin alkaen 31.1. klo
15.15-16.15. Hinta: Kevään 10
kerran kurssin hinta on 20€
Vetreä Jengi –tuoli-

jumppa Iskun talolla, Seuratie 3
Jumppaa tuolissa istuen ja
tuoli tukena. Tiistaisin alkaen
1.2. klo 13.00-13.45.
Osallistumismaksu 25 €/
vuosi tai kevätkausi 12.50€
Ilmoittaudu: www.kuntapalvelut.fi/paimio tai p.
024745316 liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Matleena Koskinen p. 050-5640873

Vanhuspalvelut

Ystäväpiirien toiminta
Ystäväpiirien toiminnat
jatkuvat Senioritalon B kerhotilassa. Jos haluat kysyä
ystäväpiiristä ja liittyä mukaan mukavaan porukkaan
niin ota yhteyttä virikeohjaaja Tiina Kalasniemeen

puh 0504014175
Ystäväpiirien yhteinen
tapaaminen joulujuhlien
merkeissä Kaimalan Karhulammella tiistaina 14.12 klo
12.00 alkaen.

korttelijoulu

Tutut naapurit sekä siisti ja valoisa pihapiiri
vaikuttavat ikäihmisten kokemukseen
turvallisuudesta.
Ehtookonnun hyvinvointikortteli -hankkeen
avoimissa työpajoissa ideoitu
Korttelijoulutapahtuma toi viime torstaina joulun
tunnelman lähelle ikäihmisten arkea. Tapahtuma
toteutettiin neljässä korttelissa Vistan alueella.
Mitä jos toteuttaisitte
joulutapahtuman omassa korttelissanne
tai taloyhtiönne kerhohuoneessa?
Millaisen tunnelman loitte?
Kootaan kuvat & kokemukset:
paimio.fi/korttelijoulu
Lisätietoa: heidi.kervinen@paimio.fi

paimio.fi

KAUPUNGINVIRASTO SULJETTUNA
23.12.2021 – 2.1.2022 SEKÄ 7.1.2022
- Sosiaalitoimi/ Lastensuojelu: virka-aikana on auki seuraavasti;
23.12. ja 31.12. klo 8-15, 27.12.-30.12. klo 8-15.30 puh. 02 474 5127.
Virka-ajan ulkopuolella Turun seudun sosiaalipäivystys palvelee, johon saa
yhteyden suoran asiakasnumeron kautta puh. 02 262 6003, tai hätäkeskuksen
kautta numerosta 112.
- Kotihoito: joka päivä klo 7.00-21.00, puh. 050 342 8114
- Varhaiskasvatus: arkisin Tapiolan päiväkoti, puh. 050 452 3792
- Paimion Vesihuolto Oy: päivystyspuhelin 0500 786 022
- Maaseutupalvelut: arkisin puh. 0500 868 701
Paimiossa 8.12.2021
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

Kirjaston aukioloajat vuodenvaihteessa
2021-2022

inen
Omatoim
asiointi
ivä
joka pä
.
2
klo 7- 1

HUOM! ti 21.12.
klo 13.30-19

to 23.12.2021 - su 2.1.2022
omatoimi, ei palveluaikaa
ma 3.1. klo 12-19
ti 4.1. klo 12-19
ke 5.1. klo 10-16
to 6.1. - su 9.1. 2022
omatoimi, ei palveluaikaa

Vistantie 18, www.paimio.fi/kirjasto, paimio.kirjasto@paimio.fi, p. 024745320

Uusia tiloja Paimion varhaiskasvatuspalveluille
Paimion varhaiskasvatuspalvelut ovat saamassa
uusia tiloja elokuussa 2022
Kansanopiston pihapiirissä, Vistan koulun Alatalon
vieressä olevaan Keskitalon
kiinteistöön ollaan saneeraamassa uusia tiloja varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön.
Rakennukseen tulee tilat kolmelle ryhmälle eli noin 60 lapselle. Perustettava yksikkö on
hallinnollisesti osa Lempilän
päiväkotia.
Keskitalon yksikössä on
tarkoitus järjestää ensisijaisesti esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta
yksikön päivittäisen toimintaajan ollessa klo 6.30 – 17.00.
Ajatuksena on se, että erityi-

sesti Vistan koulussa koulutiensä myöhemmin aloittavat
lapset voisivat osallistua jo
esiopetukseen Vistan koulun
vieressä olevassa päiväkodissa. Keskitalon sijainti Alatalon
alkuopetuksen läheisyydessä
luo hyvät edellytykset esi- ja
alkuopetuksen nivelvaiheyhteistyölle ja sen kehittämiselle. Lapsille puolestaan koulu
ympäristönä, sen ihmiset ja
toiminta tulevat tutuiksi jo
esiopetusvuonna.

Lempilän esiopetus
Keskitaloon
Lempilän

päiväkodissa

toteutettava esiopetus siirtyy saneerauksen jälkeen
kokonaan Keskitaloon. Myös
Lempilän Leijonien esiopetusryhmä yhdistetään Keskitalon esiopetusryhmiin. Koulutuslautakunta on kokouksessaan 2.12.2021 päättänyt
6-vuotiaiden lasten esiopetuksen järjestämispaikoista
toimintavuonna 2022-2023.
Esiopetusta järjestetään
kaupungin omissa päiväkodeissa (Ala-Vista, Hanhijoki,
Jokela, Kriivari, Lempilä/Keskitalo ja Tapiola) sekä Nappulakaaren ja Nappulamäen
yksityisissä päiväkodeissa,
mikäli yksikön esiopetukseen
hakeneita lapsia on vähintään 12. Jokelan päiväkodissa
integroidusta erityisryhmästä johtuen ryhmäkoko voi olla
pienempi. Perheillä on mahdollisuus hakea lapselleen
haluamaansa esiopetuspaikkaa edellä mainituista päiväkodeista. Esiopetukseen
haku käynnistyy alkuvuodesta. Hakuaika ja tarkemmat
ohjeet ilmoitetaan erillisessä ilmoituksessa Wilmassa,
kaupungin nettisivuilla sekä
Kunnallislehdessä.

Paimion
kirjastossa
joka toinen
maanantai
17.1. alkaen klo 17-18.15

Tule lukemaan
lukulemmikille
Lukuhetki kestää 15 minuuttia/lapsi ja se on
maksuton. Ajan voi varata kirjastosta paikan
päältä tai soittamalla numeroon 02 474 5320.
Lukemaan ovat tervetulleita kaikki lapset ikään
katsomatta.
Lukuhetken tuottaa Suomen Karva-Kaverit ry
www.paimio.fi/kirjasto, paimio.kirjasto@paimio.fi, Vistantie 18

paimio.fi

