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Ympäristöpalvelut

Paimion ilmastopäästöistä  
leikattu jo yli kolmannes

Paimion kaupunki liit-
tyi Hiilineutraalit kunnat eli 
Hinku–hankkeeseen vuoden 
2019 lopulla. Hinku-kunnat 
ovat sitoutuneet tavoittele-
maan 80 prosentin päästö-
vähennystä vuoteen 2030 
mennessä vuoden 2007 ta-
sosta.

Paimion muutos kokonais-
päästöissä on -38 % vuo-
desta 2007 vuoden 2020 
ennakkotietoon verrattuna. 

Muutos päästöissä asukasta 
kohden laskettuna on -44 % 
vuosina 2007-2020 (ennak-
kotieto vuodesta 2020). Vuo-
den 2020 päästölaskelmien 
mukaan kokonaispäästöistä 
37,5 % oli peräisin tieliiken-
teestä. 

Paimion  
ilmastotyötä ohjaa 
ympäristöohjelma

Laskentamenetelmänä on 

käytetty Hinku-laskentaa, 
tarkemmin päästötietoihin 
voi tutustua esim. paastot.
hiilineutraalisuomi.fi -si-
vustolta. Kasvihuonekaasu-
päästöjä on siis onnistuttu 
pienentämään, mutta vielä 
on matkaa päästötavoit-
teisiin ja aktiivisia toimia 
tarvitaan, jotta päästöjä 
saadaan leikattua riittävän 
nopeasti. Paimion kaupunki 
jatkaa ilmastotyötään ym-
päristöohjelman mukaises-

ti. Kaupungin hiilijalanjälkeä 
pienennetään mm. sähköä 
ja lämpöä säästämällä, kiin-
teistöjen energiatehokkuut-
ta huomioimalla ja lisäämällä 
uusiutuvan energian osuutta 
energiahankinnoissa.

Lähde: 
paastot.hiilineutraalisuomi.fi 

VisitPaimio matkailu -ja hyvinvointisivut aukeavat 01/22

YRITYS, HALUATKO TUOTTEESI 
UUSILLE MATKAILUSIVUILLE?
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Paimion opisto

Tervetuloa musisoimaan 
kaikki alle kouluikäiset! 
Leikkimällä, laulamalla,                                        
loruilemalla, köröttele-
mällä, soittamalla, liikku-
malla… 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 per-
hemuskari alle 4-vuotiaille 
aikuisen kanssa

*klo 18.15 – 19 soitin-
muskari noin 5-6 -vuoti-
aille.

MUSKARIT  
PAIMIOSSA

Opetus Paimion musiik-
kiopiston muskariluokassa

Musiikkileikkikouluryh-
mä noin 3 kk - 2-v. + ai-
kuinen TORSTAI 

To klo 10.00–10.45, 13.1.–
12.5

Musiikkileikkikouluryh-
mä 1-2 vuotiaat+aikuinen 
TIISTAI 

Ti klo 17.–17.45, 11.1.–10.5 
Iloista, rentoa, helppoa 

ja monipuolista musiikin 
parissa toimimista aikui-
sen kanssa, ei tarvita en-
nakkotaitoja tai -tietoja! 

Musiikkileikkikouluryh-
mä 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 soitin-

muskari, jossa tutustu-
taan soitinkarusellinomai-
sesti eri soittimiin. 

ilmoittautumiset kaikkiin 
muskareihin 1.1.2022 alka-
en www.opistopalvelut.fi/
paimio

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 hodari-
kurssi, 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€

Verkkokurssit

Aktuellt -öva svenska 
på lunchen II (pienryhmä) 
Ti 12–12.45 18.1.–15.2, 21€ 

Ruotsin keskustelu-/pu-
heen 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 Etä-
kurssi 19.1.–2.2, 29€ 

Syvennä itsetuntemusta, 
voimaannu ja ymmärrä toi-
sia 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 liit-
tyviä yleisimpiä pieniä on-
gelmia.

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 en-
tinen koulu 13.1.–3.2, 36€ 

Tule tekemään perinteisiä 
lautanauhoja ja pirtanau-
hoja! 

Langoilla leikkien To 18–
20.15 Vistan koulu 13.1.–31.3 
39€ 

Puuhuonekalujen enti-
söinti ja korjaus Ke 18–21 
Vahtisten entinen koulu 
19.1.–30.3, 52€ 

Viherkasville oma per-
soonallinen kukkaruukku 
savesta.

Ti 17.30–20, Ti 17.30–19.30 
PAKK 8.2.–1.3, 19€ 

Lamppulasikurssi Pe 
11.3-13.3 Su, viikonloppu-
kurssi, 35€

Kurssilla valmistetaan 
helmiä perinteisellä lamp-
pulasitekniikalla erivärisistä 
lasitangoista. Helmiä koris-
tellaan 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 venyt-

tely Ke 10.00–10.45 Tillintu-
pa 12.1.–27.4.2022, 33€

Kuntojumppa senioreil-
le 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 kuntonyrkkei-
lyyn 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 seniorive-
sijumppa Ma 14.00–14.45 
Solina 10.1.–4.4.2022 34€

Tiistain seniorivesi-
jumppa Ti 11.00–11.45 So-
lina 11.1.–5.4.2022 34€

Keskiviikon seniorive-
sijumppa 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 - aivo-
terveyden perusteet Ti 
13–14.30 Kaupungintalo, 
25.1.–22.3, 19€

Rannikkolaivurikurssi
- saariston suojasta avoi-

mille vesille Ma 18–20 17.1.–
11.4, 65€ 

Tassulenkki Ma 18–20 
31.1.–7.2. 8,00 €  Yhdessä-
oloa koiraihmisten kesken!

Mehiläistenhoidon pe-
ruskurssi -verkkokou-
lutus + pesävierailu Ke 
18–20.15 26.1.13.4, 29€ 

Äänenhuollon kurssi La 
14.30–16.00 Lukion D-sii-
ven auditorio 15.1.–12.2, 12€ 

Matkailuranskaa 
Ke 18–19.30 Vistan koulu, 

26.1.–9.3, 21€

Myöhemmin ke-
väällä tulossa myös 
paljon muuta innos-
tavaa!

Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot
Kevään kursseille ilmoit-

tautuminen alkaa netissä 
1.1.2022 ja puhelimitse 3.1. 
klo 10, p. 02 474 5316. Kurs-
sien tarkemmat tiedot ovat 
jo luettavissa netti-ilmoit-
tautumissivulla. Suositte-
lemme kaikille kursseille il-
moittautumista osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/pai-
mio

Opisto seuraa viran-
omaisohjeistusta ko-
ronapandemiaan liittyen 
ja tiedottaa opiskelijoita 
mahdollisista muutok-
sista opetusjärjestelyis-
sä. Tunneilla on voimassa 
maskisuositus ja huoleh-
ditaan käsihygieniasta 
sekä turvaväleistä. Lie-
vissäkin flunssaoireis-
sa suositellaan jäämään 
kotiin. 

MUSKARIT  
ALKAVAT SAUVOSSA!!

Paimion opistossa tammi- 
helmikuussa alkavia kursseja

Tarjolla sparrausta
kielissä ja

matematiikassa! 

Y k s i l ö -  j a  p i e n r y h m ä o p e t u s t a
k i e l i s s ä  j a  m a t e m a a t t i s i s s a
a i n e i s s a .  O p e t u s  o n  k u u d e n

o p p i t u n n i n  p a k e t t i  ( 6 x 4 5 m i n ) ,
j o n k a  s u o r i t u k s e s t a  s o v i t a a n

y h d e s s ä  o p e t t a j a n  k a n s s a .  H i n n a n
v o i  j a k a a  o s a l l i s t u j i e n  k e s k e n .  
L i s ä t i e d o t  j a  i l m o i t t a u t u m i n e n

o s o i t t e e s s a
o p i s t o p a l v e l u t . f i / p a i m i o  t a i

s a t u . l e h t i s a l o @ p a i m i o . f i  
 

O N N I S T U U  M Y Ö S  E T Ä O P E T U K S E N A !
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Vanhuspalvelut

Terveyspalvelut

Ystäväpiirien toiminnat 
jatkuvat Senioritalon B ker-
hotilassa. Jos haluat kysyä 
ystäväpiiristä ja liittyä mu-
kaan mukavaan porukkaan 
niin ota yhteyttä virikeoh-
jaaja Tiina Kalasniemeen 

puh 0504014175

Ystäväpiirien yhteinen 
tapaaminen joulujuhlien 
merkeissä Kaimalan Karhu-
lammella tiistaina  14.12 klo 
12.00 alkaen. 

Seuraavissa soveltavan ja 
ikääntyneiden liikuntaryh-
missä tilaa keväällä 2022

Soveltava Lavis –lava-
tanssijumppaa Iskun talolla, 
Seuratie 3

Koe tanssintaikaa tuolissa 
istuen tai tuoli tukena. Maa-
nantaisin alkaen 31.1. klo 
15.15-16.15. Hinta: Kevään 10 
kerran kurssin hinta on 20€

Vetreä Jengi –tuoli-

jumppa Iskun talolla, Seu-
ratie 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.kun-
tapalvelut.fi/paimio tai p. 
024745316 liikunta- ja hyvin-
vointikoordinaattori Matlee-
na Koskinen p. 050-5640873

•  Sauvon terveysase-
ma on suljettuna 27.12.-
31.12.2021. 

•  Päivystys ja vastaanotot 
Paimion pääterveysase-
malla toimivat normaalisti.

•  TYKSLabin Sauvon näyt-
teenottopiste on suljettu-
na viikoilla 51 ja 52.

•  Rokotustoiminta ajanva-
rauksella jatkuu, mutta 
pop-up tapahtumia ei jär-
jestetä

•  Kouluterveydenhuolto on 
suljettu koulujen joululo-
man ajan.

•  Suun terveydenhuolto toi-
mii normaalisti.

•  Koronatilanne saattaa 
vaikuttaa joulun ajan ta-
pahtumiin ja vierailukäy-
täntöihin terveyskeskus-
sairaalassa. Seuraa kun-
tayhtymän tiedotteita fa-
cebookissa ja kotisivuilla.

Koronaturvallis-
ta joulun ja uuden 
vuoden viettoa 
edistävät

•  Juhlapyhien vietto ter-
veenä pienellä porukalla 
läheisten kanssa

•  Alueellisten ohjeiden ku-
ten maskisuosituksen 
noudattaminen ja suurten 
väkijoukkojen välttäminen

•  Maskin ja käsidesin käyttö 
väkijoukoissa kuten kau-
poissa, joulumarkkinoilla 
ja julkisessa liikenteessä. 

Huolehdi kauppa-asiat 
ajoissa ja vältä ruuhka-
aikoja, jos mahdollista. 
Maskin käyttöä suositel-
laan myös ulkotiloissa sil-
loin, kun väkeä on paljon 
liikkeellä eikä turvaväleistä 
huolehtiminen ole mah-
dollista.

•  Laulamisen välttäminen
•  Riskiryhmien erityinen 

suojaaminen tartunnoilta
•  Flunssan sairastaminen 

kotona ulkopuolisia kon-
takteja välttäen

•  Jos vierailet hoivakodis-
sa, muistathan noudattaa 
tarkoin henkilökunnan an-
tamia vierailuohjeita

Koronapassi

•  Koronapassi kannattaa 
hankkia heti, jos on tie-
dossa osallistuminen tilai-
suuteen, jossa sen käyttöä 
edellytetään. Jos sinun ei 
ole mahdollista saada ko-
ronapassia Omakannasta, 
voit saada sen terveys-
keskuksesta. Muistathan 
olla liikkeellä hyvissä ajoin 
ennen joulua ja vuoden-
vaihdetta!

Kalenterivuosittain tar-
kasteltavaan maksukat-
toon otetaan vuoden 2022 
alusta mukaan julkisessa 
suun terveydenhuollossa 
perittävät tutkimus- ja hoi-
tomaksut hammasteknisiä 
kuluja lukuun ottamatta. 
Esimerkiksi hammaspro-

teettisen hoidon kliinisen 
työn osuudesta perittävät 
maksut kerryttävät mak-
sukattoa, mutta hammas-
teknisen laboratorion kulut 
eivät kerrytä.

Asiakkaiden täytyy itse 
seurata maksukaton kerty-
mistä.

Ystäväpiirien toiminta

Paimion liikunta- 
palvelut tiedottaa

Terveyskeskuksen 
joulun ajan toiminta

Suun terveyden- 
huollon maksut  
mukaan maksukattoon

Tapahtumat

Liikuntapalvelut

1. Paimion Sähkömu-
seossa (Vistantie 24a) 
avoimet ovet tänään pe 
10.12. klo 16 – 18. Erityisoh-
jelmana paimiolaista leikki-
perinnettä keränneen Leik-
kispitte-hankkeen  tuotok-
set. Ensiesittelyssä syksyn 
aikana Paimiossa tuotetut 
kolme  perinneleikkivideo-
ta. Myös museopuoti on 
avoinna. Lisätiedot www.
paimionsahkomuseo.wor-
dpress.com.

2. Paimion musiikki-
opiston joulukonsertti 
tiistaina 14.12. klo 19 – 20 
Paimion kaupungintalon 
Paimiosalissa (Vistantie 18) 

3. Paimion parantola (Al-
var Aallontie 275) avoinna 
jouluun asti lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 11 – 17. 
Tarkemmat tiedot www.
paimionparantola.fi.

4. Kunniavartiot joulu-
aattona. Paimion reser-

viupseerit ja Paimion Seu-
dun Reserviläiset järjestä-
vät jouluaattona pe 24.12. 
klo 13.30 – 15.30 kunnia-
vartiot Paimion Pyhän Mi-
kaelin kirkon muistomer-
keillä (Vistantie 20).

5. Paimion Sähkömuseo 
ja Käsityömuseo Miila 
avoinna ti 28.12. klo 12 – 16.
Liput 5/4/3€ museo tai yh-
teislipulla + 1€ /lipputyyp-
pi. Miilaan pääsee myös 
Museokortilla. Esillä mo-
lemmissa museoissa pe-
rusnäyttelyt, lisäksi teema-
näyttelyt Kehikosta Kiilaan 
Sähkömuseossa ja Kuuluu 
malliin käsityömuseossa.

6. Paimion Lasten Peuhis 
la 15.1.2022 klo 15 – 18 Vis-
tan koulun 1-salissa. Koh-
dennettu 0-8 –vuotiaille ja 
näiden vanhemmille. Ilmai-
nen sisäänpääsy. Järjes-
telyistä vastaavat Paimion 
liikuntapalvelut ja Paimion 
Naisvoimistelijat.

paimionkaupunki

 korttelijoulu

Ehtookonnun hyvinvointikortteli -hankkeen
avoimissa työpajoissa ideoitu

Korttelijoulutapahtuma toi viime torstaina joulun
tunnelman lähelle ikäihmisten arkea. Tapahtuma
toteutettiin neljässä korttelissa Vistan alueella. 

Tutut naapurit sekä siisti ja valoisa pihapiiri
vaikuttavat ikäihmisten kokemukseen

turvallisuudesta.

 Mitä jos toteuttaisitte
joulutapahtuman omassa korttelissanne

tai taloyhtiönne kerhohuoneessa?

 M i l l a i s e n  t u n n e l m a n  l o i t t e ?
K o o t a a n  k u v a t  &  k o k e m u k s e t :

p a i m i o . f i / k o r t t e l i j o u l u   

Lisätietoa: heidi.kervinen@paimio.fi

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 palkitsemis-
kriteerit löydät osoitteesta: www.paimio.fi/paimionparhaat.
Esitykset perusteluineen toimitetaan sivistys- ja vapaa-ajanlau-
takunnalle 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
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Kansanopiston pihapiiris-
sä, Vistan koulun Alatalon 
vieressä olevaan Keskitalon 
kiinteistöön ollaan saneeraa-
massa uusia tiloja varhais-
kasvatuspalvelujen käyttöön. 
Rakennukseen tulee tilat kol-
melle ryhmälle eli noin 60 lap-
selle. Perustettava yksikkö on 
hallinnollisesti osa Lempilän 
päiväkotia.

Keskitalon yksikössä on 
tarkoitus järjestää ensisijai-
sesti esiopetusta ja sitä täy-
dentävää varhaiskasvatusta 
yksikön päivittäisen toiminta-
ajan ollessa klo 6.30 – 17.00. 
Ajatuksena on se, että erityi-

sesti Vistan koulussa koulu-
tiensä myöhemmin aloittavat 
lapset voisivat osallistua jo 
esiopetukseen Vistan koulun 
vieressä olevassa päiväkodis-
sa. Keskitalon sijainti Alatalon 
alkuopetuksen läheisyydessä 
luo hyvät edellytykset esi- ja 
alkuopetuksen nivelvaiheyh-
teistyölle ja sen kehittämisel-
le. Lapsille puolestaan koulu 
ympäristönä, sen ihmiset ja 
toiminta tulevat tutuiksi jo 
esiopetusvuonna. 

Lempilän esiopetus 
Keskitaloon

Lempilän päiväkodissa 

toteutettava esiopetus siir-
tyy saneerauksen jälkeen 
kokonaan Keskitaloon. Myös 
Lempilän Leijonien esiope-
tusryhmä yhdistetään Keski-
talon esiopetusryhmiin. Kou-
lutuslautakunta on kokouk-
sessaan 2.12.2021 päättänyt 
6-vuotiaiden lasten esiope-
tuksen järjestämispaikoista 
toimintavuonna 2022-2023. 
Esiopetusta järjestetään 
kaupungin omissa päiväko-
deissa (Ala-Vista, Hanhijoki, 
Jokela, Kriivari, Lempilä/Kes-
kitalo ja Tapiola) sekä Nap-
pulakaaren ja Nappulamäen 
yksityisissä päiväkodeissa, 
mikäli yksikön esiopetukseen 
hakeneita lapsia on vähin-
tään 12. Jokelan päiväkodissa 
integroidusta erityisryhmäs-
tä johtuen ryhmäkoko voi olla 
pienempi. Perheillä on mah-
dollisuus hakea lapselleen 
haluamaansa esiopetuspaik-
kaa edellä mainituista päi-
väkodeista. Esiopetukseen 
haku käynnistyy alkuvuodes-
ta. Hakuaika ja tarkemmat 
ohjeet ilmoitetaan erillises-
sä ilmoituksessa Wilmassa, 
kaupungin nettisivuilla sekä 
Kunnallislehdessä.

Uusia tiloja Paimion varhaiskasvatuspalveluille 
Paimion varhaiskasvatuspalvelut ovat saamassa  
uusia tiloja elokuussa 2022

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

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

 
 

Omatoiminen

asiointi 

joka päivä 

klo 7-21.

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

HUOM! ti 21.12. 
klo 13.30-19

Tule lukemaan 
lukulemmikille

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

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


