Paimion kaupunki tiedottaa
2/2022
Kesätyöt

Tukea
paimiolaisten nuorten
työllistämiseen ja
työllistymiseen
Paimion kaupunki tukee paimiolaisten nuorten
kesätyöllistymistä. Tukea
voivat hakea sekä nuoret
itse että ne yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jotka
palkkaavat paimiolaisen,
n. 16 - 20 vuotiaan nuoren
kesätyöhön. Tukea voidaan
myöntää myös ei-paimiolaisille yrityksille sekä itsensä
työllistäville 4H-nuorille.

Nuoret
Jos olet paimiolainen n.
16 - 20 -vuotias nuori, voit
hakea kesätyötä yksityiseltä yritykseltä tai yhteisöltä.
Kesätyötä hakiessasi voit
kertoa, että kaupunki tukee
sinun palkkaamistasi kesätyöhön kesätyötuen avulla.
Sinut kesätyöhön palkkaava yritys voi olla myös eipaimiolainen. Sinun itsesi
tulee sekä asua että olla

kirjoilla Paimiossa.

Ammattiin
valmistuvan tuki
Kun palkkaa tänä keväänä 2022 ammattiin valmistuvan paimiolaisen alle 25
-vuotiaan nuoren hänen
koulutukseensa liittyvään
kesätyöhön, kaupunki voi
myöntää kesätyöllistämisen
tukea. Palkattavan nuoren
tulee sekä asua että olla
kirjoilla Paimiossa. Tukea
voidaan myöntää myös eipaimiolaisille yrityksille ja
yhteisöille.

Nuorten
4H-yritysten tuki
Paimion kaupunki tukee
paimiolaisia nuoria, jotka
työllistävät itsensä kesällä
2022. Tukea saa paikallisen 4H-yhdistyksen kautta
oman 4H-yrityksen perus-

tamiseen.
4H-yrittäjät ovat 13 28 -vuotiaita paikallisen
4H-yhdistyksen jäseniä.
4H-yrittäjyys on pienimuotoista, sivutoimista ja
usein myös kausiluontoista
yritystoimintaa. Yrittäjyyttä
kokeileva nuori saa ohjausta 4H-yhdistykseltä. 4Hyhdistyksen perustaminen
edellyttää paikallisen 4Hyhdistyksen jäsenyyttä (35
euroa), 4H-yrityskoulutuksen käymistä sekä pientä
alkupääomaa tarvikkeiden
tms. hankintaan.
Kaupunki tukee paimiolaisten nuorten 4H-yrittäjyyttä maksamalla 4H-yhdistyksen jäsenmaksun 35
euroa sekä 100 euron tuella
/ 4H-yritys. Jos kiinnostuit
itsesi työllistämisestä 4Hyrityksen kautta, olethan
yhteydessä paikalliseen 4H-

Kuva: Jenni Mikkonen

yhdistykseen: Katso yhteystiedot: paimio-sauvo.4h.
fi.

Hae tukea
Nuorten kesätyöllistämisen tukea ja ammattiin
valmistuvien tuen hakulomakkeet löytyvät kaupungin www-sivuilta: paimio.
fi/kesatyontuet

Lisätietoja
Nuorten työllistämisen
tukemisesta saa lisätietoja kaupungin henkilöstöpäälliköltä Eila Hulkkoselta,
sähköposti (etunimi.sukunimi@paimio.fi) tai p. 050
3144904.

KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS

Kokousaika: Keskiviikko 20.4.2022 klo 18.00
Kokouspaikka: Paimion kaupungintalo, Paimiosali
KÄSITELTÄVINÄ ASIOINA MM:
- Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen
päätös, osakeanti ja osakassopimuksen
täydennyssopimuksen solmiminen
- Jäsenen valitseminen Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan
- Sitoutuminen historiateoksen laadintaan
- Selvitys valtuustoaloitteista
-Selvitys kuntalaisaloitteista
-Muut asiat
- Valtuutettujen kirjalliset aloitteet
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO
Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Paimion kaupungin
www-sivuille tiistaina 26.4.2022.
Kokouskutsu kokonaisuudessaan ja esityslista:
www.paimio.fi

Kirjaston

POIKKEUSAUKIOLOT
Ei palveluaikaa,
omatoimikirjasto avoinna klo 7-21:
Pääsiäisen aikaan pe 15. - ma 18.4.
Helatorstaina 26.5. sekä pe 27.5.
Kirjasto kokonaan suljettu
ti 7.6. (koko päivä) - ke 8.6. klo 12 asti
kirjastojärjestelmän versionvaihdon
vuoksi.

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

paimio.fi

Musiikkiopisto

Musiikkiopiston kevätkuulumisia!
Soitto soi ja laulu kaikuu
iltaisin lukion tiloissa, kun
musiikkiopiston yksilö- ja
ryhmäopetus pyörii täydellä teholla lähiopetuksena.
Muskariryhmiin on kevätkauden alussa tullut uusia
lapsia. Tammikuussa aloitimme Sauvossa kaksi muskariryhmää, jotka jatkuvat
syksylläkin. Ilmoittautuminen kaikkiin muskariryhmiin
tehdään netissä, ja syksyn

ryhmiä varten 1.8. alkaen.
Esiintymisetkin
ovat
päässeet vauhtiin, kun Kirjastossa soi -sarja käynnistyi maaliskuussa. Sarjan
seuraavat iltamusiikkihetket
ovat keskiviikkona 13.4. ja
maanantaina 2.5. Aloitusaika on aina klo 18 eikä pääsymaksuja peritä.
Lukuvuoden päättävä kevätkonserttimme on tiistaina 17.5. klo 19 Paimiosalissa.

Eri soitinten oppilaat esiintyvät, ja Musiikkiopiston tuki
ry jakaa kannustusstipendejä. Kevätkonsertti kestää
noin tunnin ja myös sinne
on vapaa pääsy.

Avoimet ovet
huhtikuun lopulla
Huhtikuun viimeisellä viikolla musiikkiopistossa on
perinteiseen tapaan avoi-

met ovet (Sähköyhtiöntie
2). Maanantaista 25.4. perjantaihin 29.4. klo 15 – 19
tervetuloa seuraamaan,
mitä soitto- ja laulutunneilla, kuoroharjoituksissa,
teoriatunneilla ja muskarissa tapahtuu!
Uusia soitto- ja lauluoppilaita sekä kuorolaulajia
otamme seuraavan kerran
hakupäivänä tiistaina 24.5.
klo 14 -19 välillä. Aika alku-

haastatteluun ja musiikillisten valmiuksien lähtötasokartoitukseen varataan toukokuussa apulaisrehtorilta.
Jos ei pääse osallistumaan
hakupäivään, on mahdollisuus hakeutua soitinvalmennuspaikalle. Lisätietoja
apulaisrehtorilta.
Paimioon tulleille ukrainalaisille sotapakolaisperheille kaupunki tarjoaa
useita maksuttomia harras-

tusmahdollisuuksia, ja niistä
tiedotetaan monin tavoin.
Musiikkiopistolla heidän
on mahdollisuus osallistua
loppukevään ajan maksutta
muskarin perheryhmiin.

Paimion opiston liikunta ja kulttuuri

Parvekejumppia ja
-konsertteja taas tulossa
Suuren suosion saaneet
parvekejumpat ja parvekekonsertit Paimion taloyhtiöiden pihamailla.
Tiedotamme lähemmin
aikatauluista ja ajankohdista mm. taloyhtiöiden yhdyshenkilöiden kautta, somessa, info-tv:ssä ja nettisivuillamme www.paimio.fi.

mielenkiintonsa tapahtumaa kohtaan ottamalla yhteyttä
liikunta- ja hyvinvointi-

koordinaattori matleena.
koskinen@paimio.fi tai musiikin suunnittelijaopettaja
anna.schukov@paimio.fi

Parvekejumppia ohjaa tuttuun
tapaan Matleena Koskinen.

Parvekonserteissa kuullaan
soittamassa esimerkiksi Anna
Schukov.

Järjestäjinä: Paimion
kaupunki: liikunta- ja hyvinvointipalvelut, Paimion
opisto ja Ikäasumisen hanke.
Kannustamme uusiakin
taloyhtiöitä esittämään

Ympäristöpalvelut

Paimion lajitteluaseman aukioloajat
Paimion lajitteluasema (Muurassuontie 4)
on avoinna: maanantai perjantai klo 11 - 18.
Huhti-lokakuussa lisäksi joka kuukauden
ensimmäinen arkilauan-

tai klo 9 - 16.
Lajitteluasema on kuitenkin suljettuna pääsiäisenä 15. – 18.4., helatorstaina 26.5. sekä juhannusaattona pe 24.6.

Lisätiedot LounaisSuomen Jätehuollon
internetsivuilta: www.
lsjh.fi

Käsityömuseo Miila
avoinna keväällä
19.5.–3.6. to–la 12–16
(sulj. helatorstaina 26.5.)
Esillä perusnäyttelyt Arkista
aherrusta ja Käsityön juhlaa
sekä vuoden teemanäyttelyssä keskiaikaisia haarniskoja, aseita ja muita asusteita.
Kirjakuja 2, 02 474 5109 /
050 523 4632
www.kasityomuseomiila.fi

paimio.fi

Terveyspalvelut

Fysioterapeuteilta apua akuuttiin alaselkä kipuun

Niksahtiko selkä haravoidessa tai pitkospuilla liukastellessa?
Nostitko kauppakassit
liian rivakasti vai innostuitko jokavuotisessa
jumpan aloituksessa?
Oikein kohdennetun ja
oikea-aikaisen hoidon
akuutteihin alaselän

kiputiloihin löydät fysioterapian suoravastaanotolta.
Suomessa on julkisella sektorilla toteutettu
tuki- ja liikuntaelinvaivoissa fysioterapeuttien suoravastaanottotoimintaa jo yli 10
vuoden ajan. PaimionSauvon terveyskeskuksen fysioterapiassa alaselkäkipuiset on ohjattu
lääkärin vastaanoton
sijasta fysioterapeutille jo vuodesta 2012
mutta toiminta on ollut
tauolla. Toiminta alkoi

uudelleen maaliskuussaja se on tarkoitettu
18-75- vuotiaille asiakkaille. Tavoitteena on
ehkäistä selkävaivan
pitkittyminen ja uusiutuminen, kun asiakkaan
ei tarvitse odottaa ensin lääkärin aikaa ja sen
jälkeen vielä fysioterapeutille pääsyä. Suoravastaanoton lisäksi fysioterapiassa on otettu
käyttöön myös alaselkä
kipuisten osalta Omaolo, joka on kansallinen
digipalvelu. Jos lähetät tekemäsi arvion ter-

veyskeskukseen, tulee
sinulle vastaus sähköisessä muodossa Omaolon kautta.
Työnjakoa
fysioterapeuttien ja
lääkäreiden kesken
Lääkärin vastaanoton
hoitajat tekevät hoidon
tarpeen arviointia ja
esitietojen perusteella
asiakas ohjataan kriteerien mukaan joko
fysioterapeutille tai lääkärille. Suoravastaanottoa pitävät siihen
erikoistuneet fysiote-

Karhunoja
Karhunojan rantavyöhykkeen istutuskuusikko on kaadettu
Kiusalassa. Alueelle on jätetty korkeita
kantoja tekopökkelöiksi, jotka lahoavat
hiljalleen lisäten monimuotoisuutta. Purokunnostuksen kivet
on jo siirretty Karhunojan viereen valmiiksi. Purokunnostuksilla
pyritään parantamaan

puron laatua ja turvaamaan uhanalaisen
taimenkannan liikkumista ja lisääntymistä purossa. Ennen
toukokuun istutuksia
aluetta siistitään hakkuujätteistä, jyrsitään
kantoja istutustyön
helpottamiseksi, kaivetaan istutuskuoppia ja tuodaan multaa
puuntaimia varten.
Karhunojan rantavyöhykkeelle istutetaan
mm.
tervaleppää,
metsätammea, pähkinäpensaita, jalavia ja rauduskoivuja.
Karhunojan rannan
hakkuualue muuttuu
hiljalleen vehreäksi
puronvarsilehdoksi.
Juntola
Myös Juntolan luon-

nonsuojelualueella on
saatu kuusien harvennus suoritettua.
Alueella on vahvistettu aukkokohtia niittyja lehtolajien elinolojen parantamiseksi.
Lisäksi kuusia kaatamalla ja kaulaamalla
turvataan lehtipuiden
kehitystä, estetään
kuusettumista sekä
lisätään Juntolan lahopuun määrää. Myöhemmin tänä vuonna,
lintujen pesimäkauden loputtua, raivataan vesakkoa sekä
torjutaan vieraslajeja kuten terttuseljaa
Juntolan luonnonsuojelualueelta. Lehtipuuvesakon raivauksella ylläpidetään
ja parannetaan kuivan
lehdon ja niittylajiston

Tutkimusten perusteella tällainen työnjako lääkäreiden ja fysioterapeuttien välillä on
toimiva. Se vähentää
oireiden pitkittymistä,
sairauslomien ja jatkotutkimusten tarvetta ja
nopeuttaa työhön paluuta.
Fysioterapeutin suoravastaanotolle voit
ohjautua soittamalla
Paimion-Sauvon terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon tai sähköisen Omaolo palvelun
kautta (omaolo.fi).

Ympäristöpalvelut

Helmi-hankkeet etenevät aikataulussa
Kunta-Helmi -hankkeet ovat vauhdissa
Paimiossa. Vähäjoen
hoitotöiden edistymistä käsiteltiin 29.3.
ilmestyneessä Kunnallislehdessä, tässä
tietoa muiden Helmihankkeiden tilanteesta.

rapeutit. Toiminnallisissa vaivoissa asiakas
pääsee fysioterapeutin
tunnin vastaanottoajalle. Asiakas tutkitaan ja
hän saa akuuttiin vaivaan hoito-ohjeet, käsikauppalääkesuositukset ja tarvittaessa
fysioterapeuteilla on
myös oikeus kirjoittaa
sairauslomaa. Fysioterapeutit voivat konsultoida lääkäriä tarvittaessa ja he voivat
ohjata asiakkaan myös
lääkärin vastaanotolle,
jos tilanne näin vaatii.

vaatimaa avoimuutta
ja paahteisuutta.
Helmi-hankkeet
Valonian vetämiä
Helmi-hankkeita Pai-

miossa ovat Vähäjoen,
Karhunojan ja Juntolan luonnonsuojelualueen kunnostukset.
Lintuparatiisi on Paimion kaupungin oma
Helmi-hanke. Työt

ovat osa ympäristöministeriön Helmielinympäristöohjelmasta rahoitettavaa
hanketta, ja töiden
toteutuksesta vastaa
Paimion kaupunki.

Are you ready to boogie the week away?

Vanhemmuuden viikko

Lauantai 23.4. klo 15-18: Peuhis, Koulukeskuksen 1-sali, vastuuseurana Paimion urheilijat.
Tiistai 26.4. klo 15-17: Yksisarvistalleja ja huojuvia torneja - Kirjastolla (Vistantie 18, 21530 Paimio) yksinkertaisia,
nopeita ja hauskoja pelejä koko perheelle. Osallistu hetkeksi tai vaikka koko iltapäiväksi! Pelit eivät vaadi pitkää
sääntöjen opettelua ja niihin voivat osallistua kaiken ikäiset.
Tiistaina 26.4. klo 17-19: Toffeeta ja teräksinen talo - Kirjastolla roolipeliseikkailu 1-4 pelaajalle suomalaisen
Astraterra roolipelin maailmassa. Nuoremmat pelaajat (alle 7v) voivat osallistua parina tutun aikuisen kanssa. Peli
kestää n.2h ja pelaamista voi tulla seuraamaan kirjastoon. Ilmoittautumiset p.02 474 5320 tai
paim.io/roolipeliseikkailu.
Keskiviikkona 27.4. klo 17.30: Perheilta - Rantalan leirikeskuksessa (Hirvonpääntie 560, 21510 Hevonpää)
Ilmoittautuminen seurakunnan nettisivujen kautta.
Torstaina 28.4. klo 10-11.30: Pihatapahtuma - Paltan kerhotalon pihassa (Paltantie 4, 21530 Paimio) luvassa
mukavaa yhdessäoloa ja tarjolla grillimakkaraa, kahvia ja mehua, järjestäjinä Paimion MLL ja Paimion SRK.
Torstaina 28.4. klo 18.00: Kasvatuksen solmukohdat -etäluento - Asiaa kannustavasta kasvatuksesta sekä
kaltoinkohtelun ja väkivallan tunnistamisesta. Luennoimassa Mari Kankaanpää ja Jasmine Nyberg Turun Ensi- ja
turvakoti ry:n Pilari-toiminnasta. Etäluento nauhoitetaan, joten sen pariin voi palata myöhemminkin. Linkki luentoon
tulee kaupungin nettisivuille lähempänä ajankohtaa.
Perjantaina 29.4. klo 10-12: Vappurieha - Sauvon koulukeskuksessa (Saustilantie 10, 21570 Sauvo) Jo
perinteeksi muodostunut kaikille avoin Vappurieha tulee jälleen. Järjestäjänä Sauvon yläkoulun luokat.
Perjantaina 29.4. klo 18-22: Avoimet ovet - Sauvon- (Vintterintie 6, 21570 Sauvo) ja Paimion (Vistantie 61, 21530
Paimio) nuokkareilla. Mahdollisuus tutustua tiloihin ja vaikkapa pelailla nuorten kanssa. Tarjolla myös
naposteltavaa!
Lauantai 30.4. klo 12-17.30: Vappubileet - Uimahallilla (Vistantie 31-35, 21530 Paimio).
Sunnuntai 1.5. klo 10-13: Vapputapahtuma - Tillintuvalla (Vistantie 61, 21530 Paimio) luvassa koko perheelle
paljon hauskaa ohjelmaa, myynnissä vappupalloja, simaa, munkkeja ja muita herkkuja! Ei pääsymaksua!
Tapahtuman järjestää Kriivarin koulun vanhempainyhdistys.

Kuvaaja: Laura Paarala. Juntolan luonnonsuojelualueella on kaadettu ja kaulattu kuusia lehtolajistoa
varjostamasta.

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

paimio.fi

Tapahtumat
TULEVIA TAPAHTUMIA
1.	Kirjaston lukupiirit tiistaisin 12.4. (kirjana Linn Ullmann:
Aarteemme kallis) ja 10.5. (kirjana Håkan Nesser: Kim Novak ei
uinut Genesaretin järvessä) klo 17.30 Paimion kirjaston lukusalissa
2.	Laatuelokuvien sarjassa ooppera La Traviata Bio Starassa
(Pussitie 4) ti 12.4. ja ke 13.4. klo 18. Liput 18€.
3.	Kirjastossa soi! –konsertit Paimion kirjaston keskusaukiolla
keskiviikkona 13.4. ja maanantaina 2.5. klo 18 – 18.30. Paimion
musiikkiopiston oppilaat esiintyvät.
4.	Tule lukemaan lukulemmikille Paimion kirjastoon maanantaina 25.4. klo 17 – 18.15.
5.	Mopotallin avajaiset Tillintuvan pihalla (Vistantie 61) perjantaina 6.5. klo 18 - 21.
6.	Laatuelokuvien sarjassa 6.5. alkavalla elokuvaviikolla Bio
Starassa Babyteeth, joka on australialaisdraama 16-vuotiaasta syöpää sairastavasta Millasta. Liput 7€.
7.	Paimion Lasten Peuhis la 7.5. klo 15 – 18 Vistan koulun 1-salissa (Vistantie 31-35). Kohdennettu 0-8 –vuotiaille ja näiden
vanhemmille. Ilmainen sisäänpääsy. Järjestelyistä vastaavat
Paimion liikuntapalvelut ja Paimion Pesis.

Kansallisen veteraanipäivän
vietto Paimiossa
keskiviikkona 27.4.2022
Klo 16 Veteraanikivellä Varsinais-Suomen
Kansanopiston pihalla (Vistantie 37):
• Seppeleen lasku
Muistomerkiltä siirrytään Mikaelintalolle (Pyölintie 3)
ohjelmalliseen kahvitilaisuuteen
• Seurakunnan tervehdys: kirkkoherra Miika Rosendahl
• Kaupungin tervehdys: kaupunginvaltuutettu Jouko Olander
• Musiikkiesityksiä
• 17-vuotiaana sotapalvelukseen – Tuula Lauri kertoo isänsä
sota-aikamuistoja
Tumma puku ja kunniamerkit
Järjestelyissä mukana Paimion kaupunki, Paimion seurakunta
sekä veteraanijärjestöt.

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Aurinkoenergiajärjestelmän suunnittelussa
otettava huomioon monia eri tekijöitä
Auringon energiaa pystytään
yhä enemmän hyödyntämään sähkön- tai lämmön
tuotannossa. Uusiutuvaa
energiaa tuottavat aurinkoenergiajärjestelmät saavat
Suomessakin auringonsäteilystä riittävästi energiaa,
kun ne mitoitetaan ja sijoitetaan oikein. Aurinkopaneelit ja -keräimet suunnataan
useimmiten etelän puolelle
siten, että aurinkoenergiaa
pystytään hyödyntämään
mahdollisimman esteettömästi.
Aurinkoenergiajärjestelmää
suunniteltaessa on tärkeää
pohtia kiinteistön sijainnin
suhdetta maastonmuotoihin, kiinteistöä ympäröiviin
rakennuksiin ja puihin tai
metsäalueisiin. Mahdollisimman varjotonta paikkaa
etsiessä, voi usein joutua
miettimään mitkä tekijät
estävät auringonsäteilyn
pääsyä paneelin/keräimen
pinnalle. Puiden tai muiden
rakennusten aiheuttama
osittainen varjostus ei estä
aurinkojärjestelmän toimintaa itsessään, mutta se vaikuttaa kuitenkin alentavasti
järjestelmän hyötysuhteeseen. (Lähde 1)

Huolellisella
suunnittelulla
toimiva järjestelmä
Viher- ja virkistysalueiden
tarkoituksena on taata kuntalaisille viihtyisiä viheralueita,
jotka ovat samalla merkittäviä
niin ekologian, kuin esimerkiksi hyvinvoinnin, terveyden
ja ihmisten tarpeiden kannalta. (Lähde 2)
Kaupungin tavoitteena on
säilyttää omistamillaan metsä-, lähivirkistys- ja puistoalueilla hyväkuntoinen puusto ja hoitaa niitä hoitosuunnitelmiensa mukaisesti. Puiden
kaataminen kaupungin viheralueella yksittäisen kiinteistönomistajan toiveesta aurinkoenergiajärjestelmän vuoksi
ei tue kaupungin tavoitteita
viheralueiden hoidosta ja säilyttämisestä. Se ei myöskään
tue kuntalaisten tasapuolista
kohtelua. Viheralueet on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten
virkistäytymiskäyttöön. Lisäksi hyvin hoidetut metsät
tukevat luonnon monimuotoisuuden edistämistä Paimion kaupungin ollessa myös
Hinku (hiilineutraalit kunnat)
-kunta.
Kiinteistön sijaitessa ase-

Kuvaaja: Oskari Summanen

makaava-alueella sellaisessa paikassa, jossa kaupungin puistoalueen puut
mahdollisesti varjostaisivat
suunniteltua aurinkoenergiajärjestelmää, tulisi pohtia
muita uusiutuvaa energiaa
tuottavia järjestelmiä tai panostaa energian kulutuksen
vähentämiseen. Aivan joka
paikkaan aurinkoenergiajärjestelmä ei valitettavasti sovi,
mikä tulisi laitteiden myyjienkin ottaa huomioon.

Mitä lupia tarvitsen
aurinkoenergiajärjestelmään?
Paimion

kaupungin

ra-

kentamiseen liittyviä lupia haetaan ensisijaisesti
lupapisteen (lupapiste.fi)
kautta. Toimenpideilmoitus
vaaditaan 10 m2 -30 m2
aurinkopaneelikenttien ja
-keräimien sijoittamiseen
rakennukseen, rakennelmaan tai pihamaalle. Tämän neliömäärän ylittävän
kentän rakentamiseen pitää
hakea toimenpidelupa.
Lähde 1: www.motiva.fi/files/13518/Auringosta_lampoa_ja_sahkoa_2016.pdf
Lähde 2: www.ymparisto.
fi/fi-fi/elinymparisto_ja_
kaavoitus/elinymparisto/
viher_ja_virkistysalueet

Asuminen

Paimion kaunein piha –kilpailu 2022 on käynnistynyt!
Paimion
kaunein
kotipiha -kilpailun tavoitteena on löytää
asukkaidensa näköisiä,
toimivia ja esteettisiä
pihoja ja parvekkeita.
Arvioinnin kohteena
on pihan toimivuus,
kauneus, rakenteet
ja kulkuväylät. Paras
piha on kokonaisuus,
jossa asukkaat viihtyvät ja jossa mieli virkistyy. Pihassa saa näkyä myös elämisen ja
asumisen jäljet. Myös

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 9-17, ti 9-15.30, ke 10-15.30,
to ja pe 9-15.30
Sähköposti: paimio.kaupunki@paimio.fi
tai suoraan henkilölle:
etunimi.sukunimi@paimio.fi

mielenkiintoiset ja
omaperäiset ratkaisut
otetaan arvioinnissa
huomioon.
Jokainen piha on erilainen ja yksilöllinen.
Kilpailuun voivat osallistua kaikenlaiset asutut pihat: taloyhtiöiden
yhteispihat, parvekepihat, maalaistalojen
sekä omakotitalojen
pihat.
Paimion kaunein kotipiha -kilpailuun voi
ilmoittautua mukaan

15.6.2022 mennessä.
Kilpailualueena on
vuonna 2022 Moision
alue ja tien nro 2341
(Sukselantie) lähialueet Ilmoittautua voi
täyttämällä ilmoittautumislomakkeen
osoitteessa paim.io/
kotipihakilpailu tai paperisella lomakkeella,
jota saa Paimion kaupungintalon palvelupisteeltä.
Viisihenkinen tuo-

maristo kiertää ja arvioi kilpailuun ilmoittautuneet pihat sekä
tekee katselmuksen
alueella kesäkuun loppupuolella. Kilpailun
kolme parasta pihaa
julkistetaan myöhemmin kesällä. Palkintona jaetaan Paimion
kaunein piha -laatta,
kunniakirjoja sekä tuotepalkintoja. Kilpailu
toteutetaan
Mauri
Perkonojan lahjoitusrahaston varoilla

Yhteystiedot
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
0500 786 022

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
Ajanvaraus (Paimio) p. (02) 474 6202

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

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

paimio.fi

