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Liikuntapalvelut

Linja-autokuljetuksia  
Salon uimahalliin torstaisin

Paimion kaupunki on Ui-
mahalli Solinan remontin 
vuoksi alkanut järjestää 
linja-autokuljetuksia Salon 
uimahallille torstaisi-iltai-
sin. Ainakin ensimmäisen 
kuukauden aikana kerätään 
ilmoittautumisia. Riippuen 
suosiosta, ennakkoilmoit-
tautumisia joko jatketaan 
tai sitten ne lopetetaan. 
Eli viimeksi mainitusta ti-
lanteessa voi vain saapua 
linja-autolle aikataulun mu-
kaisesti. Tästä tiedotetaan 
erikseen kaupungin netti- 
ja Facebook-sivuilla. 

Alkuun voi ilmoittautua 
aina kahdelle erilliselle mat-
kalle. Seuraava ilmoittau-
tumiseen vapautuva ret-
kipäivä avautuu HelleWiin 
(kuntapalvelut.fi/paimio) 
aina perjantaisin. Tämän 
lehden ilmestyessä voi il-
moittautua 8.9. matkalle. 
15.9.2022 päivän matkalle 
voi ilmoittautua pe 2.9. klo 
15 alkaen jne. Jokaisesta 
osallistujasta vaaditaan 
erillinen ilmoittautumi-
nen.   Muistakaa perua il-
moittautumisenne, mikäli 
olettekin estyneitä lähte-
mään matkalle.

Linja-auto lähtee Paimi-
on kaupungintalon parkki-
paikalta klo 17.00. Paluu-

matka Salon uimahallilta 
lähtee klo 20.15. Takaisin 
kaupungintalolla ollaan siis 
viimeistään klo 21. Kulje-
tus on ilmainen. Uimahal-
lin sisäänpääsymaksu on 
omakustanteinen. Syksyn 
aikana a on Salossa mah-
dollista saada esimerkiksi 
uintitekniikan ja vesijuok-
sun tekniikkavinkkejä.

Alle 16-vuotiailla tulee ol-
la huoltaja mukana. 

Lisätiedot: Liikuntasuun-
nittelija, p. 050 60 619

Huomio!
Matkalle ei saa osallistua 

kipeänä.
Jokainen osallistuu toi-

mintaa omalla vastuulla.

Kuntosali Kolina on 
avattu Pussitielle

Uimahalli Solinan väliai-
kainen kuntosali eli Kunto-
sali Kolina (Pussitie 4) on 
auki arkipäivisin klo 7:00-
20:30. Torstaisin salilla on 
varauksia klo 8:30-14:30 
välisenä aikana. Kolinaan 
käy samat maksuvälineet 
kuin uimahalli Solinaan. 
Sarjalippuja ei kuitenkaan 
enää myydä. Kuntosali 
Kolinan hinnasto ja poik-
keuspäivät ovat nähtävissä 
kaupungin internet-sivuilla 
osoitteessa paimio.fi/kun-
tosalikolina.

tontit.paimio.fi

Verraten parasta asumista Varsinais-Suomessa
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Paimion opisto

Lasten ja nuorten kurssit
Cosplay- ja rooliasupaja / 
syksy 

Ti 18.00–20.00 Vistan 
koulu, Yläkoulu, Tekstiili 
20.9.–8.11., 35€ 
Zumba Kids® 3-5 vuotiaille  
La 10.15–10.45 Vistan koulu, 
3-sali 10.9.–26.11., 33 € 
English Club for Kids 
(5-7-vuotiaat)/syksy 

Ke 16.45–17.30 Vistan 
yläkoulu, luokka 207, 2. krs 
14.9.–7.12., 77 € 
Hamppari ja hodarikurssi, 
kouluikäiset + aikuinen La 
13.00–16.00 Vistan koulu, 
Yhteiskoulu, Kotitalous 8.10., 
8 € 

Musiikki
Naiskuoro To 17.45–20.00 
Paltanpuiston palvelukes-
kus 8.9.–1.12.,  57 € 
Wiihdekuoro Ke 18.00–20.15 
Paimion lukio, auditorio 7.9.–
30.11., 57 € 
Lauluharrastajien kuoro Ti 
17.45–19.15 Paimion lukio, 
auditorio 6.9.–29.11., 46 € 
Ukulelensoiton ryhmäope-
tus Ke 18.45–19.30 Paimion 
musiikkiopisto, muskari-
luokka 7.9.–30.11, 62€ 
Harmonikansoitto La 
10.00–12.15 Vistan koulu, 
Puukoulu 10.9.–19.11, 59 € 

Musiikkileikkikoulu
Musiikkileikkikouluryhmä 
noin 3 kk - 1-v. + aikuinen 
TORSTAI 

To 10.00–10.45 Paimion 
musiikkiopisto, muskari-
luokka 18.8.–15.12., 88 € 
Musiikkileikkikouluryhmä 

3-vuotiaat TIISTAI 
Ti 17.45–18.30 Paimion 

musiikkiopisto, muskari-
luokka 16.8.–13.12., 88 € 
Musiikkileikkikouluryhmä 
noin 4-5 -vuotiaat TIISTAI 

Ti 18.30–19.15 Paimion 
musiikkiopisto, muskari-
luokka 16.8.–13.12., 88 € 

Kielet
Englannin peruskurssi Ke 
17.00–18.30 Vistan yläkou-
lu, luokka 229, 2. krs 14.9.–
23.11., 51 € 
Arkienglantia senioreille Ke 
12.30–14.00 Vistan koulu, 
Paimion opiston olkkari 

14.9.–7.12., 96 € 
Jatkoenglantia arkeen ja 
matkaan 

To 16.30–18.00 Vistan 
yläkoulu, luokka 207, 2. krs 
15.9.–8.12 57 € 
Everyday English - englan-
nin etäkurssi Ke 17.45–19.15, 
14.9.–8.12., 57 € 
Englannin tehokertaus 
konkareille To 18.30–20.00 
Vistan yläkoulu, luokka 207, 
2. krs 15.9.–8.12., 57 € 
Wednesday Evening Chat 
Ke 19.15–20.45 Vistan ylä-
koulu, luokka 207, 2. krs 

14.9.–7.12., 57 € 
Matkailuranskaa Ke 18.30–
20.00 Vistan yläkoulu, luokka 
229, 2. krs 14.9.–23.11., 51 € 
Ruotsin kertaus- ja puheen 
aktivointikurssi etänä Ti 
18.00–19.00 20.9.–29.11., 
25€ 
Italian alkeiskurssi 

To 17.00–18.30 Vistan 
yläkoulu, luokka 229, 2. krs 
22.9.–1.12., 51 € 

Paimion opistossa syyskuussa alkavia kursseja! 
Espanjan alkeiden jatko-
kurssi 

To 18.45–20.15 Vistan 
yläkoulu, luokka 207, 2. krs 
15.9.–24.11.,51 €  
Matkailuespanjan jatko-
kurssi 

To 17.15–18.45 Vistan 
yläkoulu, luokka 207, 2. krs 
15.9.–24.11., 51 € 
Meie Keelesild - viron al-
keet 

La 9.30–11.00 Vistan ylä-
koulu, luokka 229, 2. krs 
17.9.–26.11., 51€ 
Meie Keelesild - viron jat-
kokurssi 

La 11.00–12.30 Vistan 
koulu, yläkoulu, luokka 229, 
2. krs 17.9.–26.11., 51 € 
Viron jatkokurssi etänä To 
18.45–20.15 8.9.–24.11., 53 € 
Venäjän alkeet Ma 18.00–
19.30 Vistan yläkoulu, luokka 
229, 2. krs 12.9.–21.11., 51 € 
Jatkovenäjää arkeen ja 
matkaan 

Ti 17.15–18.45 Vistan ylä-
koulu, luokka 207, 2. krs 
20.9.–29.11., 51 € 

Tietotekniikka
Digitaitojen pulmapaja Pai-
miossa (digi) Ti 11.00–12.00 
Paimion kaupungintalo, Pei-
mari 13.9.–11.10. 

Tanssi
Zumba® La 11.00–12.00 
Vistan koulu, 3-sali 10.9.–
26.11., 68 € 
Itämainen vatsatanssi/
jatko Ke 17.15–18.15 Jokelan 
koulun liikuntasali 

28.9.–7.12, 11.1.–12.4.2023., 
61 € 

Teatteri
Ilmaisutaidon lyhytkurs-
si aikuisille La 11.00–13.15 
Paimion lukio, auditorio 

17.9.–1.10., 23 €. Kurssilla 
pureudutaan ilmaisuun ja 
esiintymistilanteisiin ma-

talalla kynnyksellä. 
Teatteriryhmä Onnenpot-
ku, Eläkeläisten teatteri-
kerho, jatkoryhmä 

To 12.30–14.00 Paimion 
lukio, auditorio 8.9.–15.12., 
47 € 
Kehitysvammaisten teat-
terikerho 

To 10.00–11.30 Vistan 
koulu, Paimion opiston olk-
kari 8.9.–15.12., 42 € 

Kuvataiteet ja muotoilu
Peimarin Picassot klo 
15.30 Ti 15.30–17.45 PAKK 
20.9.–29.11., 59 € 
Peimarin Picassot klo 18 
Ti 18.00–20.15 PAKK 20.9.–
29.11., 59 € 

Käden taidot
Kudonta/PAKK Ke 17.45–
20.00 PAKK 14.9.–23.11., 62 
€ 
Mattomaanantai / PAKK 
Ma 18.00–20.15 PAKK 12.9.–
21.11., 35 € 
Macrameen perusteet To 
18.00–20.15 Vistan Yläkou-
lu, Tekstiili 15.9.–6.10., 29 € 
Värttinäkehräys Ti 17.00–
20.15 Vistan Yläkoulu, Ku-
vaamataito 27.9.–11.10., 24 
€ 

Liikunta
Keppijumppa hybridinä Ke 
16.00–17.00 Vistan koulu, 
3-sali 7.9.–30.11., 29 € 
Mixjumppa - liikunnan 
starttikurssi hybridinä / 
syksy Ke 17.10–18.10 Vistan 
koulu, 3-sali 

7.9.–30.11., 40€ 
LAVIS- lavatanssijumppa 
/ syksy Su 18.00–18.45 
Vistan koulu, 3-sali 18.9.–
13.11., 29€ 
After work -liikuntaa To 
16.15–17.15 Vistan koulu, 
3-sali 8.9.–1.12., 71 € 
Hyvän mielen aamujooga 
Ma 10.00–11.30 Tillintupa 

5.9.–28.11.,58 € 
Aamujooga Pe 9.00–10.15 
Seurala 16.9.–9.12., 25 € 
Etäjooga Pe 17.00–18.15 
9.9.–2.12., 25 € 
Vinysa flow etänä Ti 
18.00–19.15 13.9.–1.11., 29 € 
Asahi-terveysliikuntaa 
+syvävenyttely hybridinä 

Ma 19.00–20.15 Vistan 
koulu, 3-sali 5.9.–28.11, 54 
€ 
CORE etänä / syksy Su 
16.45–17.30 11.9.–4.12., 39 € 
Kehonhuolto La 12.10–
13.10 Vistan koulu, 3-sali 
10.9.–26.11., 41 € 
Kehonhuolto ja venyttely 
hybridinä Ke 10.05–10.50 
Tillintupa 7.9.–30.11., 59 € 
Mixtreenit Ti 18.00–19.00 
Kriivarin koulu 6.9.–29.11., 
71 € 
Tehotreenit hybridinä / 
syksy Ke 18.15–19.15 Vistan 
koulu, 3-sali 7.9.–30.11., 41 € 
Kuntosalin starttikurssi 
La 10.00–13.00 10.–24.9., 
29 € 
Kahvakuulajumppa Su 
19.00–20.00 Vistan koulu, 
3-sali 18.9.–27.11., 71€ 
Kahvakuula etänä / syksy 
To 17.00–18.00 8.9.–1.12., 
64 € 
Äijämeininki 
(äijäsport+äijävenyttely) 
To 19.00–20.45 Hanhijoen 
koulu 8.9.–1.12, 63€ 

Äijämeininkiä koko ilta! 
Äijäsport To 19.00–20.00 
Hanhijoen koulu 8.9.–1.12, 
42 € 
Äijävenyttely To 20.00–
20.45 Hanhijoen koulu 
8.9.–1.12., 36 € 
Voimatasapainoryhmä Ti 
15.00–15.45 Paltanpuiston 
palvelukeskus 6.9.–29.11., 
48 € 
Kuntojumppa senioreille 
hybridinä Ke 9.00–10.00 
Tillintupa 7.9.–30.11., 66 € 

Hyvinvointi
Ryhmämuotoinen elinta-
paneuvonta senioreille Ke 
13.30–15.00 Paltanpuiston 
palvelukeskus 28.9.–7.12., 
20 € 
Hyvinvointiretki / syyskuu 
Pe 9.30–15.00, 30.9., 11 € 
Päivä saaristossa - kalas-
taen, käsitellen ja herku-
tellen La 11.00–17.00, 1.10., 
19 € .

Kotitalous
Herkuttelevat miehet 

keittiössä/syksy Ke 17.30–
20.30 Vistan Yhteiskoulu, 
Kotitalous 14.9.–23.11., 66 
€ .Huom! Tätä kurssia ei voi 
maksaa Smartum Saldo-
verkkomaksulla! 
Keskiviikkoköökki Ke 
11.00–13.15 Vistan Yhteis-
koulu, Kotitalous 21.9.–
30.11., 34 € 

Luennot
Turun palo 1827 – koh-
taloita suuronnettomuu-
den keskellä -etäluento 
Ke 18.00–19.30, 7.9.
Tähtien sota -etäluento Ti 
18.00–19.30, 13.9.

Syyskuussa  
alkavat kurssit  
Sauvossa

SAUVO Musiikkileik-
kikouluryhmä alle 
4 -v u ot i a at + a i k u i n e n 
TORSTAI / syksy 

To 17.00–17.45 Sauvon 
Koulukeskus 8.9.–1.12., 60 
€ 
SAUVO Soitinmuskari 
5-6-vuotiaat TORSTAI To 
17.45–18.30 Sauvon Koulu-
keskus 8.9.–1.12., 60 € 
Puutyökurssi Sauvossa 
Ma 18.00–21.00 Sauvon 
Koulukeskus 12.9.–21.11., 
65€
Kudonta/Vahtinen Ke 
18.30–21.00 Vahtisten en-
tinen koulu 21.9.–30.11., 64 
€ 

Kudonta/Yhteistalo Ke 
12.30–15.00 Sauvon yh-
teistalo 21.9.–30.11, 64 €
Digitaitojen pulmapaja 
Sauvossa (digi) To 11.00–
12.00 Sauvon kirjasto 
15.9.–13.10. 
Kesytä älytön laite jatko-
kurssi Sauvossa (digi) To 
9.30–11.00 Sauvon kirjasto 
15.9.–13.10., 30 € 
Mixjumppa - liikunnan 
starttikurssi hybridi-
nä Sauvossa / syksy To 
14.50–15.50 Seurala 

8.9.–1.12 41 € 
Kevennetty Tuolijumppa 
hybridinä To 13.00–13.45 
Seurala 8.9.–1.12., 32 € 

Tuolijumppa hybridinä 
To 13.55–14.40 Seurala 
8.9.–1.12., 16 € 
Aamujooga Pe 9.00–10.15 
Seurala 16.9.–9.12., 25 € 

Kursseista merkitty vain 
syyskausi, osa kursseis-
ta jatkuu keväällä. Lisää 
kursseja netissä! Tutustu 
koko tarjontaan ja ilmoit-
taudu mukaan osoittees-
sa opistopalvelut.fi/pai-
mio tai 02 4745316. 

Tervetuloa Popistoon!
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Ikääntyneiden palvelut

Ympäristöpalvelut

Vanhuspalvelut

Liikuntapalvelut

Terveyspalvelut

Paltanpuiston palvelukes-
kus (Paltantie 4) on ko-
ronapandemian ja perus-
teellisen remontin jälkeen 
avautunut myös muille kuin 
talon palveluasunnoissa 
asuville henkilöille. Elo-
syyskuun taittessa ovat 
avautuneet niin ruokasali 
kuin esteetön kuntosalikin. 
Lisäksi palvelukeskuksessa 
järjestetään avointa viri-

ketoimintaa, kuten ystä-
väpiiritoimintaa. Tiistaina 
6.9. klo klo 10.15-11 alkavat 
yhteislaulutilaisuudet, joita 
syksyn aikana järjestetään 
viikoittain tiistaisin. Virike-
toiminnan muista  sisäl-
löistä ja aikatauluista saa 
lisätietoja virikeohjaaja Tii-
na Kalasniemeltä: 02  474 
5235 tai tiina.kalasniemi@
paimio.fi. Lue lisää palve-

lukeskuksen palveluista: 
www.paimio.fi/paltanpuis-
tonpalvelukeskus.

Omenat ja muut maahan pu-
toilevat hedelmät houkuttele-
vat pihapiiriin rottia, hedelmät 
onkin syytä kerätä ripeästi pois 
syöjiä houkuttelemasta. Jollei 
itsellä tai kaverilla ole käyttöä 
hedelmille, ne voi kierrättää joko 
suljettuun kompostoriin, biojä-
teastiaan, tai näiden puuttues-
sa pihasta, hedelmät voi viedä 
esim. Paimion lajitteluasemal-
le. Lajitteluasemalle toimitettu 
pihan biojäte (sisältää omenat 
ja muut pudonneet hedelmät) 
maksaa 2,00 €/200 l säkki.

Vanhustenviikkoa viete-
tään tänä vuonna otsikolla 
Yhdessä luontoon – joka 
iän oikeus.

Paimiossa järjestetään 
mm seuraavia tapahtu-
mia.

Ma 3.10. klo 10 – 11 Van-
hustenviikon avaus mu-
siikilla Paltanpuiston pal-
velukeskuksen ruokalassa 
(Paltantie 4).

Ti 4.10. klo 10 – 15 Seni-
orSurf -päivä Paimion 
kaupungintalolla. 

* 13 – 16 Luontoelämys-
matka ikäihmisille Paltan-
puiston palvelukeskuksen 
pihalla (Pyölintie 4). 

Ke 5.10. klo 13 Vanhusten-
viikon pääjuhlatilaisuus 
Mikaelintalolla, Pyölintie 3. 
Puheenvuorot: Merja Lai-
ne ja Heidi Kervinen, mu-

sisointia: Anna Schukov.

To 6.10. Valtakunnallinen 
iäkkäiden ulkoilupäivä. 

* Klo 13 – 15 Tassut liik-
keelle Paimion parantolan 
metsässä (Alvar Aallontie 
275)

* Iltahartaus klo 18 Paimi-
on kirkossa, Vistantie 20, 
kirkkokahvit. Järjestäjä 
Paimion Eläkeliitto ja Pai-
mion seurakunta

Rajattomasti liikuntaa 
-kumppanuusverkosto jär-
jestää keskiviikkona 28.9. 
klo 9 – 15 Lieto-hallissa 
wertaisliikuttajakoulutuk-
sen.  Päivän aikana tutus-
tutaan ja saadaan virikkeitä 
vertaisliikuttajana tai liikun-
takaverina toimimisesta.

Koulutus koostuu kaikille 
yhteisistä osuuksista, työ-
pajoista sekä kuntakohtai-
sista keskusteluista.

9.00 Tilaisuuden avaus, 
asiantuntija-alustus

10.00 Aamupäivän pajat

11.30 Lounas (omakustan-
teinen, noin 8 euroa) 12.30 
Iltapäivän pajat 14.00 Ilta-
päiväkahvi ja kuntakohtai-
set keskustelut

15.00 Koulutuspäivä 
päättyy Lisätiedot ja il-
moittautumiset: Liikun-
ta- ja hyvinvointikoordi-
naattori Matleena Koskiselle 
p.0505640873

Aukioloajat
Paimion terveysasema, 
Terveyskeskuksentie 1 
ma klo 8-18.00 
ti-pe klo 8-16.00

Sauvon terveysasema, 
Hakkistie 4 
ma-to klo 8-15.30 
pe klo 8-14 
Sauvon terveysaseman 
laboratorion näytteenotto 
on avoinna 30.9.22 asti 
henkilökunnan riittämättö-
myyden vuoksi vain kerran 
viikossa. Laboratorion toi-
minnasta vastaa Tykslab. 
Hoidon tarpeen arvio ja 
ajanvaraus

www.omaolo.fi (sisältää 
oireiden kartoituksen ja ti-
lanteen vaatiessa ammat-
tilaisen yhteydenoton)

Lääkärivastaanoton ajan-
varaus ma-pe, p. (02) 474 

6202 (takaisinsoittojärjes-
telmä)

päivystysasiat klo 8-15.30, 
kiireetön klo 10-14 
Muut asiat (reseptin 
uusinta, tutkimustulosten 
tiedustelu, terveysneuvon-
ta) ma-pe klo 10-14:30,  
p. (02) 474 6383

Koronaneuvonta ja koro-
narokotukset 
ma-pe klo 9-15:30,  
p. (02) 474 6400

Suun terveydenhuollon 
ajanvaraus 
ma-pe klo 8-15:45 (klo 
14 jälkeen vian kiireelliset 
asiat), p. (02) 474 6210

Muut yhteystiedot: www.
paimionsauvonterveyskes-
kus.fi

Omaolo ja fysiotera-
peutin suoravastaan-
otto selkäkipuisille
Tiesithän, että voit tehdä 
oireistasi vaivattomasta ar-
vion netin Omaolo-palve-
lussa? Palvelu haastattelee 
ja arvioi oireitasi antaen oh-
jeet omahoitoon tai lähet-
tää haastattelun tietotur-
vallisesti Paimion-Sauvon 
terveyskeskuksen sairaan-

hoitajalle, joka on sinuun yh-
teydessä saman päivän ai-
kana. Omaolopalvelun avulla 
voi osallistua hyvinvointival-
mennuksiin mm. univalmen-
nukseen, tehdä palveluarvi-
oita itselle tai omaiselle tai 
täyttää terveyskyselyn. 

Käy tutustumassa! 

Akuutin selkäkivun yhtey-
dessä fysioterapeutti osaa 
useimmiten auttaa sinua 
paremmin kuin lääkäri. Meil-
lä on kaksi selkäkipuun eri-
tyiskoulutuksen saanutta 
fysioterapeuttia, joilla on 

mahdollisuus tunnin arvioon 
akuutin selkäkivun yhtey-
dessä saman päivän aikana. 
Fysioterapeutit voivat myös 
kirjoittaa tarvittaessa 1-5 
vrk sairauspoissaolotodis-
tuksen ja antaa suosituksia 
kipulääkityksestä tarpeen 
mukaan lääkäriä konsultoi-
den. Fysioterapeutteihin saa 
suoraan yhteyden Omaolo-
palvelun kautta, mutta mi-
käli haastattelun perusteella 
vaivasi tarvitsee lääkärin ar-
viota, ohjataan sinut lääkä-
rivastaanoton ajanvarauk-
seen.

Hoidon jatkuvuuden 
parantaminen
Pyrimme kehittämään hoi-
don jatkuvuutta (potilas 
pääsee mahdollisimman 
usein saman ammattilaisen 
vastaanotolle) ja hoitoon 
pääsyä vahvasti tulevan 
vuoden aikana. Aloitamme 
loppuvuoden aikana uusien 
prosessien pilotointia Sau-
von terveysasemalla. Tästä 
voi seurata tilapäisiä eroja 
paimiolaisten ja sauvolais-
ten hoitoon pääsyssä, mut-
ta ei vaikuta hoitotakuun 
toteutumiseen kummassa-
kaan kunnassa.

Paltanpuiston  
palvelukeskuksen palvelut

Kerätään omenat  
pois rottien ruokapöydästä!

Valtakunnallisen vanhustenviikon 
ohjelma Paimiossa 2.-9.10.

Lähde mukaan  
Wertaisliikuttajakoulutukseen!

Terveyskeskus tiedottaa

Paltanpuiston palvelukeskus 
tarjoaa paimiolaisille niin te-
hostettua palveluasumista kuin 
kaikille avoimia palveluja.
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Jo muutaman vuoden 
ajan on kaupungin Bio 
Starassa (Pussitie 4) 
elokuvia esittävän Tmi 
Bio-Kuva Jari Mäkilän 
yhteistyönä esitetty 
sekä syys- että ke-
vätkaudella niin sa-
nottuja laatuelokuvia 
kerran kuukaudessa. 
Sarjaan liittyvät myös 
oopperat tai baletit, 
joita esitetään muu-
taman kerran kau-
dessa.  Laatueloku-
vasarjaa esitetään 

kaupungin talousar-
viossa olevan eloku-
vateatteritoiminnan 
tuen avulla. Osa kau-
pungin myöntämästä 
elokuvatoiminnan tu-
esta (2 000€ vuodes-
sa) käytetään koulu-
laisille kohdennettuun 
elokuvatarjontaan. 
Elokuvat ovat osa 
kulttuuripalveluiden 
koululaisille tarjotta-
vaa kulttuuripolkua. 

Alkavalla syyskaudella 

tullaan Bio Starassa 
näkemään laatuelo-
kuvia ja oopperoita, 
joita ei markkinaeh-
toisen järjestelmän 
pohjalta olisi talou-
dellisesti kannatta-
vaa Paimiossa esittää. 
Syyskauden ohjelma 
on seuraava: 

Laatuelokuvat-sar-
jan elokuvat ovat 
(liput 8€ / henkilö)
Tarkat esitysajat il-
moitetaan edeltävä-
nä maanantaina Bio-
Staran nettisivuilla 
biostara.fi.

• 9.9. alkava elokuva-
viikko Auringon lap-
set
• 7.10. alkava elokuva-
viikko Elizabeth
• 11.11. alkava elokuva-
viikko Viimeinen näy-
tös
• 9.12. alkava eloku-
vaviikko Balladi 
valkoisesta lehmästä

Ooppera/baletti-
sarja (liput 18€, 
sis. väliaikakahvit)

• 23.9. alkava eloku-
vaviikko  ooppera 
Rigoletto
• 25.11. alkava eloku-
vaviikko  ooppera 
La Boheme

Käsityömuseo Miila 
(avoinna) la 10.9. asti: 
to – la klo 12 – 16. Liput 
5/4/3€ sekä perhelippu 
10€. Myös Museokort-
ti. Perusnäyttelyiden 
lisäksi yhä esillä tee-
manäyttely Sotureita ja 
käsityöläisiä - Keskiajan 

sotavarusteita. Museo-
kaupan tuotevalikoima 
on päivittinyt kesän mit-
taan. Lisätiedot paimio.
fi/kasityomuseomiila.

Tulossa matka Käden-
taidot-messuille Tam-
pereelle la 19.11. Lähtö 

bussilla Paimion kau-
pungintalolta klo 8.30, 
paluu samaan paikkaan 
klo 18.30. Tarkemmat 
tiedot (mm hinta ja il-
moittautumisohjeet) 
ilmoitetaan kaupungin 
verkkosivuilla 5.9. alka-
valla viikolla.

Paimion liikunta- ja 
kulttuuripalvelut tarjo-
avat harrastusvälineitä 
lainattavaksi Paimion 
kirjastosta. Harrastus-
välineitä lainataan kir-
jastokortilla. Harrastus-

välineiden laina-aika on 
kaksi viikkoa. Välineiden 
lainaus ja palautus on 
suoritettava kirjaston 
palveluaikoina. 

Syyskuun puoliväliin 

mennessä Harrastamoon 
saadaan lainattavalksi 
myös kaksi kappaletta 
skeittausvälinepakettaja, 
jotka sisältävät laudan, 
kypärän sekä polvi- ja 
kyynärpääsuojat.

Laatuelokuvasarja jatkuu kau-
pungin ja Bio Staran yhteistyönä

TAPAHTUMIA

Harrastamosta saa pian  
lainata myös skeittausvälineitä

Tapahtumat

Liikuntapalvelut

Kulttuuri

Vahvuutta vanhemmuuteen 
- ryhmä

 
Vahvuutta vanhemmuuteen - vanhempainryhmä on tarkoitettu alle kouluikäisten ja
alakoululaisten vanhemmille. Ryhmään on mahdollista osallistua yksin tai yhdessä

kumppanin kanssa. Osallistuminen on maksutonta.
Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteensä 6 kertaa. 

Lapsille järjestyy tarvittaessa lastenhoito ryhmän ajaksi 
Paimion MLL:n ja PeLan tarjoamana. 

Tapaamisajat ovat tiistaisin 
25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11. 2022 klo 15.30-17. 

 
Tapaamiset järjestetään Perhetalo Hattarassa osoitteessa Myllyhaantie 5, Paimio. 

 
 Ryhmässä pysähdytään yhdessä ohjaajien kysymysten pohjalta miettimään arjen

tilanteita ja niiden lapsessa ja vanhemmassa herättämiä ajatuksia ja tunteita.
Pohtimalla omia ja lapsesi kokemuksia opit ymmärtämään entistä paremmin lapsesi

tarpeita ja käyttäytymistä. Keskustelut antavat uusia oivalluksia ja näkökulmia
vanhemmuuteen. Ryhmässä on mahdollisuus tutustua toisiin perheisiin. Jokaisella

tapaamiskerralla on oma teemansa, esimerkiksi ”voimakkaiden tunteiden käsittely”
ja ”samanaikainen omatoimisuus ja tarvitsevuus”.

 
Ryhmään ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

 
perheneuvolan sairaanhoitaja Ulla-Maria Tuominen, p. 050 473 9590 tai

perheneuvolan psykologi Maria Mäkilä, p. 050 463 7054. Ilmoitathan halukkuudestasi
osallistua pe 7.10.2022 mennessä. 

 
Lämpimästi tervetuloa!



paimio.fi

Hiekkahelmi
Hiekkahelmessä sukeltajat 
poistivat kiehkuravesiruttoa 
8 – 10.8. Koska haitallista 
vieraslajia löytyi odotettua 
enemmän, torjuntatöitä jat-
kettiin vielä 23 – 25.8. Su-
kellustöiden aikana lampi oli 
suljettu uimareilta. Tulevina 
vuosina Hiekkahelmen tilan-
netta seurataan ja torjuntoja 
uusitaan tarpeen mukaan.

Ankkalampi
Ankkalammessa kiehkura-
vesiruttoa on todella paljon 
tällä hetkellä, kasvustot val-
taavat lähes kaikki lammen 
osat. Ankkalammen torjun-
tahankkeen lupahakemus on 
parhaillaan julkisella kuulu-
tuksella ja lausuntokierrok-
sella, jonka aikana hakemuk-
sista saa jättää mielipiteitä ja 
muistutuksia Etelä-Suomen 
aluehallintovirastolle. Luvat 
töiden aloittamiseen saa-
daan toivottavasti ensi vuon-
na ja toimiin yritetään ryhtyä 
kesällä 2024. 
Tulevassa torjuntahank-
keessa aikeena on tyhjentää 
Ankkalampi. Kalat poistetaan 

sähkökalastamalla ja lammen 
pohja ja vieraslajikasvustot 
ruopataan. Poistettu vesi 
suodatetaan, jottei haital-
linen vieraslaji pääse leviä-
mään muihin vesistöihin. 
Näiden töiden jälkeen Ank-
kalammen annetaan jälleen 
täyttyä.
Ankkalammen pahan kieh-
kuravesiruttotilanteen vuoksi 
uimalammelle suunnitellaan 
vielä tänä syksynä tehtävää 
kevyempää vieraslajinpois-
toa sukeltajien avulla. Tämän 
tarkoituksena on parantaa 
virkistyskäyttöä poistamalla 

isoja kasvustoja käytetyim-
miltä uimaväyliltä. Kaikkea 
kiehkuravesiruttoa ei saada 
poistettua sukeltamalla, eikä 
se tänä syksynä ole tarkoi-
tuskaan. Tällaista kosmeet-
tista poistoa saatetaan tehdä 
ensi kesänäkin virkistyskäy-
tön parantamiseksi.
Lammet ovat normaalisti 
avoinna uimakäyttöön, el-
lei toisin ilmoiteta. 
Muistakaa puhdistaa uima-
varusteet huolellisesti! Kieh-
kuravesirutto leviää pienis-
täkin kasvin palasista toisiin 
vesistöihin. 

Näissä liikuntaryhmissä 
on vielä tilaa. Ilmoittaudu 
mukaan.
 Lisää toimintakykyä ja 
vireyttä kuntosalilta! Se-
nioreiden kuntosaliryh-
mät kuntosali Kolinassa.  
Pussitie 4
 Torstaisin alkaen 1.9.2022
Ikivihreät Herrat, miesten 
ryhmä klo 9.30 -10.30
Ohjaajina toimivat kuntosali 
Kolinan henkilökunta ja Wer-
taisliikuttajat
Hinta: 4,50€/ kerta 
 Neuroliikkuja -ryhmä 
Paltanpuiston palvelukes-
kuksessa, Paltantie 4
 Maanantaisin alkaen 12.9. 
klo 14.00-14.55
 Neuroryhmä on tarkoitettu 
sinulle, jolla on neurologinen 
sairaus. Edellytyksenä ovat 
itsenäiset siirtymiset lattia-
tasoon ja seisoma-asennon 
hallinta. Tavoite on lihasvoi-
man, liikkuvuuden ja tasa-
painon parantaminen sekä 
ilo ja virkistys mukavassa 
porukassa!
 Hinta: 30€ vuosi
 Soveltava Lavis –lava-
tanssijumppaa Iskun ta-
lolla, Seuratie 3
Koe tanssintaikaa tuolissa 
istuen tai tuoli tukena. 
Maanantaisin alkaen 12.9. klo 
15.20-16.20
Hinta: Kevään 10 kerran 
kurssin hinta on 30€
 Vetreä Jengi –tuoli-
jumppa Iskun talolla, Seu-
ratie 3
Jumppaa, jutustelua ja mu-

Paimion Vesihuolto Oy:n hallitus on 28.2.2022 (§ 8) päättä-
nyt, että vesilaitoksen laskutuskausi muuttuu kalenterivuo-
deksi 1.1.-31.12.
Uudet laskutusjaksot ovat seuraavanlaiset.

Mittariluentakortit lähetetään loka-marraskuun vaihteessa 
ja palautetaan 15.11. Etäluettavien mittareiden sisäänluku 
tapahtuu 31.12.
Paimiossa, 31.8.2022
Paimion Vesihuolto Oy

Tilannepäivitys -  
kiehkuravesirutto  
Paimion uimalammissa

Paimion ikääntyneiden ja soveltavan liikunnan ryhmät 2022

Paimion Vesihuolto Oy tiedottaa

Tekniset ja ympäristöpalvelut Liikuntapalvelut

Vesihuolto

Paimion kaupunki

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

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

Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302

Sosiaalityö: (02) 474 5237

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

arkisin klo 8-15.30, muina aikoina: 

TYKS yhteispäivystys p. (02) 313 8800

Yhteystiedot

”Paimio on moderni varsinaissuomalainen 

kaupunki maaseudulla. Liikunnallinen Paimio 

tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut 

sekä miellyttävän ympäristön asumiseen ja 

yrittämiseen.”

Asemakaavamuutosten  
valmisteluaineisto nähtävillä

Ympäristölautakunta on 23.8.2022 (§ 63 ja § 64) päättänyt Mauri-
zintien ja Ampeeritien asemakaavamuutosten valmisteluaineisto-
jen nähtävillä olosta MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Kaavamuutokset ovat nähtävillä 2.-22.9.2022 kaupungin verkkosi-
vuilla www.paimio.fi/ampeeritien_akm ja www.paimio.fi/maurizin-
tien-akm sekä kaupungintalon teknisellä osastolla sen aukioloaika-
na osoitteessa Vistantie 18.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 
22.9.2022 klo 16:00 mennessä osoitteeseen: Paimion kaupunki / 
Kaavoitus, PL 50, 21531 Paimio tai sähköisesti kaavoitus@paimio.fi 

Paimiossa 2.9.2022 
PAIMION YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Paimion kaupungin sivistys- ja  
vapaa-aikalautakunta pyytää 

EHDOTUKSIA PAIMIO-MITALIEN SAAJIKSI 
VUONNA 2022
Taiteilija Raili Mikkosen suunnittelemia mitaleja myönnetään 
vuosittain 1-2 ja ne luovutetaan saajille itsenäisyysjuhlassa 
6.12. Mitalin voi saada vain yhden kerran. Lista mitalin aiemmin 
saaneista on nähtävillä Paimion kaupungin internet-sivuilla.

Organisaatiot, järjestöt ja yksityiset henkilöt voivat ehdottaa 
mitalin saajaksi henkilöä, joka on saavuttanut menestystä 
toiminnallaan Paimion tai paimiolaisuuden hyväksi esimerkiksi 
kulttuurin, tieteen, urheilun, sosiaalitoimen, talouselämän tai 
yhdyskuntatyön alueella.

Kirjallisesti perustellut ehdotukset on toimitettava 15.9.2022 
klo 15.30 mennessä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle 
osoitteeseen PL 50, 21531 Paimio tai kaupungintalon palve-
lupisteeseen. Ehdotuskaavakkeita on saatavana kaupungin-
talon palvelupisteestä. Sähköisesti ehdotuksen voi toimittaa 
osoitteessa paim.io/paimiomitali.  
Lisätiedot kulttuuriasiainhoitajalta p: 02-474 5319 sekä 
internet-sivuilta www.paimio.fi.

PAIMION KAUPUNKI / SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Hiekkahelmestä poistettuja kiehkuravesiruttokasoja kuivattiin hetki 
rannalla ennen säkitystä ja jätteenkäsittelyä. Kuvaaja: Laura Paarala

Jakso Laskun tyyppi Laskutuspäivä Eräpäivä

Tammi-Maaliskuu Arviolasku Maaliskuu Huhtikuu

Huhti-Kesäkuu Arviolasku Kesäkuu Heinäkuu

Heinä-Syyskuu Arviolasku Syyskuu Lokakuu

Loka-Joulukuu Tasauslasku Joulukuu (luettava mittari), 
Tammikuu (etämittari)

Tammikuu

kavaa yhdessäoloa!
 Tiistaisin alkaen 13.9. klo 
13.00-13.45.
Osallistumismaksu 30 €/
vuosi 
 Ilmoittaudu
  www.kuntapalvelut.fi/
paimio tai p. 024745316 
 Tiedustelut: liikunta- ja 
hyvinvointikoordinaattori 
Matleena Koskinen p. 050-
5640873
 Soveltava Futis -ryhmä 
erityistä tukea tarvitseville 
lapsille.
 Sunnuntaisin klo 10.00-
10.45 Vistan koulun sisä-
pihan ässäkentällä ja myö-
hemmin syksyllä Jokelan 
koulun liikuntasalissa. 
 Hinta 30€ /10 -kerran 
kortti
 Ilmoittautuminen ja lisä-
tiedot. www.peimariunited.
com, Olli Dahl p.0405013485

 Syksyn 2022 Arkeen 
Voimaa -ryhmä, Paimion 
kaupungintalon kokoushuo-
ne Vistassa, Vistantie 18
 Perjantaisin alkaen 28.10. 
klo 10.00-12.30
 Arkeen Voimaa -ryhmätoi-
minta on tarkoitettu sinulle, 
jolla on jokin arjen sujuvuut-
ta haittaava haaste, kuten 
työttömyys, yksinäisyys, 
mielialan lasku tai oma tai 
läheisen pitkäaikaissairaus. 
Kaikki nämä ongelmat aihe-
uttavat samankaltaisia oirei-
ta, kuten esimerkiksi kipua, 
uupumusta, unettomuutta 
tai aloitekyvyttömyyttä.
 
 Ilmoittautumiset liikunta- 
ja hyvinvointikoordinaatto-
rille 
 matleena.koskinen@pai-
mio.fi  tai 050-5640873 
(ArVo-yhdyshenkilö).


