Paimion kaupunki tiedottaa
2/2021
Tekninen ja ympäristöpalvelut

Teknisen toimen viherpuolen
kesähommia 2021

Leikkipaikkoja on Paimion kaupunginalueella vielä
20 kpl ja niiden peruskunnostus jatkuu tänäkin kesänä. Kesäkaudella 2021
olisi tarkoitus kunnostaa
Puistotien leikkipaikka
sekä toteuttaa Pyytien
leikkipaikan siirto uuteen
paikkaan lähemmäksi Alvar Aallon tietä entisen
pelikentän paikalle. Urhei-

lupuiston leikkipaikan kiipeily- ja liukutorni on myös
uudistuskohteena.
Näillä näkymin purkulistalla on ainakin Kärppätien
leikkipaikka. Leikkipaikkojen kunnostustarve jatkuu
myös seuraavinakin vuosina, vaikka yhdeksän kohdetta onkin jo lähivuosina
käyty läpi.
Matonpesupaikan altaiden kunnostus- ja vaihtotyö on myös tarkoitus
toteuttaa ennen kiivainta
sesongin alkua.
Moisioon on tulossa
muutama uusi kuntoiluväline Holman puistoon.

Metsäfrisbeegolf, Jokipuiston skeittialue ja
perhospuisto on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021
aikana.
Puukujanteissa
on
myös uusimistarvetta ja

niistä kunnostuslistalla ja
tavoitteena on uusia ainakin Vistantien varrella, Tillintuvan kohdalla oleva koivukujanne sekä mm. Koskelassa, Mustankorventien
varren lehmuskujanne.

KUNTAVAALIEN VAALI
PÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA
MUUTTUU PAIMIOSSA
Paimion kaupunginhallitus päätti 31.3. kuntavaalien vaalipäivän
äänestyspaikaksi Vistan koulun aulan (osoitteessa Vistantie 31-35).
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021 klo 9.00–20.00.
Ennakkoäänestyspaikkana on edelleen Paimion kaupungintalo
(osoitteessa Vistantie 18). Ennakkoäänestyksen ajanjakso on nyt
kaksi viikkoa eli 26.5.–8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikka on avoin
na arkisin klo 10–19 ja viikonloppuisin klo 10–16.
PAIMION KESKUSVAALILAUTAKUNTA

KAUPUNGINVIRASTO
SULJETTUNA 14.5.
SEKÄ 28.6.–1.8.2021
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 14.4., että kaupunginvirasto pidetään suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 14.5.2021
sekä kesällä 28.6.–1.8.2021. Viraston toimialat huolehtivat siitä,
että välttämättömät palvelut voidaan tarjota myös kiinnioloaikana.
Kesäsulun aikaisista päivystävistä palveluista yhteystietoineen
ilmoitetaan kaupungin internet-sivuilla sekä seuraavassa Paimio
tiedottaa -liitteessä, joka julkaistaan Kunnallislehden yhteydessä
perjantaina 11.6.

Are you ready to boogie the week away?

Virtuaalinen vanhemmuuden viikko
Maanantai 26.4. klo 18: Lasten ja nuorten pelimaailma – Mitä pitäisi tietää? Luennoitsijana Minna Koirikivi.
Tiistai 27.4. klo 18: Iloa vanhemmuuteen ja työkaluja arkeen. Luennoitsijana Raisa Cacciatore.
Keskiviikko 28.4. klo 18: Nuorten päihdekokeilut – Miten puhua päihteistä nuorten kanssa? Luennoitsijana
Niina Jalo.
Tapahtumien linkit tulevat maanantaina 26.4. www.paimio.fi-sivuille.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu tuo
TE-palvelut kuntiin

Keskiviikko 28.4. klo 18.00: Paimion kirjasto järjestää 12 ensimmäiselle ilmoittautuneelle perhekunnalle
tietokilpailun, jossa yhteen hiileen puhaltaminen on avain voittoon! Kysymyksiä sekä aikuisille että lapsille.
Tiukkaan visaan osallistutaan perhekunnittain Teams-lähetyksen aikana. Valitkaa tiimillenne nimi ja
valmistautukaa kohtaamaan paikkakunnan besserwisserit! Tietokoneella voit liittyä lähetykseen selaimen
kautta, mobiilissa lataa ensin maksuton Teams-sovellus. Ilmoittaudu s-postilla osoitteeseen
paimio.kirjasto@paimio.fi tai soittamalla numeroon 02-474 5320. Liitä ilmoittautumiseen mukaan oma
sähköpostiosoiteesi, johon illan osallistumiskutsu lähetetään.
Torstai 29.4. klo 10-11.00: Paimion srk:n ja Paimion MLL:n yhteistyönä luotsaama etäperhekahvila, jossa
Miska Pressan Katti -konsertti. Konsertin Youtube-linkki julkaistaan molempien tahojen facebook-sivuilla
tapahtuman alkaessa. Lämpimästi tervetuloa linjoille.
Torstai 29.4. klo 17.30-19.00: Murkkufoorumin aiheena Nuoren mielen vuoristorata - Milloin on aihetta
huoleen? Tule mukaan 12-16-vuotiaiden vanhemmille tarkoitettuun ammatillisesti ohjattuun vertaisryhmään,
joka toteutetaan Teams-sovelluksen välityksellä. Ilmoittautumiset: marianne.ylinen@paimio.fi
Perjantai 30.4. klo 20: Katupäivystys Parkki päivystää vapunaattona sekä Sauvossa että Paimiossa.
Parkkiryhmä on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten vanhemmille ja muille katupäivystyksestä kiinnostuneille.
Lisäinfoa ja ilmoittautumiset: kristina.mantymaa@paimio.fi tai sami.korvenrinne@sauvo.fi.
Lisäksi:
Ota hauska kuva koko perheestäsi teemalla
”Yhdessä” 26.4.-2.5. välisenä aikana ja liitä kuva
Vanhemmuuden viikon Facebook-tapahtuman
seinälle tai Instagramiin tagilla
#vanhemmuudenviikkopaimio2021.
Palkintona osallistujien kesken arvotaan
lahjakortti S-kauppaan.
MLL:n pihajumppaa sekä omatoimista jumppailua
eri leikkipuistoissa.
(214) Pihajumppa (MLL Paimio) - YouTube

Huom! Voit tilata perheellesi myös vappukassin 16.-23.4. välisenä aikana. Lisätietoja ja tilaus srk:n nettisivulta.
Kassit voit noutaa torstaina 29.4. Mikaelin talolta tai Sauvon seurakuntatalolta klo 10-12 ja 15-17.

VANHEMMUUDEN VIIKON MAHDOLLISTAVAT:
Ehkäisevän päihdetyön rahasto, Paimion kaupungin vapaa-aikapalvelut ja koulupalvelut, Paimion kirjasto,
Paimion seurakunta, MLL Paimio.

Maaliskuussa alkanut työllisyyden kuntakokeilu lisää
Paimion ja Sauvon työvoimapalveluiden tarjontaa.
Kokeilu jatkuu 30.6.2023 asti. Kokeilukuntiin siirtyy TEtoimistoista henkilökuntaa
ja suuri määrä käytännön
asiakastyötä. Kokeilun aikana asiakaspalvelua tarjoavat
yhdessä sekä TE-virkailijat
että kuntien omat työvoimasuunnittelijat.
Työnhakijoille tarjottavat
palvelut ovat entistä paikallisempia ja helpommin
saavutettavia. Tavoitteena on myös saada alueelle
työvoimakoulutuksia sekä
uravalmennuksia. Ensimmäiset paikalliset työvoima-

koulutukset käynnistyivät
jo huhtikuun aikana. Puhtausalan ja hoiva-avustajan
koulutusten lähiopetuspäivät järjestetään Paimiossa
ja työssäoppimispaikkoina
on työnantajia Paimion ja
Sauvon alueella.
Henkilökohtaista asiakaspalvelua tarjotaan molempien kuntien työnhakijoille
Paimion työvoimapalveluissa, osoitteessa Sähköyhtiöntie 4. Asioida voi henkilökohtaisten tapaamisten
lisäksi puhelimitse ja etäyhteydellä. Kaikki työnhakijoina olevat kuntalaiset eivät
kuitenkaan kuulu kokeilun
piiriin. TE-toimisto on tiedottanut henkilökohtaisesti

kaikkia kokeilun asiakkaita.
Tarjoamme myös jatkossa
työnhakijapalveluina henkilökohtaista ura- ja koulutussuunnittelua, johon kuuluu
työnhakuasiakirjojen laadintaa sekä opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien
etsintää.
Yrittäjiä ja työnantajia autamme jatkossakin osaavan
työvoiman löytämisessä.
Paimion ja Sauvon työvoimapalvelut www.paimio.fi/
tyovoimapalvelut
Sähköyhtiöntie 4, Paimio

paimio.fi

Paimion opisto

Kokemuksia koronakeväästä
Sekä kansalais- että musiikkiopistossa on eletty kevätkautta pitkälti etäopetuksen merkeissä. Tutuksi ovat
tulleet mm. Teams, Zoom,
Whatsapp, Facebook, Messenger ja Skype. Opetus on
lähtenyt yllättävän hyvin
käyntiin ja positiivista palautetta on tullut niin opettajilta
kuin kurssilaisilta.
Tuolijoogalaiset odottavat tunnin alkua Teamsissa. Kuva: Terhi Saari

Konkarit vaivattomasti
etäopetukseen
Terttu Tenhunen ohjaa
kansalaisopistolla sekä Hyvän mielen aamujooga- että
tuolijoogaryhmää. Etäopetukseen siirtyminen tapahtui
maaliskuun alkupuolella ja
monenlaisia ajatuksia pyöri
mielessä ennen aloittamista;
miten opetus käytännössä
onnistuu, toimiiko tekniikka ja osallistuvatko pääosin
seniori-ikäiset tunnille. Muutoksesta huolimatta tunnit
ovat sujuneet hyvässä vuorovaikutuksessa ja osallistujia on ollut runsaslukuisesti,
vaikka suora näköyhteys nyt
puuttuu. Onnistuneista kokemuksista innostuneena
Terttu on jatkossakin valmis
ohjaamaan tunteja etänä,

jos tilanne niin vaatii. Tertun
mukaan ”Ennen oli sanonta minkä nuorena oppii sen
vanhana taitaa. Nyt voisi sanonnan muuttaa muotoon
minkä varttuneempana oppii, sen olisi kyllä nuorenakin
hallinnut.”
Tertun joogatunneilla jo
useamman vuoden käynyt
Inger Löfgren on kokenut
etäopetuksen oikein hyvänä
vaihtoehtona, kun lähiopetus ei ole ollut mahdollista.
Ingerin puolesta etäopetukseen olisi voitu siirtyä jo paljon aikaisemmin. Mikäli opiston tarjontaan tulee jatkossa
etä- tai hybridikursseja, on
Inger ilman muuta valmis
osallistumaan tällaisellekin
kurssille.

Englannin ja espanjan
opettaja Elisa Juvonen on
innostanut opiskelijansa digiloikan ottamiseen, ja heittäytyminen on kyllä palkinnut. Iloisten ja innokkaiden
tuttujen äänien kuuleminen
ja kasvojen näkeminen ruudulla on ilahduttanut viikko
toisensa jälkeen. ”Ryhmähenki on pysynyt etäyhteyksin hyvänä, ja olemme
ylipäätään olleet tyytyväisiä, että kielten opetus on
ollut helppo sopeuttaa etäopetukseen. Hieman uuden
opettelua ja tottumista tämä
on vaatinut kaikilta, mutta
on ollut vaivan arvoista” toteaa Elisa.
Englannin kurssilainen Eeva Tammelin pohti etäope-

tukseen siirtymisen osalta
aluksi, että näinköhän opiskelu nyt jää. Etätunnit kuitenkin yllättivät Eevan positiivisesti: ”Plussaa on tunnille osallistumisen vaivattomuus. Osallistumaan pääsee
vaikka omalta kotisohvalta”
Eeva kertoo. Harmillista on
se, että vain osa ryhmäläisistä on päässyt osallistumaan
etäopetukseen. Toisaalta
pienen ryhmän kanssa on
päässyt luontevasti työskentelemään kaikkien ryhmäläisten kanssa yhdessä ja
pareittain. ”Tuntuu siltä, että
etäopetuksessa opettaja on
tullut jopa lähemmäs meitä
oppilaita” Eeva toteaa.

Musiikki ja soittimet raikaavat etänäkin
Musiikin suunnittelijaopettaja Anna Schukovin
mukaan digiloikka etäopetukseen oli tehtävä vauhdikkaasti ja hänellä itsellään
ei ollut minkäänlaista aikaisempaa kokemusta etätuntien pitämisestä. Hyppy oli
siis täysin tuntemattomaan.
Anna opettaa musiikkia
vauvasta vaariin -akselilla.
Opetukseen sisältyy eri instrumenttien soittoa mm.
harmonikka, piano, kantele,
kitara sekä lasten muskarit. Opetukset tapahtuvat
livetilanteena reaaliaikaisesti. ”On ollut tärkeää, että lapsilla säilyvät rutiinit
etäopetuksesta huolimatta

Annan opetusstudio valmistautuu etäopetukseen.

Kuva: Anna Schukov

eikä tule liian pitkää taukoa
oppimisessa” Anna kertoo.
Annan mukaan omaa aikaa
on säästynyt paljon, kun soitinten ja tavaroiden roudaus
on jäänyt pois. Toisaalta nyt
tuntien eteen täytyy tehdä
paljon enemmän etukäteissuunnittelua ja valmistelua
kuin jos tunti pidettäisiin
normaalisti lähiopetuksena.
”On ollut huikeaa huomata, miten oppilaat ottavat
enemmän vastuuta omasta
oppimisestaan etätilanteessa. Edistystä ja oppimista
tapahtuu paljon odotettua
enemmän ja nopeammin.
Toisille etäopetus sopii jopa
paremmin kuin lähiopetus.
Etäopetuksessa saa haastaa omaa opettajuutta päivittäin. Asenne ratkaisee”
toteaa Anna.
Lilja Aaltosen (5v.) mielestä etälivemuskari on ihan kivaa, mutta tavallinen muska-

Paimion opiston
etäluento to 29.4. klo 18
TOISEN MAAILMANSODAN

Opettajan työpöytä on siirtynyt koulusta kotiin keittiön pöydälle.

Kuva: Elisa Juvonen

ri on kuitenkin mukavampaa.
Askartelut muskarin aikana
ja muskaria varten ovat olleet hauskoja. Lotta Kujanpää (4 v.) on äitinsä mukaan
ollut mukana etälivemuskarissa suht’ innokkaasti ja
keskittyen. Livetapahtuma
ja vuorovaikutteisuus ovat
selvästi auttaneet keskittymisessä. Lotta on pitänyt
etätunneista, vaikka välillä
mieli muuttuukin soittamisen, soittimiin tutustumisen
ja laulamisen välillä.
Sellonsoiton yksilöopetuksen opettaja Elina Jaanu on
kokenut, että niin hän kuin
oppilaat iloitsevat siitä, että
viikoittainen yhteydenpito
on voinut jatkua tapaamisrajoituksista huolimatta. Monet
oppilaat pitävät etäopetusta
virkistävänä vaihteluna, ja
nuoret ovat muutenkin tottuneet digiyhteyksin tapahtuvaan kanssakäymiseen.
Haastavaa etäopetuksessa
on ollut ohjata oppilasta
etänä ergonomisiin soittootteisiin ja -asentoihin. Myös
teknologia muuttaa sellon
äänen konemaisen räikeäksi
ja nasaaliksi, mikä rasittaa
opettajan tärkeintä työkalua
eli korvia.
Opisto kiittää kaikkia digiloikkaan uskaliaasti osallistuneita opiskelijoita, opettajia ja taustajoukkoja.

VÄHEMMISTÖJOUKOT
Tule kuuntelemaan mielenkiintoista luentoa, joka sisältää sekä
Euroopan rintamien että kotimaamme vähemmistöjoukkojen ja
vapaaehtoisten tarinoita.
Luento on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen
osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/paimio
Luennoitsija: FM, historiantutkija Jukka Salonen.
Luento toteutetaan Teamsilla.
Kuva: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/2143

Tekemisen mallia etälivemuskarissa näyttävät sisarukset Iivari 2 v. ja Lilja 5 v. 

Kuva: Miia Aaltonen

paimio.fi

Varhaiskasvatus

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Tillintuvan märkätilaremontti valmistunut

Elokuussa 2021 alkaa valtakunnallinen viisivuotiaita
koskeva kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu. Kokeilua varten on säädetty laki
kaksivuotisen esiopetuksen
kokeilusta (1046/2020).
Paimio on valittu yhdeksi
kokeilukunnaksi. Noin 20 %
paimiolaisista vuonna 2016
sekä vuonna 2017 syntyneistä lapsista voi osallistua
kokeiluun kuuluvaan esiope-

Kaupungin kiinteistöpalvelut
on kevään aikana remontoinut Nuorisotalo Tillintuvan
tiloja. Pintaremonttia on
tehty niin poikien kuin tyttöjenkin WC-tiloissa. Samoin

tukseen.
Kaikkia 5-vuotiaita lapsia ei voi hakea kyseiseen
esiopetukseen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on nimennyt Paimion kokeilutoimipaikoiksi Hanhijoen ja
Tapiolan päiväkodit. Ne lapset, jotka jo ovat näissä päiväkodeissa, voivat valikoitua
koeryhmään. Tämän tyyppisen valinnan perusteena on
tieteelliseen tutkimukseen

liittyvä satunnaisotannan
periaate. Kokeiluun osallistuminen kokeilupäiväkodissa edellyttää kuitenkin lapsen huoltajan suostumusta.
Koeryhmään valikoituneiden
lasten huoltajille lähetetään
postitse lisätietoa asiasta ja ohjeistusta kokeiluun
osallistumisesta. Tietoa kokeilusta päivitetään sivulle
www.paimio.fi/kaksivuotinenesiopetus.

on tehty eteistilojen lattiamateriaalin vaihto ja huoltomaalaus seinille.
Samanlainen remontti on
tarkoitus tehdä myös biljardihuoneeseen.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

Parvekejumpat keväällä 2021
Supersuositut
parvekejumpat
käynnistyvät
jälleen koronan
sallimissa rajoissa
Paimion kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa myös tänä
keväänä/kesänä taloyhtiöille
maksuttomia parvekejumppia. Parvekejumpat kestävät 30 minuuttia kerrallaan.
Jumpat voi toteuttaa myös
tuolilla istuen, jos osallistuminen seisten on haastavaa.
Jumpat käynnistetään senioritalon, Jousikujan, Apilatien ja Kotipolun pihalla,

mutta mikäli taloyhtiösi on
kiinnostunut, ota yhteyttä liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Matleena Koskiseen.
Ensimmäiset parvekejumpat
järjestetään seuraavasti:
Tiistai 27.4. (huom. säävaraus, jumppia ei voida järjestää
sadesäällä äänentoistolaitteiden takia).
• klo 12.30 Senioritalon piha,
Paltantie 6
• klo 13.30 Apilatien 2-8 sisäpiha
• klo 14.30 Jousikuja 4 pihalla
• klo 15.30 Kotipolku 6 pihalla

Suosittelemme osallistumaan mahdollisuuksien mukaan omalta parvekkeelta!
Pihalla on noudatettava
kahden metrin etäisyyttä
sekä maskisuositusta! Osallistuminen vain oireettomana!
Jumppia tullaan järjestämään säännöllisesti eri puolilla kaupunkia kevään aikana. Mikäli parvekejumpalle
olisi toivetta taloyhtiösi pihalle, ota yhteyttä liikunta –
ja hyvinvointikoordinaattori
Matleena Koskiseen p.050
564 0873 tai matleena.koskinen@paimio.fi

Poikien vessa kesken ja jälkeen
remontin

1. Vistan raitilla –kuvakävely. Omatoiminen, noin 2 km
kulttuurikävelyreitti Paimion
keskustassa tutustuttaa rakennusten ja alueen historiaan. Tutustu reittiin verkossa
osoitteessa paim.io/vistanraitilla. 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. Uimakoulut Solinassa kesäkuussa: Uimahalli Solinan
kesäkuun uimakoulut toteutetaan viranomaismääräysten sallimissa rajoissa.
Ryhmien tiedot ja ilmoittautumispäivä (alustavasti
10.5.2021 klo 17) ilmoitetaan
Solinan nettisivulla: www.
paimio.fi/solina, Solinan Facebook-sivulla sekä ilmoit-

Tapahtumat
tautumissivustolla osoitteessa: www.kuntapalvelut.
fi/paimio.
TULOSSA ELOKUUSSA

Koronatilanteen salliessa
Paimion Jokipuistossa järjestetään Paimion Järjestöparlamentin ja LC Paimion
yhteistyönä lauantaina 21.8.
klo 10–16 Harrastemessut
ja Siltasoudut. Seuraa uutisointia mm. sivulla www.
paimio.fi/harrastemessut.

Terveyspalvelut

Omaolo-digipalvelu otettu
käyttöön terveyskeskuksessa
tietulehduksesta tai silmän
rähmimistä, vetistystä tai
punoitusta, täyttämällä oirearviokyselyn Omaolo-palvelussa saat toimintaohjeita
oireisiin.

Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymässä on
otettu käyttöön uusi sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, Omaolo. Sen avulla
voit helposti arvioida, millaista hoitoa tarvitset ja saat
juuri omaan tilanteeseesi
sopivan ohjauksen kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin
palveluiden pariin.
Jos sinulla on esimerkiksi selkäkipua, epäily virtsa-

Hoitosuositus voi vaihdella esimerkiksi kiireelliseen
ohjaukseen alueen päivystykseen, ajanvaraukseen
esimerkiksi hoitajalle, lääkärille tai kotona toteutettaviin
hoito-ohjeisiin riippuen aina
yksilöllisistä vastauksistasi.

mobiilivarmenteella. Terveydenhuollon ammattilainen
käy oirearvion läpi ja ottaa
henkilöön yhteyttä. Näin
asiakas säästyy puhelinsoitoilta. Perustiedot suositellusta jatkosta ja vinkkejä alueen palveluihin saa
Omaolosta ilman kirjautumistakin.
Omaolo-palvelu ei korvaa
puhelinpalveluja, mutta antaa asiakkaalle uuden väylän ja mahdollisuuden saada
apua. Oirearvion voi täyttää
milloin tahansa, mutta terveydenhuollon ammattilaiset käsittelevät niitä arkisin
ma–pe klo 8–15.

Palveluun
kirjaudutaan
verkkopankkitunnuksilla tai

Uusi palvelu löytyy osoitteesta www.omaolo.fi

Kirjaudu
palveluun
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

paimio.fi

Ympäristöpalvelut

Ympäristötoimet rullaavat
Paimiossa
Hiilineutraalit kunnat eli
Hinku -hanke sekä Paimion
ympäristöohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden
jalkauttaminen käytäntöön
jatkuvat tänäkin vuonna vieden Paimiota kohti kestävämpää tulevaisuutta.
Helmikunnat-hanke edistää luonnonhoitotöiden
suunnittelua ja toteutusta
Juntolan luonnonsuojelualueella sekä Vähäjoen-Karhunojan alueelle tulevana
kesänä. Lisäksi on aloitettu Paimion Lintuparatiisi
-hanke, jossa entistä jätevedenpuhdistamon aluetta
kunnostetaan lintujen leväh-

dys- ja pesintäpaikaksi.
Vieraslajien torjuntaa jättipalsamin kitkentätalkoiden
muodossa järjestetään kesäheinäkuussa koronatilanteen
salliessa. Viekas-hanke puolestaan jatkaa jättiputkien
hävittämistä tulevan kesän
aikana.
Ympäristötoimeen on saatu määräaikaista lisävoimaa
ympäristöasioita edistämään. Osa-aikainen projektisuunnittelija Laura Paarala
aloitti työt huhtikuun alussa
ilmastoasioiden, kestävän
kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen
parissa.

Kirjasto

Paimion kirjasto suljettuna 19.5.–
3.6. järjestelmänvaihdon vuoksi

Hiilineutraalisti kesää kohti pyöräillen.

Vaski-kirjastot vaihtavat
avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmään Kohaan
touko-kesäkuun vaihteessa.
Järjestelmänvaihto mahdollistaa uusien palvelujen
kehittämisen ja tuo säästöjä kirjastoille. Järjestelmän
vaihtuessa Vaski-kirjastot
eivät tarjoa lainauspalveluja 19.5.–3.6.2021 välisenä
aikana. Paimion kirjasto on
kyseisen ajan suljettuna.
Sulkuajan yli saa jo nyt pitkän laina-ajan neljän viikon
lainoille ja kahden viikon lai-

noille 29.4. lähtien.

Ota talteen lainaushistoriasi
Järjestelmän vaihtuessa
lainaushistoria nollautuu.
Jos olet ottanut lainaushistorian käyttöön verkkokirjastossa ja haluat ottaa lainaushistoriasi talteen nykyisestä
järjestelmästä, voit kopioida
sen suosikkilistaksi verkkokirjaston uuden toiminnon
avulla. Löydät sen verkkokirjaston Lainaushistoriasivulta.

KUULUTUS
Naapureiden kuuleminen maisema
työlupahakemuksen johdosta
Paimion kaupunki hakee maisematyölupaa puiden kaatamiseksi
kaupungin omistamalla kiinteistöllä 577-499-2-245, Tapiolan
alueella.Puiden kaato liittyy alueella olevien ojien perkuu- ja kunnostustöihin.
Maisematyöluvalla tutkitaan maankäyttö- ja rakennuslain MRL
128 §:ssä mainitut maisematyöluvan erityiset edellytykset ennen
lupaharkintaa. Tällä kuulutuksella ilmoitetaan MRL 133 §:n ja MRA
65 §:n mukaisesti naapureille maisematyölupahakemuksen vireille
tulosta.
Maisematyölupahakemuksen johdosta varataan MRA 65 §:n nojalla
naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin
oloihin hanke saattaa vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen
tekemiseen. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävillä Paimion
rakennusvalvontatoimistossa os. Vistantie 18, 21530 Paimio,
19.4.–3.5.2021 välisen ajan. Hakemusasiakirjat saa nähtäväkseen
soittamalla ja varaamalla ajan etukäteen puh. 02- 4745292.
Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 3.5.2021 klo 15:30
mennessä osoitteeseen Paimion kaupunki, Ympäristölautakunta,
Vistantie 18, 21530 Paimio tai sähköisesti osoitteeseen paimio.
kaupunki@paimio.fi. Muistutuksessa tulee olla muistutuksen tekijä
ja hänen yhteystietonsa.
Lisätietoja: toimistoinsinööriltä puh. 02- 4745 294
Paimiossa 16.4.2021
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

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

