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Terveyspalvelut

Hyvinvointialuemuutos

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa 
sosiaali- ja terveyspalveluistasi  
1.1.2023 lähtien

Terveyskeskus tiedottaa

Lisätietoja hyvinvointi-
aluemuutoksesta

Sauvon terveysasema  
suljettu vuodenvaihteessa

Mitä muutos  
tarkoittaa varsinais-
suomalaisille?
Varsinais-Suomen hyvin-
vointialue (Varha) aloittaa 
toimintansa 1.1.2023. Silloin 
sosiaali- ja terveyspalvelui-
den sekä pelastustoimen 
palvelut siirtyvät kuntien 
ja kuntayhtymien vastuul-
ta hyvinvointialueelle. Uu-
distuksen tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa ja parantaa 
varsinaissuomalaisten pe-
ruspalvelujen saatavuutta 
ja saavutettavuutta. 

Varha vastaa mm. 
seuraavista  
palveluista: 
• Perusterveydenhuolto, esim. 
terveysasemien toiminta ja 
niiden vuodeosastot

• Ikääntyneiden asumispalve-
lut ja kotihoito

•Suun terveydenhuolto
• Äitiys- ja lastenneuvolat, 
perhesuunnitteluneuvola

• Koulu- ja opiskelijatervey-
denhuolto, oppilashuolto

• Erikoissairaanhoito, esim. 
Tyksin sairaalat

• Ensihoito ja päivystys, kuten 
ambulanssit ja Tyks Akuutti

• Mielenterveys- ja päihdepal-
velut

• Sosiaalityö, mm. aikuissosi-
aalityö ja lastensuojelu

•Vammaispalvelut
• Kuntoutuspalvelut, esim. fy-
sioterapia ja muut terapiat

•Palo- ja pelastustoimi

Jatkat asiointia 
tutussa asiointi- 
paikassasi tuttu-
jen ammattilaisten 
kanssa
Terveysasemat, neuvolat, 
hammashoitolat, kotihoito-
alueet jne. pysyvät samoi-
na, eikä palveluihin tule al-
kuvuonna muutoksia. Myös 
kaikki tutut asiointinumerot 
säilyvät samoina eli jokainen 
sote-palveluiden asiakas 
jatkaa asiointia omassa kun-
nassa sijaitsevassa tutussa 
asiointipaikassa tuttujen 
sote-ammattilaisten kans-
sa. Jos olet ulkopaikkakun-
talaisena valinnut Paimion-
Sauvon terveyskeskuksen 
omaksi asiointipaikaksesi, 
voit jatkossakin käyttää pal-
veluja.
Muutos vie aikaa – vuoden 
2023 alussa useimmat 
asiat ovat vielä ennallaan 
Uudistus etenee useas-
sa vaiheessa, pikkuhiljaa. 
Tutut ammattilaiset ovat 
täällä edelleen, teitä varten 

Paimion tärkeät  
puhelinnumerot
Paimion-Sauvon terveyskes-
kuksen yhteystiedot ovat täl-
lä sivulla. Sosiaalipalvelujen 
palveluohjaus ja neuvonta 
050 354 5442, josta saa kii-
reettömissä asioissa neu-
vontaa ja ohjausta tiistaisin 

klo 10.00- 11.30 ja torstaisin 
klo 12.-13.30.
Sosiaalitoimi palvelee edel-
leen normaalisti ajanvarauk-
sella. Kaupungin verkkosi-
vuilla tietoa työntekijöiden 
numeroista ja muista yhtey-
denottotavoista. Kannattaa 
hyödyntää myös kaupungin 
verkkosivuilla olevaa Pyydä 
apua-nappia (sivulla paimio.
fi/perhejasosiaalipalvelut). 
Se on lapsiperheille suun-
nattu matalan kynnyksen 
sähköinen palvelukanava. 
Sitä painamalla kuka tahansa 
voi pyytää apua tai palvelua, 
jättää yhteydenottopyynnön 
tai kysyä jotain.

Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen 
puhelinvaihteet. 
• Turun sote-palveluiden  
vaihde, p. 02 266 0000

• Muiden kuntien sote-palve-
luiden vaihde (mm. Paimio, 
Sauvo), p. 02 772 3111  

• Tyks sairaalapalveluiden 
vaihde, p. 02 313 0000

• Pelastuslaitoksen vaihde,  
p. 02 263 3111

Ajankohtaiset  
hyvinvointialueen 
asiat löytyvät  
osoitteesta varha.fi
Hyvinvointialueen verkkopal-
velu (www.varha.fi) avautuu 
joulukuun puolivälissä. Si-
vusto on alkuvaiheessa vielä 
hyvin suppea, mutta sivusto 
ja sieltä löytyvät palvelutie-
dot täydentyvät koko ajan. 
Jatkossa sivustolta löytyvät 
koottuna kaikki hyvinvointi-
alueen palvelut sekä ajan-
kohtaiset uutiset palveluihin 

liittyen. Joulukuussa avautu-
vat myös hyvinvointialueen 
somekanavat Facebook ja 
Twitter.

Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue
”Turvaamme, parannamme, 
pelastamme – hyvinvointia 
yhdessä, joka päivä.”
• Hyvinvointialueen muo-
dostavat 27 kunnan sote-
palvelut, Varsinais-Suomen 
sairaanhoitopiiri, Varsinais-
Suomen pelastuslaitos sekä 
Kehitysvamma-alan tuki- ja 
osaamiskeskus KTO ja Kår-
kullan kuntayhtymä. 

• Varsinais-Suomen hyvin-
vointialue on henkilöstö-
määrällä mitaten maan toi-
seksi suurin hyvinvointialue 
ja yksi Suomen suurimmista 
työnantajista (23 000 työn-
tekijää).

• Varsinais-Suomen hy-
vinvointialueella on lähes 
500  000 asukasta. Varsi-
nais-Suomen asukasluku 
kasvaa noin parilla tuhan-
nella asukkaalla vuosittain.

• Asukkaista 5,7 % on ruotsin-
kielisiä. Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue vastaa kak-
sikielisten hyvinvointialuei-
den palveluiden koordinoin-
nista. 

• Varsinais-Suomen hyvin-
vointialue on yksi viidestä 
yliopistollista sairaalaa yl-
läpitävistä hyvinvointialu-
eista. 

• Ylin päättävä toimielin on 
vaaleilla valittava valtuusto. 
Varsinais-Suomen alueval-
tuustossa on 79 jäsentä.

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 ti-
lanteen vaatiessa ammat-
tilaisen yhteydenoton)

Lääkärivastaanoton ajan-
varaus ma-pe p. (02) 474 
6202 (takaisinsoitto- 
järjestelmä) päivystysasiat 
klo 8-15.30
kiireetön klo 10-14

Muut asiat (reseptin  
uusinta, tutkimustulos-
ten tiedustelu, terveys-
neuvonta)
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.paimionsauvon-
terveyskeskus.fi

Hyvinvointialuemuutos tuo 
runsaasti muutoksia paimi-
olaisten saamiin sosiaali- 
ja terveyspalveluihin. Jotta 
muutoksia olisi helpompi 
seurata mahdollisimman 
ajantasaisesti on Paimion 

kaupungin verkkosivuil-
le luotu sivu paimio.fi/
hyvinvointialuemuutos-
palvelut-paimiolaisille. 
Sivulle löytyy myös linkki 
Paimion verkkosivujen etu-
sivulta.

Sauvon terveysasema on suljettuna 26.12.2022 – 1.1.2023. 
Terveysasema palvelee normaalisti 2.1.2023 alkaen.

KAUPUNGINVIRASTO SULJETTUNA 
ma 5.12.2022 sekä 27.-30.12.2022

Sulkuaikana päivystävät palvelut:

-  Varhaiskasvatus:  
arkisin Tapiolan päiväkoti, puh. 050 452 3792  
- Koulutoimi: Kiireellisissä asioissa puh. 050 360 6445  
- Paimion Vesihuolto Oy: päivystyspuhelin 0500 786 022  
- Maaseutupalvelut: arkisin puh. 0500 868 701  
- Kotihoito: joka päivä klo 7.00-20.30, puh. 050 342 8114  
-  Sosiaalitoimi/ Lastensuojelu: Palvelee normaalisti vain  

ajanvarauksella. Palveluohjaus- ja neuvonta  
puh. 050 354 5442: tiistaisin klo 10.00-11.30,  
torstaisin klo 12.00-13.30.  
Kiireellisissä ja välttämätöntä apua vaativissa tilanteissa 
virka-ajalla sosiaali-päivystys  
puh. 050 500 3354 tai hätäkeskus 112.  
Virka-ajan ulkopuolella Turun seudun sosiaalipäivystys, 
johon saa yhteyden suoran asiakasnumeron kautta puh. 
02 262 6003, tai hätäkeskuksen kautta numerosta 112.

Paimiossa 9.11.2022  
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

Leikkaa talteen

http://www.varha.fi
http://www.omaolo.fi
http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi
http://www.paimionsauvonterveyskeskus.fi
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Kaupungin  asukkaiden 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen jää sote-
uudistuksessa kuntien ja 
hyvinvointialueiden yh-
teiseksi tehtäväksi.   Mi-
ten tähän mielestäsi on 
Paimiossa varauduttu? 
 
Paimiossa ja ilmeisesti mo-
nessa muussakin varsinais-
suomalaisessa kunnassa 
ollaan hieman odottavalla 
kannalla eikä laajamittaisia 
valmistelutoimia ole tehty. 
Ehkäpä paras tilanne Pai-
miossa on tällä hetkellä jär-
jestöyhteistyön organisoin-
nissa. Mutta monen kuntaan 
jäävän tehtävän vastuulli-
nen hoitaja on vielä lopulli-
sesti nimeämättä. Toivotta-
vasti paimiolaiset päättäjät 
ymmärtävät ja panostavat 
ennaltaehkäisevään terve-
yttä, hyvinvointia ja osalli-
suutta lisäävään työhön ja 
saisimme riittävästi resurs-
seja tehdä jatkossakin hyvää 
hyte-työtä kaikkien kunta-
laisten hyväksi

Onko jo selvillä kenen kans-
sa hyvinvointialueella tätä 
yhteistyötä tehdään?

Uudelle hyvinvointialueel-
le siirtyvien henkilöiden 
työt ja työpisteet säilyvät 
ainakin aluksi pääosin en-
tisellään, vaikka työnantaja 
ja sähköposti muuttuukin. 
Varmasti tulevia yhteis-
työkuvioita ja vastinpareja 
mietitään ja suunnitellaan 
vielä pitkään. Toivottavas-
ti palvelut ja tieto kulkevat 
jatkossakin saumattomasti 
ja kuntalaiset ohjautuvat 
hyvinvointialueelta kuntien 
palveluihin sekä toisinpäin. 

Tuleeko vuoden vaihtues-
sa liikunta- ja hyvinvointi-
koordinaattorin tehtävään 
muutoksia?

Varmaa tietoa ei ole.  Tähän 
asti koordinattorin työ on ol-
lut enemmän hyteä kuin so-
veltavaa liikuntaa. Eli paljon 
on hyteen liittyviä webinaa-
reja, kokouksia ja tilaisuuk-
sia, joissa olen ollut mukana. 
Lisäksi vastuullani on hyvin-
vointikertomuksen raportin 
koordinointi ja viimeistely-
työ.   Eniten itseäni huolet-
taa se, ettei ole ollut tar-
peeksi ”paukkuja” kehittää 
ikääntyneiden ja soveltavan 

liikuntaa. Siitä työkentästä 
kaupungin ei pitäisi tinkiä ja 
säästää. 
Kaupungin työntekijöiden 
kaikkia rooleja tarvitaan 
”hyten pelikentällä”. Tekni-
nen osasto luo olosuhtei-
ta. Sivistyksen eri toimijat 
toteuttavat ja tuottavat 
palveluita sekä edistävät 
kuntalaisten terveyttä ja 
hyvinvointia. Hallintopalve-
lut omalta osaltaan nämä 
palvelut mahdollistavat hal-
linnollisilla päätöksillä. Osa 
työntekijöistä tekee vaativaa 
työtä hyten ”verkolla” ja pyr-
kivät estämään kuntalaisten 
tippumisen hyvinvointialu-
een eli Varhan palveluiden 
pariin.

Tiina Kalasniemi, 
virikeohjaaja
Olet toiminut viimeiset 
kuusi vuotta Paimion 
kaupungilla vanhuspal-
veluissa virikeohjaajana. 
Missä työskentelet ja mi-
tä työtehtäviisi kuuluu?  
 
Työpisteeni sijaitsee Paltan-
puiston palvelukeskuksessa 
(Paltantie 4). Työni keskei-
nen sisältö on ollut ikäihmis-
ten (noin 60 – 100 -vuotiaat 
paimiolaiset) hyvinvoinnin 
ja terveyden edistäminen ja 
osallisuuden edistäminen. 
Työhön liittyy myös ikäih-
misten sosiaalisten verkos-
tojen vahvistaminen sekä 
kotona asumisen tukemi-
nen. Olen jäsenenä Paimion 
vanhusneuvostossa.

Koordinoin myös vapaaeh-
toistyötä eli etsin ja koulutan 
uusia vapaaehtoistyönteki-
jöitä. Tähän liittyy myös har-
rastus- ja ryhmätoimintojen, 

kuten ystäväpiiritoiminnan, 
sekä erilaisten tapahtumien 
organisointi.
Oleellisessa osassa on lisäksi 
yhteistyö järjestöjen, kuten 
Marttayhdistysten, SPR:n, 
eläkeläisjärjestöjen, seura-
kunnan, yritysten, koulujen 
ja päiväkotien kanssa. Vas-
taan myös Paltanpuiston 
palvelukeskuksen yleisten 
tilojen varauksista.

Jäät työskentelemään 
kaupungin alaisuuteen 
- säilyykö nimike ja sa-
ma työpiste? Entä yhteys-
tiedot?

Alustavasti on ajateltu, että 
työnimikkeeni ensi vuoden 
alusta alkaen olisi hyvin-
vointiohjaaja. Pääasiallinen 
työpisteeni tulee jatkossakin 
olemaan Paltanpuiston pal-
velukeskus. Yhteystietoihini 
ei ole tulossa muutoksia.

Muuttuuko työsi sisältö? 
Jos kyllä, niin miten?

Edellä mainitut tehtäväko-
konaisuudet säilyvät jatkos-
sakin työnkuvani ytimessä. 
Siirryn sosiaalipalveluiden 
sektorilta uuden hyvinvoin-
tilautakunnan alaisuuteen, 
mikä varmasti automaatti-
sesti tuo töihin uusia vivah-
teita ja uudenlaisia verkos-
toja. 

Nykyiset lähimmät työka-
verit siirtyvät hyvinvointi-
alueelle. Jatkuuko  yhteis-
työ heidän kanssaan?

Yhteistyö työyhteisön ja ny-
kyisten työkavereiden kans-
sa jatkuu ennallaan. Kohde-
ryhmä pysyy niin minulla 
kuin hyvinvointialueella 
siirtyvien ”paltanpuistolais-
ten työntekijöiden” kohdalla 
samana. 

Ilmoittautumiset kevään kursseille alkavat 
1.1.2023. Kaikkiin keväällä alkaviin ja koko lu-
kuvuoden mittaisiin kursseihin voi tutustua 
netissä ja ilmoittautua  www.opistopalvelut.
fi/paimio

Lasten kursseja
Zumba Kids® 3-5 vuotiaille La 10.15–10.45 
Vistan koulu, 3-sali, 21.1.–15.4., 33 €
Zumba Kids® Jr -tunti on pienten lasten 
oma Zumba-tunti, jossa liikutaan monipuo-
lisesti, leikitään ja tanssitaan!
English Club for Kids (5-7 -vuotiaille) Ke 
17.15–18.00 Vistan koulu, yläkoulu, luokka 
207, 25.1.–5.4., 65 €
Hamppari ja hodarikurssi, kouluikäiset + 
aikuinen
La 13–16 Vistan koulu, Yhteiskoulu, Kotitalo-
us, 11.2., 8 € Iltapäivän aikana valmistetaan 
hampurilaisia, hodareita ja lämpimiä kerros-
voileipiä erilaisilla täytteillä.
Pöntöt puusepät Sauvos-
sa, kouluikäiset + aikuinen 
La 10–12.15 Sauvon Koulukeskus, 11.–25.3., 
15 € Vaikka peukalosi olisi täysin keskellä 
kämmentä, tule nikkaroimaan yhdessä lap-
sen kanssa linnunpönttö tai omavalintainen 
pieni puutyö.

Kielet
Ruotsin kertaus- ja puheen aktivointi-
kurssi etäkurssina Ti 18–19, 31.1.–18.4., 25 €
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen keskeisiä 
rakenteita ja tehdään keskusteluharjoit-
teita vaihtelevista teemoista. Lähtötaso 
on lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot. 
Aktuellt - öva svenska på lunchen III (pien-
ryhmä)
To 12–12.45, etäkurssi, 2.2.–16.3., 26 €
Keskustellaan päivänpolttavista ja vaihte-
levista aiheista. Lähtötaso on lukion tiedot 
hankkineille.
Italiaa matkailijoille etänä
Ti 18–19.30, 7.3.–25.4., 30 €
Kurssi sopii kaikille Italian matkailusta kiin-
nostuneille, joilla on hiukan pohjatietoja 
italian kielestä. Kurssin jälkeen opiskelija 
osaa selviytyä erilaisista tilanteista matka-
kohteessa sekä hänen kulttuurintuntemuk-
sensa Italiaa kohtaan syvenee. 

Käden taidot
Huovutuspaja La ja su 10–15, Vistan koulu, 
Yläkoulu, Tekstiili, 28.–29.1., Pia Laihonaho.
Huovutetaan hattu, huopatossut tai laukku 
ja koristellaan neulahuovuttamalla.
Lapselle vaate To 17.30–20.15 Vistan koulu, 
Yläkoulu, Tekstiili, 12.1.–16.2., 34 €
Harjoitellaan kaavan muokkaamista, jotta 
osaat suunnitella, ideoida ja toteuttaa juuri 
sinun mieltymystesi mukaisia vaatteita lap-
selle. Käymme myös läpi, miten eri materi-
aalit sopivat lastenvaatteisiin.
Keramiikkaa kotiin ja puutarhaan Ke 18–21 
Sauvon Koulukeskus, 1.2.–15.3., 39 €
Kurssilla muotoillaan saves-
ta korkeanpolton keramiikkaa eri-
laisilla käsinrakennustekniikoilla. 
Viherkasville oma persoonallinen kukka-
ruukku savesta Ma 17.30–20, PAKK käden-
taidot, 16.1. ja 6.2., 24 €
Valmistetaan levytekniikalla tai käsin ra-

kentamalla persoonallinen kukkaruukku. 
Sashikokirjonta To 17.30–19.45 Vistan kou-
lu, Yläkoulu, Tekstiili, 19.1.–2.2., 24 €
Opetellaan japanilaisen kirjontatyylin perus-
teet ja kirjaillaan tyyny / vaate. 

Liikunta ja 
hyvinvointi
Senioritanssi 
to 14.00–15.15 Paltanpuiston palvelukeskus 
(Paltantie 4), 19.1.–16.3., 32 €
Opintoseteliavustus korvaa 50% kurssimak-
susta. 
Mixjumppa - liikunnan starttikurssi hy-
bridinä 
Ke 17.10–18.10 Vistan koulu, 3-Sali, 11.1.–5.4., 
41 € 
Mixjumppa - liikunnan starttikurssi hybri-
dinä Sauvossa To 14.45–15.45 Seurala (Jär-
venkyläntie 166), 12.1.–13.4., 41 € Tehdään 
yksinkertaisia harjoituksia, joihin ei tarvita 
aiempaa osaamista. 
LAVIS-lavatanssijumppa
Su 18–18.45 Vistan koulu, 3-Sali, 22.1.–19.3., 
29 €
Tehotreenit hybridinä
Ke 18.15–19.15 Vistan koulu, 3-Sali, 11.1.–5.4., 
41 €
Vinysa flow etänä Ti 18–19 Etäkurssi, 24.1.–
7.3., 29 €
Etäjooga Pe 17–18.15 Etäkurssi, 13.1.–14.4.,  
25 €
CORE etänä Su 16.45–17.30 Etäkurssi, 15.1.–
16.4., 39 €
Äiti-vauva jumppa Ke 11–11.45 Tillin-
tupa, 11.1.–8.3., 25 € Ryhmä on tar-
koitettu 3–12 kk ikäisille vauvoille. 
Hyvinvoinnin miniretriitti
La 14–18 Paimion hiihtomaja (Sähköyhtiön-
tie 193) 11.2.2023 22 € Tällä lempeän liikkeen 
miniretriitillä pääset rauhallisessa ja lem-
peässä ohjauksessa kokeilemaan erilaisia 
keinoja rauhoittumiseen ja rentoutumiseen 
Stressitön mieli ja onnellisuus La 10–15, 
Su 10–15 Paltanpuiston palvelukeskus (Pal-
tantie 4) 21.–22.1.2023, 29 € Tällä kurssilla 
syvennät erilaisin keho- ja mieliharjoituksin 
taitoja rentoutua ja rauhoittua. Katkaiset 
kiireen ja tuet työssä jaksamista.
Hyvinvointitreffit - ryhmämuotoinen elin-
tapaneuvonta senioreille Sauvossa
To 9.30-11, Sauvon kirjasto, 9.2.-13.4., 20 €
Opintoseteliavustus korvaa 50% kurssimak-
susta eläkeläisille ja yli 63-vuotiaille.

Kotitalous
Herkuttelevat miehet keit- 
tiössä Ke 17.30–20.30 Vistan koulu, Yhteis-
koulu, Kotitalous, 25.1.–5.4., 66 €
Tule kokkaamaan mukavassa miesseurassa. 
Keskiviikkoköökki
Ke 11–13.15 Vistan koulu, Yhteiskoulu, Koti-
talous, 18.1.–29.3., 34 € Hei Seniori! Tehdään 
herkullista ja terveellistä perusarkiruokaa 
rennolla meiningillä. Kurssi toteutetaan yh-
teistyössä Aikuisten Olohuone ry:n kanssa 
joka toinen viikko. Opintoseteliavustus kor-
vaa 50% kurssimaksusta eläkeläisille ja yli 
63-vuotiaille.
Lisää vegeä lautaselle! To 17.30–20.30 Vis-
tan koulu, Yhteiskoulu, Kotitalous, 16.2., 16 
€. Kasvisruokaideoita arkeen ja juhlaan!

Vanhuspalvelut

Paimion opistoHyvinvointipalvelut

•  Ympärivuorokautinen hoiva 
keskimäärin 28 päivää ha-
kemuksen saapumisesta.
Uusia hakemuksia jätetty 

27, kielteisiä päätöksiä teh-
tiin viisi.

•  Omaishoidontukihake-
muksia jätetty 16 kappa-

letta, joista viiteen teh-
tiin kielteinen päätös. 
Hakemusten käsittelyaika 
on ollut 2–7 vuorokautta.

Vaikka paimiolaisten hyvin-
vointiin kiinteästi liittyviä 
palveluja siirtyy laajoin mi-
toin Varsinais-Suomen hy-
vinvointialueen hoidettavak-
si, jää erityisesti hyvinvoin-
nin edistäminen kaupungin 
tehtäväksi. Haastattelimme 
kahta henkilöä, jotka työpäi-
viensä aikana työskentelevät 
paimiolaisten hyvinvoinnin 
edistämisen parissa.

Matleena Koskinen, 
liikunta- ja hyvin-
vointikoordinaattori
Miten Paimiossa on toteu-
tettu hyvinvoinnin edistä-
mistä viimeisen kymmenen 
vuoden aikana?

Paimio on suhteellisen pieni 
paikkakunta. Täällä on to-
tuttu tekemään yhteistyötä 
eri toimijoiden kesken, sekä 
poikkihallinnollisesti että jär-
jestöjen kesken. Yhteistyötä 
oli siis tehty jo ennen kuin 
hyvinvoinnin edistäminen 
oli kirjattu viralliseen kun-

tastrategiaan tai hyvinvoin-
tikertomukseen.
Merkittävä lisäpanostus 
saatiin, kun 2015 Paimiossa 
käynnistettiin liikuntaneu-
vontahanke LiPaKe -Pei-
mari. Kolmivuotisen hank-
keen tavoitteena oli nostaa 
liikuntaneuvonta (liikunta, 
ravitsemus ja lääkkeetön 
unenhoito) samalle tasolle 
kuin esimerkiksi päihteiden 
vastainen työ.
Vuonna 2018 kunnille tuli 
ohjeistus, että kunnan pi-
tää nimetä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen yh-
dyshenkilö, jonka tehtävänä 
on koordinoida sekä seurata 
kuntalaisten hyvinvoinnin 
tilaa. Perustettiin eri toi-
mijoista monialainen hyte-
ohjausryhmä, jonka sihtee-
rinä on toiminut liikunta-ja 
hyte-koordinaattori.  Hyte-
ohjausryhmä valmistelee 
kerran valtuustokaudessa 
laajan hyvinvointikertomuk-
sen sekä hyvinvointisuunni-
telman, josta raportoidaan 
valtuustolle vuosittain.

Aivan viime vuosina on 
Paimiossakin terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen 
alettu nähdä laajemmin kuin 
pelkkänä liikuntana. Hyte-
työ pitää liikunnan ohel-
la sisällään niin kulttuurin, 
osallisuuden, ravitsemuk-
sen, ehkäisevän päihde-
työn, mielen hyvinvoinnin 
kuin järjestöyhteistyönkin. 

Paimion opiston  
kevätkauden kursseja 

Odotusajat vanhuspalveluihin 
ajalta 1.1. – 30.6.2022

Paimiolaisten hyvinvointia edistämässä

Matleena Koskinen pyrkii työ-
päiviensä aikana edistämään 
paimiolaisten terveyden edis-
tämisestä, mutta huolehtii myös 
omasta hyvinvoinnistaan.

Tiina Kalasniemi (seisomassa) on ideoinut Paltanpuistoon Seniori 
Cafe -toiminnan, joka on avoin tapaamispaikka ikäihmisille. Pöydän 
ääressä vapaaehtoistyöntekijä Markku Kuusisto (keskellä) sekä 
kahvittelemaan saapuneet Terttu Rantala (vas) ja Kirsti Haapanen.

http://WWW.OPISTOPALVELUT.FI/PAIMIO
http://WWW.OPISTOPALVELUT.FI/PAIMIO
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Tapahtumat

Talviliikunta

Kompostoiminen on oiva 
tapa käsitellä biojätteet nii-
den syntypaikalla ilman kul-
jetustarvetta ja jätehuollon 
kustannuksia. Valmista kom-
postimultaa voi hyödyntää 
vaikka puutarhassa lannoi-
tukseen ja maanparannuk-
seen. Biojäte kuuluu kom-
postoida sitä varten suunni-
tellussa kompostorissa, joka 
on riittävän suuri, suljettu 
eläimiltä eikä siitä pääse va-
lumia maaperään. Kompos-
tiin ei kuulu laittaa jätteitä, 
jotka eivät kompostoidu tai 
aiheuttavat haittaa valmiin 
kompostituotteen käyttöön.
 
Keittiössä syntyvän biojät-

teen kompostoinnista on 
jäteasetuksen (978/2021) 
mukaan tehtävä ilmoitus 
kunnan jätehuoltoviran-
omaiselle. Paimion kaupun-
gin jätehuoltoviranomaisena 
toimii Lounais-Suomen jä-
tehuoltolautakunta. Ilmoitus 
tehdään ensisijaisesti säh-
köisessä asiointipalvelussa, 
joka löytyy Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy:n verkkosi-
vuilta, ilmoituksen voi tehdä 
myös tulostettavalla lomak-
keella. Osoitteesta  turku.fi/
kompostointi  löytyy lisätie-
toja ja lomake.  Ilmoitukset 
käynnissä olevasta kompos-
toinnista tulee tehdä tämän 
vuoden loppuun mennessä.

1.  Pehkua ja polttotur-
vetta -näyttely Pai-
mion kaupungintalon 
näyttelyparvella (Vistan-
tie 18). Paimio-Seuran 
tuottama näyttely tur-
peennostosta nykyisen 
Paimion luontopolun 
lähtöpaikan tuntumas-
sa, Näyttely on esillä 8. 

– 20.12. kaupunginviras-
ton aukioloaikoina – ava-
jaistapahtuma ke 7.12. 
klo 18.30, jolloin Han-
nu Holstila kertoo tur-
peennoston vaiheista. 

2.  Laatuelokuvien sar-
jassa Bio Starassa (Pus-
sitie 4)  pe 9.12. alkavalla 

elokuvaviikolla Balladi 
valkoisesta lehmästä. 
Liput 8€.

3.  Paimion musiikki-
opiston joulukon-
sertti Paimion kau-
pungintalon Paimio-
salissa (Vistantie 18) 
to 15.12. klo 18.30. 

    Vapaa pääsy!  

4.  Juhani Laaksosen 
luontokuvien näyttely 
Maisemat etsimen läpi 
Paimion kaupungintalon 
näyttelyparvella (Vis-
tantie 18) tammikuussa 
kaupunginviraston auki-
oloaikoina.

Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen ja Paimion kau-
pungin yhteinen info-ilta 
yksityistieavustuksista ja 
niiden jakoperusteista 
järjestetään Paimion kau-

pungintalolla, Paimiosalis-
sa (Vistantie 18) torstaina 
12.1.2023 klo 17.00. 
Kahvitarjoilu klo 16.30 al-
kaen. Tulethan paikalle vain 
terveenä.

Kaava-alueen metsänhoito-
kohteet kevättalvelle 2023 
esitellään Paimiosalissa 

(Vistantie 18) keskiviikkona 
14.12.2022 klo 17.00. Elmeri 
Juura Metsänhoitoyhdistys 

Lounametsästä on paikalla 
kertomassa toimenpiteistä.
Kohteisiin on maisema-

työlupa-anomukset vireil-
lä. Kuulemisaika päättyy 
2.1.2023. 

Paimion Vesihuolto Oy on 
pyytänyt vesimittarin luke-
mia 18.11.2022 mennessä. 
Jos et ole vielä ilmoittanut 

lukemaa, ilmoita pikaisesti 
lukema:
- Kulutus-Webillä, Paimion 
kaupungin nettisivuilla www.

paimio.fi/vesimittarinluku
- Sähköpostilla mittariluku@
paimio.fi
- Soittamalla vesilaitoksen 

toimistoon 02 4745 295 tai 
02 4745 275
Jos sinulla on etämittari, lu-
kemaa ei tarvitse ilmoittaa.

Kaupunki tiedottaa alkavan-
kin talven aikana mahdolli-
simman ajantasaisesti tal-
viliikuntapaikkojen eli hiih-
tolatujen ja luistinratojen 
kunnosta. Liikuntapaikkojen 
kunto ja sijainti esitetään 
uudella verkkopalvelulla, joka 
julkaistaan myös kaupungin 
verkkosivujen etusivulle lä-
hiviikkojen aikana.

Biojätteen kompostoinnista on tehtävä
ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle

TAPAHTUMIA

Yksityistiet -info Paimion
kaupungintalolla 12.1.2023

Metsätyöt 2023 – asukasilta
Paimiosalissa 14.12.

Paimion Vesihuolto Oy tiedottaa

Infoa  
latujen ja 
luistin-
ratojen 
kunnosta

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut

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

Tarkista palveluaikojen poikkeukset osoitteesta:

www.paimio.fi/kirjasto

Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7-21.

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan palveluaikojen

ulkopuolella kirjastokortilla ja tunnusluvulla.

Paimion-Sauvon terveyskeskus:
Käyntiosoite: Terveyskeskuksentie 1

Ajanvaraus 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.”

Pakurlantien asemakaavan ja
asemakaavan muutoksen
hyväksyminen

Paimion kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2022 
§ 68 hyväksynyt Pakurlantien asemakaavan ja asemakaavan 
muutoksen. Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 
12, katualuetta ja tiealuetta. Asemakaavalla ja asemakaavan 
muutoksella muodostuu osa korttelista 12 ja katualuetta.

Hyväksytty kaava aineistoineen on nähtävillä Paimion kau-
pungin verkkosivulla: paimio.fi/pakurlantie. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 200 §:n 2 momentin mukaisesti tämä päätös 
asemakaavan

muutoksen hyväksymisestä saatetaan täten yleisesti tiedoksi.

Paimiossa 2.12.2022 
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

Paimion sivistys- ja vapaa- 
aikalautakunnan tuet
julistetaan haettaviksi

1. Liikuntajärjestöjen perustoiminta- ja koulutustuki 
2. Soveltavan liikunnan tuki 
3. Kulttuuritoiminnan perustoiminta- ja kohdennettu tuki

4. Nuorisotoiminnan perustoiminta- ja kohdennettu tuki 
5. Hyvinvoinnin ja terveyttä edistävän toiminnan tuki

Tuet haetaan sähköisesti kaupungin internet-sivuilta (www.
paimio.fi) löytyvillä lomakkeilla. Lisäohje perustoimintatukea 
hakeville löytyy sivulta: www.paimio.fi/tuetjastipendit. Jos hakija 
ei kykene tekemään hakua sähköisesti, voi paperisia hakulomak-
keita noutaa kaupungintalon palvelupisteestä. 

Hakemukset osoitetaan Paimion kaupungin sivistys- ja 
vapaa-aikalautakunnalle 1.12.2022 - 15.1.2023 välisenä 
aikana. Paperiset lomakkeet toimitetaan lautakunnalle osoittee-
seen PL 50, 21531 Paimio.

Lisätiedot: 
 kohta 1: liikuntasuunnittelija Mikko Häkkilä, puh. 02 474 5314

  kohdat 2 ja 5: liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori

Matleena Koskinen, puh. 02 474 5329 
  kohta 3: kirjasto- ja kulttuurijohtaja
Laura Lankinen, puh 02 474 5321 
kohta 4: vapaa-aikatoimen päällikkö
Mia Konradsdal, puh. 02 474 5315.
Sähköpostitiedustelut: etunimi.sukunimi@paimio.fi

Vuoden nuori paimiolainen,
Kunnon kuntalainen, Vuoden 
liikuntateko, Vuoden kulttuuriteko 

sekä Paimion parhaat urheilijat, valmen-
taja ja joukkue vuonna 2022

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta toivoo eri yhdistyksiltä, 
seuroilta, ja muilta kuntalaisilta esityksiä Vuoden nuoreksi 
paimiolaiseksi, Kunnon kuntalaiseksi, Vuoden liikuntateoksi 
sekä Vuoden kulttuuriteoksi. Lisäksi toivomme ehdotuksia 
vuoden 2022 parhaiksi urheilijoiksi, valmentajaksi sekä 
joukkueeksi. Paimion kaupunki palkitsee myös erikseen 
kaikki yli 16-vuotiaat Suomen, Pohjoismaiden ja Euroopan 
mestarit sekä maailmanmestarit.

Vuoden nuori paimiolainen ja Kunnon kuntalainen tittelin 
voi saada vain kerran. Listan aiemmin palkituista sekä 
palkitsemiskriteerit löydät osoitteesta: www.paimio.fi/
paimionparhaat.

Esitykset perusteluineen toimitetaan sivistys- ja vapaa-ajan-
lautakunnalle osoitettuna 2.12.2022 - 10.1.2023 välisenä 
aikana ensisijaisesti sähköisillä ehdotuslomakkeilla:  
www.paimio.fi/paimionparhaat. Paperiset ehdotuslomak-
keet valintakriteereineen löytyvät osoitteesta: www.paimio.
fi/lomakkeet, tai kaupungintalon palvelupisteestä. Paperi-
lomakkeet tulee osoittaa Paimion sivistys ja vapaa-aikalau-
takunnalle osoitteella: PL 50, (Vistantie 18) 21531 Paimio. 
Lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta puh. (02) 474 5314.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lucian päivän joulukonsertti
ti 13.12. klo 18.30
Paimion kirkossa

Naiskuoro Vivela  
 johtaa Saana Murtojärvi

Pyhän Klemensin laulajat 
 johtaa Eeva Moilanen

Kriivarin koulun Lucia kulkue

Frida Kavander - viulu 

Vapaa pääsy, ohjelma 5 e

Paimion opiston naiskuoro Vivela ja Paimion seurakunta

ITSENÄISYYSPÄIVÄN 6.12. 
JUHLALLISUUDET PAIMIOSSA 2022

Paimion kaupunki Paimion seurakunta

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Pyhän Mikaelin kirkossa
Jumalanpalveluksen jälkeen
kunnianosoitukset muistomerkeillä
Muistosanat: upseerioppilas Jutta Salmela
Seppelten lasku

Kahvitilaisuus jumalanpalveluksen ja kunnianosoitus-
ten jälkeen Vistan koulun ruokasalissa. 

Klo 12.00
Itsenäisyysjuhla Vistan koulun juhlasalissa
(Vistantie 31-35) 

Tervehdyssanat: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja 
Markus Kaarlela
Juhlapuhe:  Valtiotieteiden tohtori Kari Kaunismaa 
Paimio-mitalin jako
Musiikkiesityksiä: Turun VPK:n puhallinorkesteri,
Paimion musiikkiopiston oppilaita  ja Naiskuoro Vivela 
Tanssiesitys: Tuuli Rinne 
 
Klo 18.00 – 19.00 Paimion reserviupseerien ja Paimion 
Seudun Reserviläiset ry:n kunniavartiot muistomerkeillä

POIKKEUKSIA PAIMION
KIRJASTON PALVELUAJOISSA
VUODENVAIHTEESSA

Omatoimikirjasto avoinna 
joka päivä klo 7-21!

ma 5.12.
ti 6.12.
ma 12.12. 

Kirjastossa ei palveluaikaa:

23.12.2022 - 1.1.2023

Omatoimiaikana arkipäivisin
puhelinpalvelu klo 10-13 (p. 024745320)

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

pe 6.1.

to 15.12.
palveluaika 
klo 13-16

(ei puh. aikaa)

Kulttuurikammari  
 

Ryhmän kevätkausi alkaa  
ke 18.1. klo 14  
Paltanpuiston  

palvelukeskuksessa. 
Ryhmään otetaan  

uusia jäseniä.  
Kysy lisää tai  

ilmoittaudu mukaan: 
Matleena Koskinen,  

p. 02 474 5329.  
 

Lisätietoja myös: 
paimio.fi/kulttuurikammari 

http://www.paimio.fi/vesimittarinluku
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mailto:mittariluku@paimio.fi
http://www.paimio.fi/pakurlantie

