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Osallisuus ja järjestöt

Paimiolaisjärjestöjä kutsutaan Järjestöfoorumiin

Maanantaina 21. marras-
kuuta klo 18 järjestetään 
Paimion kaupungintalon 
Paimiosalissa 

kaikille paimiolaisille jär-
jestöille avoin Järjestöfoo-
rumi. Tilaisuudessa valitaan 
vuosille 2023 – 2024 järjes-
töparlamentin puheenjoh-
taja ja jäsenet. Järjestöjä 
pyydetään ehdottamaan 
parlamenttiin yksi vakio-
jäsenen ja tälle varajäsen. 
Myös puheenjohtajaehdok-

kaan voi esittää. Ilmoittau-
tumisen ja parlamentti-
ehdokkaitten ilmoittami-
set voi tehdä osoitteessa 
paim.io/jarjestofoorumi tai 
puh. 02 4745 316 tiistai-
hin 15.11.2022 mennessä. 
Kahvitarjoilu klo 17.30 alka-
en kaupungintalon aulassa. 
Ennen virallisen kokouksen 
alkua tilaisuudessa on Var-
sinais-Suomen liiton kehit-
tämispäällikkö Salla-Maria 
Lauttamäen puheenvuoro 

otsikolla Järjestöystävälli-
nen kunta.

Yhteistyöelin ja 
tiedonvälittäjä

Järjestöfoorumin ja 
-parlamentin keskeisenä 
tavoitteena ja tehtävänä on 

koota Paimiossa toimivat 
järjestöt yhteen ja toimia 
ajankohtaisen tiedon jaka-
misväylänä eri järjestöille. 
Foorumi- ja parlamenttitoi-
minta alkoi Paimiossa tam-
mikuussa 2020. Toimintaa 
on oleellisesti haitannut 
koronapandemia, mutta 
yhteistyön tuloksiakin on 
saatu näkyviin. Vuoden 
2021 Harrastusralli ja kulu-
neen kesän Harrastusmes-
sut ovat hyviä esimerkkejä 
paikallisten järjestötoimi-
joiden laajamittaisesta ja 
hedelmällisestä yhteis-
työstä.

Parlamentin asema on 
olla asiantuntijaelin, jolla 
ei ole varsinaista päätös-
valtaa, mutta se voi antaa 
lausuntoja tai tehdä vetoo-
muksia.  Puolitoista vuotta 
sitten järjestöparlamentti 
esitti vetoomuksen itse-
näisen sivistys- ja vapaa-

aikalautakunnan puoles-
ta. Myöhemmin keväällä 
2021 kaupunginhallitus ei 
toteuttanut suunniteltua 
koulutus- sekä sivistys- 
ja vapaa-aikalautakunnan 
yhdistämistä.  

Järjestöparlamentin toi-
mintakausi on kahden vuo-
den mittainen. Nykyisessä 
järjestöparlamentissa on 
edustajia 18 järjestöstä. 
Järjestöedustajien lisäksi 
sivistys- ja vapaa-aikalau-
takunnasta valitaan yksi 
edustaja ja varaedustaja. 
Paimion nuorisovaltuusto, 

vanhus- ja vammaisneu-
vosto sekä liikuntajärjes-
töjä edustava Seuraparla-
mentti nimeävät kukin par-
lamenttiin yhden edustajan 
ja varaedustajan. 

Lue lisää järjestöfooru-
mista ja -parlamentista 
osoitteesta paimio.fi/jar-
jestofoorumi. Sieltä löydät 
myös tarkemmat tiedot 
marraskuun kokouksesta. 
Kaupungin yhteistyöhen-
kilönä toimii vapaa-aika-
toimen päällikkö Mia Kon-
radsdal, 02 474 5315 ja mia.
konradsdal@paimio.fi,

Vapaa-aikatoimen päällikkö Mia Konradsdal kirjasi ylös marraskuussa 2021 pidetyn järjestöparla-
mentin ideointi-illan aikana esille nousseita kehittämisideoita.

Paimion kirjaston 
UUDET OMATOIMIAJAT

ma-to klo 7-21 
pe klo 7-16

la-su suljettu

Ulkopalautusluukku on käytössä 
päivittäin klo 6-24 

(kirjastokortilla ja tunnusluvulla). 

(Ei vaikutusta palveluaikoihin.)

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

Miten Suomen energiatarve tulevaisuudessa
tyydytetään? Mitä tämä muutos merkitsee kotitalouksille?  
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta Turun
Ammattikorkeakoulun Uuden Energian 
tutkimusryhmän tutkijan kanssa.

 

Paimion kirjastossa
(Vistantie 18) 
ti 25.10. klo 17.30

Vapaa pääsy! Tervetuloa!



paimio.fipaimio.fi

Terveyspalvelut

Ympäristöpalvelut

Hyvinvointipalvelut

Yrityspalvelut

Paimion opisto

Lasten ja nuorten 
kurssit
Pöntöt puusepät 
La 10–12.15 Sauvon Koulu-
keskus 12.–26.11., 15€ 
Lasten tunnejooga/syksy 
Ma 17–17.45 Jokelan koulun 
liikuntasali 24.10.–28.11.,12€ 
Perhejooga/syksy 
Ma 18–19 Jokelan koulun lii-
kuntasali 24.10.–28.11., 10€ 
Lemmikkikerho alakoululai-
sille Sauvossa 
Ti 16.30–17.30 Sauvon Kou-
lukeskus 25.10.–13.12. 
Piparkakkutalo-kurssi ai-
kuiselle ja lapselle 
Pe 17–20, La 15–18 Vistan 
Yhteiskoulu, Kotitalous 9.–
10.12., 12 € 

Psykologia ja  
kasvatus
Stressitön mieli ja onnel-
lisuus 
La 10–15, Su 10–15 Paltan-
puiston palvelukeskus 29.–
30.10., 29€ 

Musiikki
Lauluklinikkakurssi kaiken-
tasoisille laulajille 
La 10–16 Paimion lukio, au-
ditorio 26.11., 19€ 

Tietotekniikka
Kesytä älytön laite jatko-
kurssi Paimiossa (digi) 
Ti 9.30–11 Paimion kaupun-
gintalo, NH Peimari 1.–29.11., 
30 €. Opintoseteliavustus 
korvaa 50% kurssimaksusta 
eläkeläisille ja yli 63-vuoti-
aille. 

Käden taidot

Ompelusunnuntai 
Su 10–15 Vistan koulu 6.–
20.11., 36 € 
Puurokulho ja joulunajan 
keramiikkaa savesta 
Ma 17.30–20, Ma 17.30–19.30 
PAKK kädentaidot 31.10.–
14.11., 19 € 
Modernia kalligrafiaa 
La 10–12.30 Vistan kou-
lu, Yläkoulu, Kuvaamataito 
29.10.–12.11., 15€

Liikunta
Hyvinvointiretki / lokakuu 
Pe 9.30–15, 28.10., 11€ 
Hyvinvointiretki / marras-
kuu 
Pe 9.30–15, 25.11., 11 € 
Äijämeininki senioreille/
syksy 

Ti 16–17 Jokelan koulun lii-
kuntasali 25.10.–29.11., 24 € 

Äijämeininki tunnilla liiku-
taan monipuolisesti eri lajeja 
kokeillen. Opintoseteliavus-
tus korvaa 50% kurssimak-
susta. 

Hyvinvointi
Mielenterveyden ensiapu® 
-koulutus 
To 10–11.45 Sauvon kirjasto 
27.10.–29.11., 65 €. 

Koulutuksen hinta sisältää 
oppikirjan (oppikirjan hinta 
40 euroa). 
Hiuksen hieno ero  - vai 
hiuskarvan varassa? 
Ma 18–19.30 Vistan koulu, 
Yläkoulu, luokka 223, 2. krs 
10.10., 0 € 

Paimion kaupungin ym-
päristöohjelman päivitys-
tä valmistellaan Kestävän 
kehityksen -työryhmässä. 
Ilmasto- ja ympäristöohjel-
massa tuodaan ratkaisuja 
kaupungin toiminnan vas-
tuullisuuden lisäämiseksi 

viisaan liikkumisen, kestävi-
en hankintojen, resurssivii-
sauden ja materiaalikierron 
sekä luonnon monimuotoi-
suuden parantamisen ja toi-
mintakulttuurin muutoksen 
avulla. Sen tarkoituksena 
on viitoittaa Paimiota kohti 

uutta, kestävämpää tulevai-
suutta.

Uudelle kaudelle (2023 
– 2026) tehtävän ilmas-
to- ja ympäristöohjelman 
tavoitteista kysellään nyt 
asukkaiden mielipiteitä. 
Tule kertomaan mitkä toi-

met ovat tavoittelemisen 
arvoisia ja mitä voisi jättää 
pois. Mieluusti saa ehdot-
taa myös uusia tavoitteita 
ohjelmaan. Paimiolaisten 
osallistuminen ilmasto- ja 
ympäristöohjelman päivi-
tykseen on tärkeää ja näin 

saadaan tehtyä Paimiolle 
sopiva, kestävämpään toi-
mintaan kirittävä ohjelma 
tavoitteineen.

Osallistu ja vastaa ky-
selyyn 7.10. – 21.10.2022 
osoitteessa: http://paim.io/
ymparistoohjelmanpaivitys

TURUN SEUDUN  YRITYSPALVELUT 
Puh. 010 321 8888
yritysneuvonta@turkubusinessregion.com
turkubusinessregion.com/kehitysyhtio/

Jos tarvitset apua yrityksellesi:
- Myynnin kasvattamisessa
- Kulurakenteen kehittämisessä
- Rahoitusvalmiuden parantamisessa
- Tutkimus- ja kehitystoiminnassa
- Rahoituslähteiden löytämisessä
- Kansainvälisissä asioissa
- ELY- ja Business Finland- hakemuksissa

Yrittäjyyttä harkitseva, ota yhteyttä Turun Seudun 
Yrityspalveluihin tai kaupungin elinkeinotoimintaan   
(jani.penttila@paimio.fi / 0400 505 110).

Paimion kaupungin ja yrittäjien 
yhteisiä tapahtumia

10.10. klo 16.30 Hankintaseminaari, kouluttajana Jari 
Kaukonen (Paimiosali)

11.10. klo 8.00 Aamiainen kaupungintalolla, vieraana 
työoikeuden asiantuntija Anniina Vihanto (Legimia Oy)

02.11. klo 8.00 Aamiainen Parantolassa, Paimion yrit-
täjien ja Parantolan yhteistyön kehittäminen

17.11. klo 8.00 Aamiainen kaupungintalolla, vieraana 
yritystukien asiantuntija Pia Poikonen (Varsin Hyvä ry)

12.12. klo 8.00 Aamiainen kaupungintalolla, vieraana 
Turun Seudun Yrityspalvelut

Paimion kaupunki on 
hankkinut lainauskäyttöön 
maastorollaattorin. Se on 
erityisesti suunniteltu ul-
kokäyttöön ja luonnossa 
liikkumiseen. Renkaat ovat 
pistosuojatut ja jarrut riit-
tävän tehokkaat myös vai-
keammassa maastossa 
liikkumiseen. Maastorollaat-
torin etupyörässä on nero-
kas porrasominaisuus, joka 
kiipeää pienten portaiden 
yli vaivattomasti. Istuin on 
suunniteltu siten että sen 
voi työntää kävellessä tieltä 
pois ja tauon tullen liu’uttaa 
istumapaikalleen. 

Rungon etuosassa ole-
vassa kassissa kulkeutuvat 
pienet ostokset, tavarat ja 
marjakori sekä retkieväät 
vaivattomasti. Maastorol-
laattori soveltuu käyttäjille, 
joiden pituus 150 - 189 cm. 
Kädensijojen korkeus 75-95 
cm. Mitat kokoon taitettuna: 
Korkeus: 75 cm, pituus 106 
cm, leveys 42 cm. Lainaa-

jalla pitää olla lukollinen säi-
lytyspaikka maastorollaat-
torille katon alla, sateelta 
suojattuna. Rollaattori on 

tarkoitettu ensisijaisesti 
paimiolaisille henkilöille, joil-
la on liikkumisen vaikeutta 
metsäpoluilla ja luonnossa.

Vapaaehtoistyöntekijä 
kuulokojeenhuoltaja Ka-
ri Sainio vierailee Paimion 
kaupungintalolla

NH Peimarissa (kirjaston 

viereinen kokoushuone):
• maanantaina 10.10. klo 

11.00 - 13.00
• maanantaina 7.11. klo 

11.00 - 13.00

• maanantaina 12.12. klo 
11.00 - 13.00

Vastaanotolle otetaan 
asiakkaita jonotusperiaat-
teella.

Loppusyksyn kursseja Paimion opistossa

Osallistu ilmasto- ja ympäristöohjelman
päivitykseen vastaamalla kyselyyn!

Paimion Yritys-
palvelut tiedottaa

Maastorollaattori  
lainaksi Paltanpuistosta

Kuulokojehuoltaja vierailee
kaupungintalolla

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
Laboratorio, näytteenotto
Paimiossa ma-pe klo 7.30-11.30,  
Sauvossa ti klo 7-10
Hoidon tarpeen arvio ja ajanvaraus
www.omaolo.fi  
(sisältää oireiden kartoituksen ja tilanteen 
vaatiessa ammattilaisen yhteydenoton)
Lääkärivastaanoton ajanvaraus ma-pe  
p. (02) 474 6202 (takaisinsoittojärjestelmä)
päivystysasiat  
klo 8-15.30, kiireetön klo 10-14
Muut asiat (reseptin uusinta, tutkimus-
tulosten tiedustelu, terveysneuvonta)
ma-pe klo 10-14.30, p. (02) 474 6383

Koronaneuvonta ja koronarokotukset
ma-pe klo 9-15.30, p. (02) 474 6400
Suun terveydenhuollon ajanvaraus
ma-pe klo 8-15:45 (klo 14 jälkeen vain  
kiireelliset asiat), p. (02) 474 6210
Käytössä on myös e-Chat.
Muut yhteystiedot:  
www.paimionsauvonterveyskeskus.fi.
Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto 
alkaa Sauvossa maanantaisin 17.10.2022  
alkaen.

Terveyskeskus tiedottaa

Marja Mäenpää ja Hilppa Leppänen maastorollaattoria testaamassa.

Paimion kaupungin maastorollaattoria saa lainaksi viikoksi kerrallaan. Varaukset 
virikeohjaaja Tiina Kalasniemelle p.02 4745235 tai liikunta- ja hyvinvointikoor-
dinaattori Matleena Koskiselle p. 02 4745329. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@
paimio.fi. Haku ja palautus virka-ajan puitteissa: Paltanpuiston palvelukeskus, 
Paltantie 4. 
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KUULUTUS
Opiskelustipendin haku Mauri  
Perkonojan stipendirahastosta

Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta julistaa haet-
tavaksi opiskelustipendin vähävaraisille paimiolaisille opiskelijoille

Stipendiin ovat oikeutettuja 

 •  16 - 19 -vuotiaat vähävaraiset opiskelijat, joiden väestötieto-
lain mukainen kotikunta on koko lukuvuoden Paimio

 • päätoimiset 2. asteen opiskelijat

 •  16 vuoden ikä tulee saavuttaa sen lukukauden loppuun  
mennessä, jota haku koskee.

Stipendin suuruus on 100 - 200 € ja niitä myönnetään 1 - 2 henkilöl-
le/hakuvuosi

Stipendiä ei myönnetä aikuisopiskelijoille eikä oppisopimuskoulu-
tuksessa oleville opiskelijoille. Hakijan tulee hakemuksessa osoittaa 
voimassaoleva opiskeluoikeutensa sekä vähävaraisuutensa.

Stipendin hakuaika päättyy 15.11.2022 klo 15.30. Hakemukset 
osoitetaan sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle osoitteeseen PL 50, 
21531 Paimio. Hakemuksen voi toimittaa myös kaupungintalon 
palvelupisteeseen. Hakemuskaavakkeita on saatavissa palvelupis-
teestä sekä kaupungin internet-sivuilta www.paimio.fi.

Myönnetyt stipendit maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille haku-
vuoden loppuun mennessä.

Paimiossa 7.10.2022 
PAIMION SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Paimion kirjaston lukupiiris-
sä tutustutaan tänä syksynä 
siihen, millaista tuntuu ol-
la yksin ajatuksineen mui-
den joukossa. Lokakuussa 
matkaamme kirjojen avulla 
1970-luvun Yhdysvaltain 
keskilänteen, kiinalaisame-
rikkalaisen perheen arkeen 
Celeste Ngin teoksessa Olisi 
jotain kerrottavaa.  Marras-
kuun kirjana on Meg Masonin 
Murhe ja autuus, jossa neli-
kymppinen lapseton nainen 
miettii mihin sitä kelpaisi, 
kun oma mielikin tuntuu te-
kevän temppuja koko ajan. 
Elena Ferranten tuotannon 
alkupään teos Tyttären varjo 
vie joulukuussa lukijan hel-
teiseen Etelä-Italiaan, pro-
fessorinaisen työlomalle.
Lukupiirin vetäjä kirjaston-
hoitaja Sanna-Mari Samu 
kannustaa osallistumaan 
lukupiiriin lukemalla valittuja 
teoksia, vaikka kokoontumi-
seen ei pääsisikään. Lukupii-
riin kirjoja valitaan monipuo-
lisesti uudesta ja vanhasta 
kirjallisuudesta, ja lukupiiris-
sä saa myös toivoa ja esittää 
luettavaksi omia suosikkeja 
tai kiinnostuksen kohteita. 
Samun mukaan kaikki syk-
syn aikana luettavat teokset 
edustavat uutta laadukasta 
käännöskirjallisuutta. Lu-

kupiirissä ei tarvitse tietää 
tai analysoida lukemaansa 
kirjaa, vaan keskustelussa 
voi kertoa vapaamuotoisesti 
ja omin sanoin siitä, mistä 
teoksessa piti tai ei pitänyt. 
Osallistua voi vaikka kirjaa ei 
olisi lukenutkaan, jos juoni-

paljastukset eivät haittaa.
Kirjoja voi varata itse verkko-
osoitteesta www.vaskikirjas-
to.fi tai noutaa Paimion kir-
jastosta, jossa seuraavaksi 
vuorossa oleva lukupiirin kir-
ja on noudettavissa kirjaston 
palveluaikoina.

Kokemusasiantuntijan luen-
toja Vistan yhtenäiskoululla 
sekä Sauvon koulukeskuk-
sessa. Viikon aikana koulu-
laisille tutustumista myös 
Niko – projektiin sekä eloku-
vanäytös Bio Starassa.
 Avoimet ovet torstaina 
10.11. klo 15 – 19 Nuorten-

Tuvalla (Kirjakuja 4 Paimio, 
Lepolan talo) 
 Perjantai-iltana 11.11. Park-
ki – toimintaa Sauvossa ja 
Paimiossa.
 Perjantaina 11.11. klo 18 tar-
jolla ilmaisnäytös ”Laitapuo-
len hyökkääjä” Bio Starassa. 
Mukaan mahtuu 112 katso-

jaa. Sitovat ilmoittautumiset 
tekstiviestillä 050 348 1845 
(Jenni Leponiemi).
 Lisäksi Sauvon ja Paimion 
kirjastoissa esillä aiheeseen 
liittyviä kirjanäyttelyitä, mu-
kana sekä tieto– että kau-
nokirjallisuutta sekä elä-
mänkertoja.

Kiinteistön alueelta ajoradal-
le ja kevyenliikenteenväylälle 
tulevat oksat tulisi poistaa 
kiinteistönomistajan toimes-
ta ennen talven aurauskau-
den alkamista. Talven lumi-
aurauksessa käytettävän 
kaluston tulisi päästä kulke-

maan kevyenliikenteenväy-
lillä ja ajoradoilla vapaasti 
ilman, että joutuu väistele-
mään tielle tulevia oksia.
Koiranomistajia muistute-
taan koirien jätösten kerää-
misestä myös talvikaudella. 
Vistan keskustan alueelta 

löytyy tällä hetkellä neli-
senkymmentä roska-astiaa 
teiden ja kevyenliikenteen-
väylien varrelta, joten toi-
vottavasti jokaiselle koira-
nulkoiluttajalle löytyy reitille 
sopiva roska-astia. Kiitos, 
kun keräät!

1. Paimion vammaisneu-
voston 40-vuotisjuhla-
näyttely Paimion kaupun-
gintalon aulassa ja kirjastossa 
27.10. asti. Näyttelyyn liittyen 

maanantaisin 10.10., 17.10. ja 
24.10. klo 12 – 14 esittelyssä 
liikkumisen apuvälineitä kau-
pungintalon aulassa. 
2. Laatuelokuvien sarjassa 

Kirjastonhoitaja Sanna-Mari Samun vetämä lukupiiri kokoontuu 
seuraavan kerran tiistaina 11. lokakuuta.

Paimion kirjaston  
lukupiirin syksyn ohjelma

Ehkäisevän päihdetyön viikko 
7 . – 13.11.

Tekninen toimi muistuttaa 
ajankohtaisista asioista

TAPAHTUMIA

Kirjastopalvelut Hyvinvointipalvelut

Tekniset palvelut

Tapahtumat

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 toistaiseksi ma-to klo 

7-21, pe klo 7-16, la-su suljettu. 

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.”

Bio Starassa (Pussitie 4)  pe 
7.10. alkavalla elokuvaviikolla 
Elisabeth. Liput 8€.

3. Veikko Ahvenaisen ja 
Carina Nordlundin 20-vuo-
tisjuhlakiertueen konsertti 
to 20.10. klo 19 Paimion kau-
pungintalon Paimiosalissa 
(Vistantie 18). Mukana myös 
Paimion opiston harmonikka-
ryhmä. Liput 15€ (ovelta kä-
teisellä). Aulakahvio palvelee 
ennen konserttia ja väliajalla.
4. Verenluovutus Jokelan 
koulun liikuntasalissa, Vanha 
Turuntie 4, torstaina 27.10. klo 
13 – 18. Varaa aikasi etukä-
teen: ajanvaraus.veripalvelu.
fi/VP.
5. Paula Ehrmanin öljyvä-
rimaalausten näyttely Ri-
tarit turnajaisissa Paimion 
kaupungintalon näyttelypar-
vella (Vistantie 18) marras-
kuussa kaupunginviraston 
aukioloaikoina.


