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Markkinointi

Joukkoliikenne

Viestintä

Paimio esittäytyy Naantalin 
asuntomessuilla ja parantolassa

Juhannuksen jälkeen  
palveluliikenteen kyydissä  
maksutta uimaan tai parantolaan

Kaupungin verkkosivu- 
uudistus toteutunut

Heinäkuun puolivälissä 
Naantalin Luonnonmaalla 
avautuvilla asuntomessuil-
la on mahdollista tutustua 
myös Paimion kaupungin 
palveluihin, yrityksiin sekä 
tonttitarjontaan. Messut 
ovat 15.7. – 14.8. päivittäin 

avoinna 10-18. Torstaisin 
messupäivä kestää aina 
20.30 asti. 

Kaupunki on varannut 
messualueelta 4x4 metriä 
suuruisen esittelyosaston, 
jonka sisältöä on pitkin ke-
vättä suunniteltu yhteis-
työssä Paimion Yrittäjät 
ry:n kanssa. Osastolle luo-
daan myös Paimio-puoti, 
josta voi ostaa paimiolais-
ten yritysten tuotteita. 
Asuntomessujen ”henkeen” 
liittyen keskeisessä roolissa 
osastolla ovat Paimion ny-
kyiset tonttialueet eli Han-
hijoki ja Tiilitehtaan alue, 
mutta myös ensi vuonna 
varattavaksi tulevan Koivu-
linnan alueen ensimmäiset 
tontit.

Esittelijöinä messuil-
la tullaan näkemään niin 
kaupungin luottamus-
henkilöitä, työntekijöitä 
kuin yritystenkin edusta-
jia. Mahdollisesti osastolla 
nähdään myös paimiolaisia 
”vierailevia tähtiä”.

Parantolassa  
avautunut  
Paimio showroom

Kesäkuun alusta alkaen 
Paimion parantolassa vie-
railleet turistit ovat voineet 
tutustua parantolan aulan 
yhteydessä olevassa Paimio 
showroomissa paikkakun-
nan muihin matkailupalve-
luihin. 

Esiteltävä sisältö poh-
jautuu vahvasti samoihin 

Paimion sisäinen palvelu-
liikenne muuttuu juhannuk-
sen jälkeen maksuttomaksi 
6,5 viikon ajaksi (ajalla 27.6. 
– 10.8.). Maksuttomuuskam-
panjalla pyritään tekemään 
palveluliikennettä tutuk-
si kaikille kaupunkilaisille ja 
tarjoamaan lisäpalveluja niin 
kaupunkilaisille kuin täällä 
vieraileville turisteille. 

Koulujen kesäloman ajaksi 
(ajalle 6.6. – 10.8.) on pal-
veluliikenteen reiteissä tehty 
muutoksia, joiden toivotaan 
palvelevan parantolassa kä-
vijöitä ja Hiekkahelmen uima-
reita. Kesän aikana pääsee klo 
13, 14 ja 15 jälkeen Helsingistä 
tulevilta busseilta pikavuo-
ropysäkiltä suoraan Paran-
tolaan.

 Uusittu reitti on Ase-
matie – Vistantie – Välitie 
- Valkojantie - Naskarlantie 
(Paimionpolun  110-tien yli-
tyskohdasta pääsee Hiek-
kahelmeen) - 110-tie- Pika-
vuoro/liittymä11 Helsingistä 
- Kaaritie - Alvar Aallontie 
- Parantola -Alvar Aallontie 
– Asematie. Aamun kaksi pi-
kavuoropysäkki vuoroa me-
nevät Nesteen puolelle ja il-
tapäivän kolme vuoroa käyvät 
Helsingistä tulevalla pysäkillä.

Palveluliikenteen uusi so-
pimuskausi alkaa 1.8. Liiken-
nöitsijänä toimii Turun Tilaus-
liikenne Oy. Elokuun alusta 
alkaen bussin väri vaihtuu 
”Föli-bussin keltaiseksi” ja 
tuulilasiin ilmestyy Palvelu-
liikenteestä kertova led-kyltti.

Kaksivuotinen projekti 
Paimion kaupungin uusien 
verkkosivujen tuottamiseksi 
saatiin päätökseen touko-
kuun alussa, kun WordPress-
pohjaiset sivut julkaistiin. 
Verkkopalvelun on toteut-
tanut tamperelainen ohjel-
mistoyritys Geniem, jolla on 
runsaasti kokemusta kunta-
sivujen rakentamisesta.

Tapahtumien  
luontia ilman  
tunnuksia

Uusille sivujen tapahtuma-
kalenteriin on kaupunkilais-
ten mahdollista syöttää ta-
pahtumatietoja ilman erillisiä 
käyttäjätunnuksia. Kalenteri 
löytyy osoitteesta paimio.fi/
tapahtuman-ilmoittaminen. 

Paimiomn matkailupalveluja tuodaan showroomissa esille valoku-
vien, karttapohjan ja qr-koodien avulla.

Paimion messuosastolla 
pääsee myös pyörittämään 
”Onnenpyörää” – onnekkaim-
mat saavat mukaansa Paimio-
aiheisia palkintoja.

   PAIMION MUSEO- JA NÄYTTELYKESÄ 

 
 LISÄTIEDOT: 

Paimion Sähkömuseo ja matkailuneuvonta, Vistantie 24a 
 
p: 02-474 5440/050-586 7733, www.paimio.fi/museot 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

KÄSITYÖMUSEO 
MIILA, Kirjakuja 2 
 
Perusnäyttelyinä Arkista Aherrusta 
ja Käsityön juhlaa. 
Teemanäyttelynä Sotureita ja 
käsityöläisiä – Keskiajan 
sotavarusteita. Avoinna  8.6. – 7.8.  
ke – pe klo 11-17.30,  la-su klo 12-
16 (ei 24.-26.6.) sekä  8.8. – 10.9.  
to – la klo 12 – 16. 
Liput: 5/4/3€ ja Museokortilla, 
www.paimio.fi/kasityomuseomiila     

PAIMION SÄHKÖMUSEO 
 
Uusittu perusnäyttely sähköntuotannon, -jakelun ja –käytön 
historiasta. Teemanäyttelynä Fysiikan ilmiöitä.  
Avoinna 7.6. - 7.8. ti – pe klo 11 – 17.30  ja la – su  klo 12 – 16 
(suljettu juhannuksena) & 8.-31.8. ke – su klo 12 – 16. Myös 
Museopuoti palvelee 
Liput 5/4/3€. www.paimio.fi/paimionsahkomuseo 

AUGUST PYÖLNIITUN MUSEO 
Maljamäentie 132 
 
Avoinna heinäkuussa  
sunnuntaisin klo 12 – 15. Pyölniittu-
päivä su 17.7. klo 12 - vieraana 
toimittaja Olli Haapakangas 
www.pyolniittu.fi. Vapaa pääsy! 

PAIMION 
KOTISEUTUMUSEO 
Sähköyhtiöntie 198 
 
Avoinna 17.6. – 15.7. klo  
18 – 20.30, (ei la eikä 23. – 26.6.) 
 
Lainamakasiinissa kansa-
tieteellinen esinenäyttely sekä 
Pive Toivosen akvarellinäyttely: 
Sata Saunaa. Myös Yli-Hakalan 
torppa avoinna. Vapaa pääsy! 

palveluihin, joita esittäyty-
vät myös helmikuun alussa 
avautuneella VisitPaimio-
nettisivustolla. Matkailu-
palveluihin keskittyneellä 
sivustolta löytää keskeiset 
tiedot sekä suomeksi että 
englanniksi niin nähtävyyk-
sistä, ruokailu- ja majoitus-
palveluista kuin ostospai-
koistakin.

Lähiaikoina viereiseen 
huoneeseen rakennetaan 
oma kokonaisuus, jonka 
kautta parantolassa vierai-
leville tuodaan näkyville sitä 
monipuolista tuote- ja pal-
veluvalikoimaa, jota paimi-
olaiset yritykset tällä hetkel-
lä paikkakunnalla tuottavat.

Paimion kaupunginvirasto  
suljettuna 27.6.-31.7.2022

Sulkuaikana päivystävät palvelut:

Kirjaston aukioloajat 27.6.-31.7.:  
Omatoimi (klo 7-21), kirjastossa ei ole palveluaikaa.

Matkailuneuvonta palvelee Paimion sähkömuseossa  
(Vistantie 24a) 
- 7.6.- 7.8 ti-pe klo 11-17.30 
- la-su klo 12-16

- Paimion Vesihuolto Oy, päivystyspuhelin 0500 786 022.

- Rakennusvalvonta: 1.7. - 30.7. ei ole päivystystä, mutta 1.7. - 30.7. 
tarkastusinsinööri on paikalla osa-aikaisesti.

- Maaseutupalvelut: kiireellisissä asioissa puh. 0500 868 701.

- Varhaiskasvatus: Kriivarin päiväkoti, puh. (02) 4745 435.

- Opetus- ja sivistyspalvelut: ajalla 27.6.-26.7. kiireellisissä asioissa 
puh. 050 360 6445. Sivistysjohtaja on töissä 27.7. alkaen.

- Sosiaalitoimi: virka-aikana (maanantaista torstaihin klo 8-15.30, 
perjan-taisin klo 8-15) puh. 02 474 5127 ja virka-ajan ulkopuo-
lella Turun seudun sosiaalipäivystys, johon saa yhteyden suoran 
asiakasnumeron kautta puh. 02 2626 003 tai hätäkeskuksen kautta 
numerosta 112.

- Kotihoito: päivystys joka päivä klo 7-20.30, puh. 050 342 8114.

- Maahanmuuton koordinointi: päivystys kesän ajan ma-pe klo 
9-15, puh. 02 4745200.

Paimiossa 17.6.2022 
KAUPUNGINHALLITUS
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Musiikkiopisto

Tapahtumat

Paimion opisto

Muskarit

Sauvossa alkavat taas odo-
tetut ja toivotut muskarit! 
Syyskuusta alkaen to-iltaisin 
Sauvon koulukeskuksessa ko-
koontuvat alle 4-v. + aikuinen 
-ryhmä sekä 5-6-v. soitinmus-
kari, jossa itse kokeillen tutus-
tutaan monenlaisiin soittimiin. 

Paimiossa muskariryhmät 
jatkuvat elokuun puolivälistä 
alkaen ti- ja ke-iltaisin sekä 
to-aamuisin. Muskarit on tar-
koitettu kaikille alle kouluikäi-
sille lapsille. Ryhmien tiedot 
löytyvät jo nyt netistä: www.
opistopalvelut.fi/paimio (kurs-

sit / musiikkiopisto / musiikki-
leikkikoulu). Ilmoittautuminen  
samassa osoitteessa 1.8. klo 
8.00 alkaen. 

Taiteen  
perusopetus

Musiikkiopistoon otetaan 
uusia oppilaita myös syys-
kauden alussa! Ke 10.8. klo 
17-19 välillä pidettävissä ly-
hyissä haastatteluissa kar-
toitetaan hakijan musiikillisia 
lähtötasovalmiuksia helppojen 
tehtävien avulla. Varaa oma 
haastatteluaikasi vaikka heti 
p. 0504638446! Muutamia va-
paita oppilaspaikkoja on vielä 

jäljellä esim. huilussa, sakso-
fonissa, klarinetissa, sellossa 
ja yksinlaulussa. 

Kuoro
Yhdessä laulaminen on 

hauskaa! Musiikkiopiston 
kuoroissa 1.-2.-luokkalaiset, 
3.-6.-luokkalaiset ja yläkou-
lulaiset + lukioikäiset harjoit-
televat omissa ryhmissään 
kerran viikossa. Kuorolaisen 
ei tarvitse olla musiikkiopis-
ton soitto-oppilas, vaan kaikki 
ovat tervetulleita! Uusia lau-
lajia otetaan ke 10.8. klo 19. 
Ota elokuun alussa yhteyttä 
p. 0505225346.

1. Opastettu kierros Pyhän 
Jaakobin kirkon hautaus-
maalla (Jaakobintie 38) Maria 
Kuopilan johdolla sunnuntai-
na 24.7. klo 16. Vapaa pääsy.

2. Opastettu kierros Pyhän 

Mikaelin kirkon hautausmaal-
la (Vistantie 20) Arimo Läh-
deniityn johdolla sunnuntai-
na 31.7. klo 14. Vapaa pääsy.

3. Ikääntyneiden liikunnal-
linen kulttuurimatka Kasnä-

sin kylpylään ja Taalinteh-
taalle to 18.8. klo 8.15-16.30, 
hinta 44€. Lisätiedot ja il-
moittautumiset: kuntapal-
velut.fi/paimio tai p. 02 474 
5316.

Lukuvuonna 2022-2023 
järjestetään taas paljon 
uusia kursseja. Tässä on 
esitelty niistä vain pieni 
osa! Lisää löytyy netistä: 
opistopalvelut.fi/paimio. 
Opinto-ohjelma jaetaan 
Paimion ja Sauvon alueella 
viikolla 31 niihin talouksiin, 
joissa ei ole mainoskieltoa. 
Sen voi myös hakea Paimi-
on ja Sauvon kirjastoista. 

Kurssien ilmoittautumi-
nen alkaa 1.8. klo 8.00 ne-
tissä. Ilmoittautua voi siitä 
lähtien 24/7. Suosittelem-
me netti-ilmoittautumista. 
Puhelimitse voi ilmoittau-
tua ma-to klo 10-14 p. 02 
4745316. Musiikin yksilö-
opetuksen ilmoittautumi-
nen alkaa 23.8. klo 10-12 
ja 16.30-18.30 p. 050 435 
5875 tai klo 10-16.30 p. 050 
375 4901.

Kaupungin nettisivut 
ovat uudistuneet. Anna 
palautetta opiston sivuis-
ta: paimio.fi/paimionopisto. 
Muista käydä tykkäämäs-
sä opiston sivuista face-
bookissa ja instagramissa 
facebook.com/paimion-
opisto ja  instragram/pai-
mion_opisto 

Liikunnassa on useissa 
kursseissa hybridimah-
dollisuus. Tunneille voi siis 
osallistua joko etänä tai lä-
hiopetukseen. Kuntosalin 
starttikurssilla saa opas-
tusta kuntosalilaitteiden 
käyttöön paikan päällä. 
Vinysa flow -etäkurssi tar-
joaa haastetta joogaa jo 
harrastaneille. Alkeiskurs-
seja on esim. italian, viron 
ja kiinan kielissä. Ruoka-
kursseilla pääsee tutus-

tumaan sushien valmis-
tukseen ja thai-keittiöön. 
Käsitöistä innostuneille 
on tarjolla mm. Strömsö-
paidan neulomista, räsy-
maton kutomista ja värt-
tinällä kehräystä. Ilmaisia 
luentoja on myös tulossa, 
esim. hiustenhoidosta. 
Hyvinvointiretkiä tehdään 
Lehmirannan lomakeskuk-
seen. Myös Sauvossa opis-
to järjestää ensi vuonnakin 
monenlaista lattaritanssis-
ta tassulenkkiin ja pönttö-
nikkaroinnista älylaitteiden 
kesyttämiseen. 

Tässä lisää  
maistiaisia uusista 
kursseista: 
800307 Paimion ja lähi-
kuntien maisemat tutuksi 
kävellen

Ke 17.30-19.00, 10-31.8.
Kurssilla tutustutaan 

kävellen mukaviin lenkki-
maastoihin eri puolilla Pai-
miota ja lähikuntia. 

800327 Mixjumppa - lii-
kunnan starttikurssi hy-
bridinä Sauvossa

To 14.50–15.50, 8.9.–1.12.
800328 Mixjumppa - lii-
kunnan starttikurssi hy-
bridinä Paimiossa

Ke 17.10–18.10, 7.9.–30.11.                                                                                                                                      
Kurssi on fyysisesti helppo 
ja sopii kaiken kuntoisille. 
Tavoitteena on löytää liik-
kumisen ilo.
800889 
Äiti-vauva jumppa 

Ke 11.15–12.15, 21.9.–30.11.
Iloa, liikettä ja musiikkia 

vauva-arjen keskelle! Ryh-
mä on tarkoitettu 3–12 kk 
ikäisille vauvoille.
100131 Ötökkä- ja lisko-
lauantai - aikuinen-lapsi 
savityökurssi 

La 11.00–14.00, 1.10. 
Aikuisen ja lapsen (yli 

5v) yhteisellä savityökurs-
silla valmistamme liskoja, 
ötököitä ja maalaamme ne 
enkopiväreillä. 

400103 Ilmaisutaidon 
lyhytkurssi aikuisille

La 11.00-13.15, 17.9.-1.10.
Kurssilla pureudutaan 

ilmaisuun ja esiintymisti-
lanteisiin matalalla kynnyk-
sellä. Aiempaa kokemusta 
ei tarvita.

800111 Rivitanssi
Ti 18.00-19.30, 

25.10-29.11.
Rivitanssissa liikutaan 

erilaisin askelsarjoin yksin 
tai ryhmässä. Sopii kaikille 
ikään ja kuntoon katsomat-
ta.

800702 
Voimatasapainoryhmä

Ti 15.00-15.45, 6.9.-
29.11.2022, 10.1.-4.4.2023

Ryhmä on tarkoitettu 
henkilöille, joiden tasa-
paino ja/tai alaraajojen 
lihasvoima on jo hieman 
heikentynyt, silti liikku-
minen sujuu vielä ilman 
apuvälineitä. Opintoseteli-
avustus korvaa 50% kurs-
simaksusta eläkeläisille ja 
yli 63-vuotiaille. 

600150 Keskiviikkoköökki 
Ke 11.00–13.15, 

21.9.–30.11.
Hei Seniori – tule teke-

mään lounasta yhdessä, 
samalla saat mukavaa lou-
nasseuraa! Kurssi toteute-
taan yhteistyössä Aikuis-
ten Olohuone ry:n kanssa. 
Opintoseteliavustus korvaa 
50% kurssimaksusta eläke-
läisille ja yli 63-vuotiaille. 

Uutisia musiikkiopistolta

Tulevia tapahtumia

Harrastetaan taas yhdessä 
Paimion Opistossa!

Toteutus:
Paimion kaupunki, 
Järjestöparlamentti, 
Lions Club Paimio ry.

Yhteisöt, ryhmät &
järjestöt:

tulkaa esittelemään
toimintaanne

Varaa esittely- tai
myyntipaikka
kojualueelta

Jokipuistosta

Koe päivän
monipuolinen

tarjonta

Ilmoittautuminen
Kahden sillan soutuun

18.8. mennessä

Tutustu erilaisiin
vapaa-ajan

mahdollisuuksiin
Paimiossa

Jokipuistossa,
 klo 12 alkaen

 

Lajiesittelyjä myös
muualla Paimiossa,

klo 10 alkaen

P A I M I O N
H A R R A S T U S M E S S U T &

S I L T A S O U D U T  

Tekemistä

kaikenikäisille

koko päiväksi!

LAUANTAINA 
20.8.2022

Jokipuisto,
Sahurintie 7

Kaikki tiedot
koottuna
tapahtuman
Internet-sivulla

www.paimio.fi/harrastusmessut
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Maahanmuuttajien palvelut

Venäjän hyökkäys Uk-
rainaan helmikuussa 2022 
aloitti kriisin, jonka myötä 
myös Paimion ja Sauvon 
alueelle on saapunut miltei 
500 ukrainalaista tilapäisen 
suojelun piirissä olevaa hen-
kilöä. Paimiossa ja Sauvossa 
aloitti 16.5. maahanmuut-
tokoordinaattorina Tiia-Mari 
Tiittanen, jonka tehtävänä 
on tilanteen kokonaisvaltai-
nen koordinoiminen.

M a a h a n m u u t t o ko o r-
dinaattori vastaa Paimi-
on ja Sauvon alueilla mm. 
ukrainalaisten tilanteiden 
kartoittamisesta ja heidän 

ohjauksestaan sekä ajan-
tasaisten alueellisten ja 
kansallisten ohjeistusten 
selvittämisestä ja eteenpäin 
välittämisestä. Maahan-
muuttokoordinaattori vas-
taa lisäksi muun muassa: 
•  Kuntien majoitusmah-

dollisuuksista tilapäistä 
suojelun piirissä olevien 
ukrainalaisten kohdalla

•  Palvelupoluista ja -ohja-
uksesta liittyen sosiaali- ja 
terveyspalveluihin

•  Etuusasioihin liittyvästä 
ohjauksesta  

•  Ukrainalaisten harraste-
toimintamahdollisuuksien 

kartoittamisesta alueella 

Tehtäväkenttä  
yllättävän laaja

Maahanmuuttokoordi-
naattorin tehtäväkenttä on 
ensimmäisen kuukauden ai-
kana keskittynyt hyvin pal-
jon majoitusasioihin. Sekä 
Paimiossa että Sauvossa 
tilapäisen suojelun piirissä 
olevat ukrainalaiset ovat 
asuneet tähän asti pääosin 
hätämajoitustyyppisesti yk-
sityisten ihmisten kodeis-
sa ja sekä yritysten, kuten 
marjatilojen, majoitusti-
loissa. Sekä Paimiossa että 

Sauvossa ollaankin työs-
kennelty kulunut kuukausi 
aktiivisesti sen äärellä, että 
ihmisille kyettäisiin tarjoa-
maan oma koti. Paimiossa 
hätämajoituksista omiin 
koteihinsa onkin jo päässyt 
yli kolmekymmentä ihmistä 
ja Savossakin omissa asun-
noissaan asuu yli kaksikym-
mentä ihmistä. 

Majoitusten koordinoin-
nin lisäksi maahanmuut-
tokoordinaattorin tehtävät 
ovat vieneet Tiittasta muun 
muassa kouluihin, mansik-
kaviljelmille, päiväkoteihin, 
kirpputoreille, Ukraina-apu 

Paimion ja Sauvon liiketi-
loille, ihmisten koteihin ja 
lastenvaunujen metsästys-
reissulle. Tehtäväkenttä on 
siis laaja ja monipuolinen, 
maahanmuuttokoordinaat-
torina on vaikea aamulla ar-
vatakaan mihin päivä vielä 
vie mennessään.

Tiia-Mari Tiittaseen voi 
olla yhteydessä matalalla 
kynnyksellä missä tahansa 
maahanmuuttoon ja ukrai-
nalaisten tilanteeseen Pai-
miossa ja Sauvossa liittyvis-
sä asioissa ja kysymyksissä. 
Voit myös olla yhteydessä 
Tiittaseen, mikäli sinulla oli-

si tarjota asuntoa vuokralle 
joko Paimion kaupungille 
tai Sauvon kunnalle. Tiit-
tasen tavoittaa arkipäivisin 
klo 9-15 sekä puhelimitse 
040-8428766 että sähkö-
postitse tiia-mari.tiittanen@
paimio.fi.

Toimintakeskus Apilassa 
os. Sähköyhtiöntie 4, Pai-
mio, sijaitsevat sähkö- ja 
elektroniikkaromun kier-
rätyspiste (Kierrätyspiste 
Apila), poistotekstiilikerä-
yspiste, poistotekstiili- ja 
pajatuotteiden myymälä, 
kuntouttavan työtoimin-
nan paja, sekä palvelupiste 
työnhakijoille ja yrityksille.

Kierrätyspiste Apila vas-
taanottaa kotitalouksien 
käytöstä poistetut sähkö- 
ja elektroniikkalaitteet. Osa 
laitteista puretaan pienem-
piin osiin, lajitellaan ja toimi-
tetaan romun loppukäsit-
telijälle. Osa kodinkoneista 
päätyy pienen kunnostuk-
sen ja testikäytön jälkeen 
uudelleenkäyttöön kierrä-
tysmyymälän kautta, johon 
voit tulla edullisille ostoksil-
le. Tietokoneiden oheislait-
teita palautuu myös myyn-
tiin, kovalevyt ja piirilevyt 
toimitetaan loppukäsitte-
lijälle. Kierrätyspisteeseen 
voit tuoda myös loisteva-
laisimen putket, energian-
säästölamput, akut, paristot 
ja pienmetallit. Käynti sisä-
pihan puolelta.

Tekstiilejä kierrä-
tykseen, myyntiin tai 
voimalaitokseen

Yhteistyössä Lounais-
Suomen jätehuollon (LSJH) 
kanssa Toimintakeskus Api-
lan pihalla oleviin keräysas-
tioihin saat tuoda maksutta 
tiiviisti muovipusseihin tai 
jätesäkkeihin pakatut puh-

taat kierrätyskelpoiset kodin 
tekstiilit ja vaatteet. Pois-
totekstiilijäte lajitellaan laa-
tunsa perusteella eteenpäin 
eri kanaviin. Hyväkuntoiset 
tekstiilit päätyvät kierrätys-
pisteen yläkerrassa olevaan 
myymälään, josta voit käydä 
ostamassa uudelleenkäy-
tettävää tekstiiliä omaksesi 
2 €/kg. Osa päätyy tilauk-
sina pienyrityksille, jotka 
käyttävät tekstiilejä omien 
tuotteidensa valmistuk-

seen. Osa poistotekstiileistä 
käsitellään LSJH:n Paimion 
pilottivaiheen käsittelylin-
jastolla kierrätyskuiduksi, 
jota käytetään uusien tuot-
teiden raaka-aineena. Lo-
put poistotekstiileistä, joita 
ei vielä saada kiertämään 
materiaalina, päätyvät 
energiahyödyntämiseen eri 
jätevoimalaitoksiin.

Palveluajat 
maanantai - torstai 9.00–
17.00, perjantai 9.00–15.00

Maahanmuuttokoordinattori kotoutumisen tukena

Toimintakeskus Apilassa  
kierrätetään sähkö- ja  
elektroniikkalaitteita sekä 
poistotekstiilejä

Tiia-Mari Tiittanen työskentelee 
läpi kesän.

Uudistuneet 
nettisivut 

Paimion-Sauvon ter-
veyskeskuksen uudis-
tetut nettisivut on jul-
kaistu 1.6.2022. Vanha 
sivusto on poistunut 
käytöstä uusien tultua 
voimaan.  Käy tutustu-
massa uusille sivuillem-
me. Palautetta voi antaa 
palautekanavan kautta.

Terveysongelmissa 
voit perinteisen puhe-

linajanvarauksen sijaan 
hyödyntää tietoturvalli-
sia sähköisiä oirearvioita 
ja yhteydenottokanavia 
kuten omaolo, chat-pal-
velu ja sähköinen ajan-
varaus.
paiminsauvonterveys-
keskus.fi

Yhteystiedot
Paimion terveysase-
ma
Terveyskeskuksentie 1, 
21530 PAIMIO
ma-pe klo 8-16
(kesä-heinäkuussa ei 
maanantain pidennet-
tyä aukioloaikaa)

Sauvon terveysasema
Hakkistie 4, 21570 
SAUVO
ma-to klo 8-15.30, 

pe klo 8-14
Sauvon terveysasema 
suljettuna 
4.7.-31.7.2022

Lääkärivastaanoton 
ajanvaraus ma-pe 
päivystysasiat 
klo 8-15.30
kiireetön klo 10-14
p. (02) 474 6202

Muut asiat (reseptien 
uusinta, tutkimustu-
losten tiedustelu, ter-
veysneuvonta)
ma-pe klo 10-14.30
p. (02) 474 6383

Suosittelemme myös 
sähköistä asiointia 
nettisivujen kautta pai-
mionsauvonterveys-
keskus.fi/sahkoinen-
asiointi/

Tilapäistä suojelua saaville 
ukrainalaisille kuuluvat samat 
terveyspalvelut kuin kuntalai-
sille. Terveydenhuollon palve-
luista vastaa pääsääntöisesti 
Turun Vastaanottokeskus yh-
teistyössä Terveystalon kans-
sa. Vastaanottokeskuksen puh. 
02 276 4111.

Paimion-Sauvon kuntayhtymä 
järjestää ukrainalaisille esi-
merkiksi suun terveydenhuol-
lon palvelut, neuvolapalvelut, 
kouluterveydenhuollon palve-
lut, päivystyksellisen hoidon ja 
tarvittaessa myös muita ter-
veyspalveluita. Aikaa varatessa 
on esitettävä Vastaanottokes-
kuksen myöntämä ID-kortti tai 
Vastaanottokeskuksesta tehty 
lähete, muutoin käynnin kus-

tannukset saatetaan laskuttaa 
henkilöltä täysimääräisinä.
Paimion ja Sauvon maahan-
muuttokoordinaattori auttaa 
tarvittaessa palvelujen järjes-
tämisessä.

Інформація 
для українців
Українцям, які перебувають 
під тимчасовим захистом, 
надаються ті ж самі послуги, 
як в місцевим мешканцям. За 
медичні послуги відповідає, 
головним чином, Центр 
прийому біженців Турку 
разом з Тервеустало. Номер 
телефону Центра прийому 
біженців 02 276 4111
Муніципальне об’єднання 
Пайміо та Сауво надає 
українцям, наприклад, 

стоматологічні послуги, 
ведення вагітності, 
планування сім’ї, дитячі 
та шкільні медичні огляди, 
невідкладну допомогу та, за 
необхідністю, інші медичні 
послуги. При бронюванні 
часу необхідно надати ІД-
картку чи направлення від 
Центра прийому біженців, в 
іншому випадку, за прийом 
буде стягнута плата в 
повному обсязі.

Координатор з еміграції міст 
Пайміо та Сауво, за потреби 
допомогає з організацією 
послуг.
Координатор з еміграції Тііа-
Марі Тііттанен 040-8428766 
по буднях з 9 до 15
tiia-mari.tiittanen@ paimio.fi

TerveyskeskusToimintakeskus Apila

Terveyskeskus tiedottaa

Infoa ukrainalaisille



paimio.fi

Vieraslajit

Vieraslajit uhkaavat luonnon 
monimuotoisuutta syrjäyt-
tämällä kotoperäisiä lajeja ja 
valtaamalla laajojakin alu-
eita tiheiden kasvustojen 
alle. Paimiossa vieraslajeja 
vastaan taistellaan tänäkin 
vuonna Soolotalkoot-hank-
keen merkeissä. Tarkoitukse-
na on torjua komealupiinia ja 
jättipalsamia niin omalta kuin 
kaupungin mailtaan osoitta-
milta torjuntakohteilta. Kyltit 
ilmestyvät torjuntapaikoille 
kesäkuun aikana. 
Torjuntakohteet ja lisätietoja 
Soolotalkoista löytyy Paimi-
on kaupungin nettisivuilta. 
Myös VieKas LIFE –hanke 
jatkuu Paimiossa, siinä tor-
jutaan jättiputkea Suomen 
luonnonsuojeluliiton toimes-
ta.

HELMI-hankkeet
Luonnon monimuotoisuutta 
tuetaan myös elinympäris-
töjen tilaa parantamalla. Hel-
mi-elinympäristöhankkeissa 
ollaan päästy jo istutusvai-
heeseen. Karhunojan varrelle 
on istutettu jo 310 puuntai-
mea tulevaan puronvarsi-
lehtoon, ja puron varteen 
on tulossa vielä 920 taimea 
lisää. Vähäjoen varrelle tul-
laan myös istuttamaan 302 
uutta lehtipuuta ja -pensas-

ta. Lehtipuuston lisääminen 
hyödyttää monia lajeja, niin 
ravinnonlähteenä kuin pe-
sä- ja suojapaikkanakin. Li-
säksi puuaines ja lehtikarike 
yhdessä purokunnostusten 
kanssa parantavat Vähäjoen 
ja Karhunojan vesistöjen laa-
tua sekä vesieliöstön oloja. 
Annetaan siis taimien kas-
vaa rauhassa, niin päästään 
nauttimaan puronvarsilehto-
jen (laji)rikkaasta elämästä!

Työ luonnon  
monimuotoisuuden  
edistämiseksi jatkuu

Tekniset ja ympäristöpalvelut

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:
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7-21.

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan palveluaikojen

ulkopuolella kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Kesän palveluajat löydät osoitteesta  

www.paimio.fi/kirjasto

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.”

Maurizintien  
asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus on 1.6.2022 § 163 päättänyt käynnistää 
Maurizintien asemakaavan muutoksen ja kuuluttaa kaavan 
vireilletulosta.
Asemakaavan muutos koskee Husontien rakennuskaavan 
alueella sijaitsevaa ALK-korttelia 251 sekä siihen liittyvää 
puistoaluetta (P). Alue muutetaan asuinpientalojen kortteli-
alueeksi (AP). 
Asemakaavahankkeeseen liittyen on laadittu MRL 63 §:n 
mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka 
on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla  
https://www.paimio.fi/maurizintien-akm/ sekä kaupungin-
talon teknisellä osastolla sen aukioloaikana, käyntiosoite 
Vistantie 18.

Paimiossa 17.6.2022
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

Vistan osayleiskaavan  
osittainen kumoaminen

Paimion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2022 (§ 26) 
hyväksynyt Vistan osayleiskaavan osittaisen kumoamisen.

Osayleiskaavasta kumotaan työpaikka-aluetta, maa- ja metsätalo-
usvaltaista aluetta sekä rautatieliikenteen aluetta pääradan varrelta. 
Kaavasta kumottava alue sijaitsee Paimion keskustan kaakkoispuo-
lella ulottuen Kriivarin asuinalueen pohjoisreunalta noin  
4 km Kevolantien suuntaan. Kaavan kumoamisen tarkoituksena on 
mahdollistaa Salo-Turku kaksoisraiteen yleissuunnitelman  
hyväksyminen ratalain 10 §:n mukaisesti rataosuudella Hajala-Nun-
na kumoamalla oikeusvaikutteisesta osayleiskaavasta kaksoisrai-
teen ja ratakäytävien oikaisujen tilavaraukset Kriivarin ja Kevolan 
välillä.

Hyväksytty kaava aineistoineen on nähtävillä Paimion kaupungin 
verkkosivulla www.paimio.fi/oyk_kumoaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 200 §:n 2 momentin mukaisesti tämä 
päätös osayleiskaavan osittaisen kumoamisen hyväksymisestä 
saatetaan täten yleisesti tiedoksi.

Paimiossa 17.6.2022 
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

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

Paimion Vesihuolto Oy tiedottaa
Paimion Vesihuolto Oy:n hallitus on 28.2.2022 (§ 8) päättänyt, että vesilaitoksen laskutuskausi muuttuu kalenterivuodeksi 1.1.-31.12.
Uudet laskutusjaksot ovat seuraavanlaiset.

Mittariluentakortit lähetetään loka-marraskuun vaihteessa ja palautetaan 15.11. Etäluettavien mittareiden sisäänluku tapahtuu 31.12.

Paimiossa, 30.5.2022
Paimion Vesihuolto Oy

13.6.-26.6.

ma klo 10-16
ti klo 12-19
ke klo 12-19
to klo 10-16
pe klo 10-16

Juhannuksen aikaan 24.-26.6. omatoimi,
kirjastossa ei ole palveluaikaa.

27.6.-31.7.

Omatoimi, kirjastossa ei ole palveluaikaa.

1.-14.8.
ma klo 10-16
ti klo 12-19
ke klo 12-19
to klo 10-16
pe klo 10-16

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

Omatoimikirjasto

avoinna koko kesän

joka päivä klo 7-21!


