Paimion kaupunki tiedottaa
2/2018
Ympäristö

Lajitteluasemat palvelevat ympäri vuoden
Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) alueella on
yhteensä 12 jätekeskusta
ja lajitteluasemaa, joissa
otetaan vastaan kaikenlaista kodin jätettä. Paimiolaiset asioivat helposti
Paimion lajitteluasemalla,
jossa palvellaan huhti–
toukokuussa laajennetuin
aukioloin.
LSJH:n jätekeskukset ja
lajitteluasemat palvelevat
asukkaita ympäri vuoden.
Asemille voi viedä kaikenlais-

ta kodin jätettä. Kotitalouksilta otetaan maksutta vastaan
muun muassa kotitalouksien vaarallista jätettä (alle 50
kg/l), sähkölaiteromua, risuja
ja oksia, kestopuuta (alle 1
m3), poistotekstiiliä, loisteputkia ja energiansäästölamppuja. Jätekeskukset ja
lajitteluasemat kannattaa pitää mielessä esimerkiksi kevätsiivousta, vinttien raivausta tai remonttia tehdessä.
Paimion lajitteluasema
(Muurassuontie 4, Rivonmä-

ki) palvelee ti–ke klo 12–19.
Asema on auki huhti–lokakuussa normaaliaukiolojen
lisäksi myös perjantaisin klo
9–16 sekä joka kuukauden
ensimmäisenä arkilauantaina klo 10–15.
Paimion lajitteluasemalla
vastaanotetaan henkilöautolla, henkilöauton peräkärryllä ja pakettiautolla tuotavia jätekuormia. Suuremmat
kuormat vastaanotetaan
Topinojan jätekeskuksessa
Turussa ja Korvenmäen jätekeskuksessa Salossa.

Paimion lajitteluasema palvelee osoitteessa Muurassuontie 4

Paimion lajitteluaseman nettisivu osoitteessa www.lsjh.fi/paimion-lajitteluasema
Tarkat lajitteluohjeet löydät Jätteiden ABC:stä www.lsjh.fi/abc
Lajitteluaseman hinnasto osoitteessa www.lsjh.fi/vastaanottomaksut-pienille-jate-erille
Lisätietoja myös Lounais-Suomen Jätehuollon palvelunumerosta 0200 47470 ma–pe 9–15 (pvm/mpm) tai asiakaspalvelu@lsjh.fi.

Kansallisen veteraanipäivän
vietto paimiossa 27.4.2018
Klo 12 veteraanikivellä varsinais-suomen
Kansanopiston pihalla (vistantie 37):
•

Seppeleen lasku

Korva-akupunktioryhmä
NuortenTuvalla

muistomerkiltä siirrytään Kansanopiston
juhlasaliin ohjelmalliselle lounaalle

Säännöllinen viiden pisteen
NADA- korva-akupunktio
voi auttaa mm. keskittymiskyvyn ongelmissa, parantaa
unen laatua, lievittää stressiä
tai tuoda helpotusta ADDtai ADHD-oireisiin.
NuortenTuvalla (Tehdastie 2)
keskiviikkoisin klo 14.
Lisätiedot: Kristina Mäntymaa
050 348 0915

• Seurakunnan tervehdys:
kappalainen Mika Ahtola
• Kaupungin tervehdys:
Paimion kaupunginvaltuutettu
Terhi Reponen
• Puolustusvoimien tuottaman
Veteraanin perintö –videon esittäminen
• Musiikkiesityksiä
tumma puku ja kunniamerkit
Järjestelyissä mukana Paimion kaupunki, Paimion seurakunta sekä veteraanijärjestöt

Perinteinen linnunpönttöjen
rakennustapahtuma

PAIMION KIRJASTON
AUKIOLOAJAT

Lauantaina 28.4.2018 klo 12-14

ma-ke klo 12-19
to-pe klo 10-16
la klo 10-15

toimintakeskus Apilassa, osoitteessa Sähköyhtiöntie 4, Paimio.

(kesälauantait suljettu)
Lehtisali avataan aukiolopäivinä klo 10

POIKKEAVAT
AUKIOLOAJAT

Hyvällä säällä pönttöjä naulataan ulkosalla, huonolla kelillä
sisätiloissa. Paikalla on opastus pönttöjen kokoamiseen.
Tekemäsi pöntön saat mukaasi!
Valmiit materiaalit odottavat paikan päällä.

ma 30.4. klo 10-16
ti 1.5. suljettu
ke 9.5. klo 10-16
to 10.5. suljettu
pe 18.5. suljettu

OMA VASARA MUKAAN!!
Materiaaleja on varattu noin 100
pönttöön. Tapahtuma on maksuton, tervetuloa!
Paimion kaupungin ympäristötoimi ja toimintakeskus Apila

paimio.fi

Ympäristö

Vieraslajit kuriin yhteisvoimin!
Keväisen luonnon herätessä
kukkaloistoonsa myös kasvimaiden ja kukkapenkkien istutukset ovat hyvässä
vauhdissa. Mieluisten istutuspuuhien lisäksi on hyvä muistaa myös ne ikävät
tulokkaat: vieraslajikasvit ja
-eläimet.

Jättipalsami, kauniskukkainen elintilan ryövääjä
Jättipalsami on erittäin
kilpailukykyinen, ja se
valtaa kasvutilaa alkuperäiseltä Suomen
luonnon kasvillisuudelta. Tämä heikentää
luonnon monimuotoisuutta ja jouduttaa
eroosiota. Paimiossa
jättipalsami leviää
voimakkaasti Karhunojan, Vähäjoen ja
Paimionjoen varsilla
sekä siellä täällä asutuksen lähettyvillä.

puutarhakarkulaiset saadaan nitistettyä.

”Tappajaetanoilla”
on kokonaan vaalea
vatsapuoli (jalka)
Espanjansiruetanat, ns.
”tappajaetanat”, ovat kaikkiruokaisia ahmatteja, jotka
lisääntyvät nopeasti. Etanan ruokalistalle kuuluvat
esimerkiksi koriste- ja hyötykasvien lehdet, kukat ja
sipulit sekä pieneläinten raa-

kuin ne ehtivät munimaan.
Etanat voi kerätä esimerkiksi muovipussiin ja upottaa
pussi kiehuvaan veteen,
kunnes ne kuolevat. Kuolleet
etanat laitetaan suljetussa
pussissa jäteastiaan tai kaivetaan syvälle maahan (15
cm), jotta ne eivät jää lajitovereiden ravinnoksi. Etanoita voi torjua myös kalkin
avulla ja rautafosfaattipohjaisilla aineilla.

lelta; espanjansiruetanan
alapuoli on kokonaan vaalea, ukkoetanalla vaaleaa
alapuolta koristaa tumma
reunus.

Vieraslajitalkoisiin
ovat kaikki tervetulleita!
Talkoita
jättipalsamin
kitkemiseen Paimiossa on
suunnitteilla heinäkuussa
kahdelle viikolle. Tarkemmat
ajankohdat ilmoitetaan kaupungin nettisivuilta ja lehdessä.
Lisää
vieraslajeista voi lukea
Vieraslajipankista:
www.vieraslajit.fi

Musiikkiopisto

Musiikkiopistolla
tapahtuu
AVOIMET OVET
ma 23.4. - pe 27.4. klo
15-19 (pe klo 15-17).

lähtötasotestiin 21.5. alkaen
sivistystoimistosta puh. 02
474 5316.

Koputa rohkeasti oveen ja
kurkista musiikkiopiston arkeen eli tervetuloa seuraamaan, mitä soitto- ja laulutunneilla, kuorossa ja muskarissa tapahtuu! Musiikkiopiston tilat ovat samassa
rakennuksessa kuin Paimion
lukio, osoitteessa Sähköyhtiöntie 2. Sisäänkäynti pihan
puolelta.

UUSIA KUOROLAISIA otetaan

UUSIA OPPILAITA
otetaan

Lisätietoja kaikesta tästä:
www.paimio.fi/musiikkiopisto tai puh. 050 463 8446
(apulaisrehtori), 050 522
5346 (kuoro).

ti 29.5. klo 13-19 välillä
musiikkiopistolla.
Varaa aika noin 10 minuutin
mittaiseen haastatteluun ja

ti 29.5. klo 19 musiikkiopistolla,
jonotusperiaate.

KEVÄTKONSERTTI
ti 22.5. klo 19 Paimiosalissa (Vistantie 18),
vapaa pääsy.

Paimion kaupunki,
Tekniset ja
ympäristöpalvelut
Kaisa
Salonen,
viheraluemestari

Kotipuutarhassa
jättipalsamia saa kasvattaa, mutta sen leJättipalsami, kuva: Jouko Rikkinen, CC-BY-NC-4.0
viäminen puutarhan
ulkopuolelle tulee luonnon- dot. Oinilassa, Ylä-Vistalla,
Harmitonta kotimaista
suojelulain mukaan estää. Kriivarissa ja Saaren alueella ukkoetanaa ei kuitenkaan
Jättipalsami on yksivuotinen on tehty espanjansirueta- kannata pihalta hävittää.
ruoho, joka leviää siementen nasta havaintoja, paikoitel- Molempien etanoiden väriavulla. Kasvuston kitkemi- len niitä on jo varsin paljon.
tys vaihtelee paljon, mutta
selkein ero löytyy vatsapuonen ennen kukintavaihetta
on paras tapa hävittää palEtanajahti tulee aloittaa
samit. Kitkeminen on nope- heti keväällä, kun lämpötiaa ja helppoa, mutta vaatii la saavuttaa 8-10 astetta.
talkoovoimia ja asukkaiden Tällöin talvehtineet yksilöt
omaa aktiivisuutta, jotta saadaan hävitettyä ennen

Sinikka
Koponen-Laiho,
ymp.suoj.siht.

ilmoittaudu!

Saara
Ihanamäki,
projektityöntekijä

Ruotsinkielinen

AIKUINEN JA LAPSI VALMISTAVAT
YHDESSÄ ERILAISIA LETTUJA JA
VOHVELEITA JA NIILLE SUOLAISIA
JA MAKEITA TÄYTTEITÄ. LOPUKSI
PIDETÄÄN YHTEISET LETTUKESTIT.
KURSSIMAKSU 8€/HLÖ +

kielikylpymuskari

MATERIAALIMAKSU

Paimion kirjastossa
pe 27.4. klo 9.30
pe 4.5. klo 9.30

Vapaa
pääsy
!
Terve
tuloa!

PUISTOILEVILLE LAPSILLE JA
AIKUISILLE TARJOLLA
OHJATTU MUSIIKILLINEN

Järj. Paimion musiikkiopisto
Lisätietoja:
elina.jaanu[at]paimio.fi

TOIMINTAHETKI.
9.5. SAAREN ALUEEN JA
16.5 OINILAN PUISTOSSA
KERTAMAKSU 5€/3€

paimio.fi

Tapahtumia
Kirjastovieraana
Silja Velmala

ke 25.4. klo 17.30 – 18.30,
joka kertoo Hän kertoo kuvin
ja sanoin -kirjansa synnystä
ja tekemistään pyhiinvaellusmatkoista.

Odenthal – Paimio
-näyttely

Paimion kaupungintalon
näyttelyparvella (Vistantie 18) 4.5. alkaen. Valokuvapainotteinen näyttely,
jossa esillä Paimion saksalaisen ystävyyskaupungin
Odenthalin, Paimion Kamerakerhon Paimio-aiheisia

valokuvia sekä kuvallisia otteita ystävyyskaupunkitoiminnasta 2010-luvulla.

Käsityömuseo Miila

Kirjakuja 2, avoinna 1.6.
asti to – la klo 12 – 16 (suljettu helatorstaina 10.5.).
Perusnäyttely Monellaisi
kärentöit ja 4. – 31.5. teemanäyttelynä Loivatoivo
- Terttu Hyytiän paperi- ja
rautalankatöitä.

Jokipuiston
kesätapahtuma

lauantaina 30.6.2018 klo
11. – 01.00, Sahurintie 5

Tapahtumat

www.vstapahtumapalvelut.
fi/jokipuisto-kesatapahtuma
Tapahtuma tarjoaa tekemistä ja hyvää mieltä kaikenikäisille. Päiväosuudessa
mukana mm. yhdistys-,
lähiruoka-ja markkinatori.
Ohjelmaa koko perheelle,
erityisesti lapsille. Iltaosuudessa ilmoille pamahtaa
useamman bändin kattaus
menevää musiikkia, mukana
niin paikallisia kuin maamme
eturivin artistejakin. Viihdyttävää musiikkia kaikille ikäryhmille!

HARRY POTTER -ILTA

OHJELMA PAIMIOSSA:
Ma 23.4 - su 29.4 klo 14.00-16.00 Uimahalli Solinaan aikuinen ilmaiseksi yhdessä lapsen kanssa
Tiistaina 24.4. klo 18.00-19.00 Paimiosalissa kaikille avoin luento, jolloin aiheena: Kannustava vuorovaikutus – oikeesti?
Luennoitsijana ICDP-kouluttaja Saija Westerlund-Cook.
• Luennon jälkeen Vistan koulun rehtori Olli-Pekka Lehtonen jatkaa tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainiltaa.
• Ennen luentoa mahdollisuus ostaa kahvia/teetä/purtavaa kaupungintalon aulasta. Järj. Vistan koulun vanhemmat ry
• Kirjastossa Harry Potter -ilta klo 17-19. Katso ilmoitus yllä. Järj. Paimion kirjasto ja Paimion Nuorisovaltuusto
Keskiviikkona 25.4 klo 15.20 After School -näytös Bio Starassa. Elokuva Rampage -iso kohtaa isomman näytös klo 15.20 ja liput 6 eur.
Nyt vanhemmat hakemaan lapsi koulusta ja siitä suoraan leffaan!
Torstaina 26.4. klo 10.00-11.30 Perinteinen vanhemmuuden viikon perhekahvila Paltan kerhotalon pihassa (sateen sattuessa Wanhalla, Pyölintie 3). Luvassa pientä tarjoilua ja leppoisaa yhdessä touhuilua. Tapahtuma-aamuna voit tarkistaa MLL Paimion Facebook-sivuilta, olemmeko
pihalla vai sisällä. Järj. MLL ja Paimion srk.
Perjantaina 27.4 klo 17.30-19.00 Family Action toimintailta Wanhalla (Pyölintie 3) lapsille ja vanhemmille. Osa toimintapisteistä on pihalla.
Luvassa toimintapajoja, kampaamo, kasvomaalausta, kisailua, välipala (1€/hlö), tuotto menee yhteisvastuukeräykseen. Järj. Paimion srk
Lauantaina 28.4. klo 12.00-14.00 Vanhempien ja lasten yhteinen leikkihetki Jokipuistossa (Sahurintie 5). Tapahtumaan ovat tervetulleita 0-12
vuotiaat vanhempiensa kanssa. Luvassa pienimuotoisia kilpailuja ja leikkejä, sekä tarjolla on makkaraa ja mehua. Järj. Paimion nuorisovaltuusto
Katupäivistys Parkki päivystää 30.4. klo 19.00 alkaen Wanhalla (Pyölintie 3). Parkkiryhmä on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten vanhemmille ja muille katupäivystyksestä kiinnostuneille. Lisäinfoa: mia.lemberg@paimio.fi. Tervetuloa mukaan!
Vanhemmuuden viikon mahdollistavat: Ehkäisevän päihdetyön rahasto, Paimion kaupungin vapaa-aikapalvelut, Paimion kirjasto, Vistan
yhtenäiskoulu, Paimion seurakunta, Paimion MLL, Paimion nuorisovaltuusto, Bio Stara.

paimio.fi

KUULUTUS
YMPÄRISTÖKATSELMUKSESTA
Paimion kaupungin rakennusjärjestyksen 3.2 §:n mukainen
ympäristökatselmus pidetään maanantaina 14.5.2018.
Katselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. rakennusten
kuntoon, pihamaiden siisteyteen ja romuajoneuvojen yms.
häiritsevään ulkovarastointiin. Katselmuksessa todettujen
puutteiden korjaamisesta ja määräajasta ilmoitetaan kunnossapitovelvolliselle kirjallisesti. Rakennettu ympäristö on
pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä
kunnossa (MRL 167 § 1 mom).
Kuulutus ympäristökatselmuksesta pidetään nähtävänä
24.4.-14.5.2018 Paimion kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä kaupungin nettisivuilla www.paimio.fi/kuulutukset
Lisätietoja asiasta antavat ympäristönsuojelusihteeri p. 024745 290 tai toimistoinsinööri p. 02-4745 294.
Paimiossa 24.4.2018
PAIMION YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

KAUPUNGINVIRASTO
SULJETTUNA
Kaupunginvirasto on suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina 11.5.2018.
Henkilökunnan virkistysiltapäivän johdosta kaupunginvirasto suljetaan perjantaina 18.5.2018 klo 11.
Kesällä kaupunginvirasto on suljettuna ajalla 2.7.-5.8.2018.
Sulkuaikana päivystävät puhelinnumerot ilmoitetaan tiistaina 19.6. ilmestyvässä Kunnallislehdessä sekä kaupungin
internet-sivuilla www.paimio.fi

TUKIA YRITYKSILLE PAIMIOLAISTEN
NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN
Kesätyöllistämisen tukea myönnetään yrityksille ja yhteisöille, jotka palkkaavat paimiolaisen 1997-2002 –syntyneen nuoren kesätyöhön. Tukea voidaan myöntää myös
ei-paimiolaisille yrityksille
Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien tuki. Keväällä 2018 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien paimiolaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työllistymistä tuetaan
myöntämällä nuoren palkkaavalle yritykselle tukea koulutukseen liittyvään työhön.
Molempia tukimuotoja on haettava ennakkoon sähköisellä
lomakkeella, joka on palautettava 15.6.2018 mennessä.
Tarkemmat tuen myöntämisen ehdot, tiedot ja kaavakkeet
löytyvät osoitteesta www.paimio.fi/tyollistamistuet

KAUPUNGIN PUUTARHAPALSTAT VALMIINA
VALLATTAVIKSI, TULE VALTAAMAAN OMASI!
Noin 2 ha:n puutarhaviljelyalue sijaitsee Kriivarissa rautatien varrella, Tikantien päässä.
www.paimio.fi/puutarhapalstat
Kaupunki muokkaa maan valmiiksi, kun pelto on kuivahtanut ja samalla avataan vesipiste.
Palstan koko/ henk. max 1 aari = 100 m2

Markkinointi

Tule Mukaan -hankkeella
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä vastaan
Peimari United käynnistää
huhtikuun viimeisenä sunnuntaina 29.4. yksivuotisen
”Tule mukaan” -kampanjan
syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi yhteisellä kotiottelulla Paimion
kaupungin kanssa. Hankkeen ensimmäinen osa on
rantautua omien paikkakuntien (Paimio - Sauvo)
julkisille puolille (päiväkoti,
ala- ja yläkoulut, lukio ja palvelukeskukset) järjestämällä
mieleistä toimintaa paikkakuntalaisille samalla ajaen
tärkeää asiaa eteenpäin.
Päiväkoteihin ja ala-asteen kouluihin Peimari United vie leikkistä toimintaa,
joka korostaa yhteenkuuluvuutta jo pienestä pitäen.
Mukana on Peimarin nallemaskotti, joka kutsuu kaikki
mukaansa toimimaan yhdessä. Edustusjoukkueen
pelaajat puolestaan näyttävät mallia pienemmille siitä,
miten ”Tule Mukaan” –toimintaa toteutetaan käytännössä.

jäsenten omalla panostuksella, kuten rupattelu- ja ulkoilutuokioilla.
Ottelupäivänä 29.4. Peimari United ottaa osaa Paimio-juoksu -tapahtumaan
syrjäytymisen ehkäisemisen
puolesta ja kutsuu kaikki tapahtumaan osallistujat mukaan illan otteluun Peimari
United - PIF, joka alkaa klo
17.30. Ottelun aikana Tule
Mukaan -hanke kuuluu ja
näkyy ottelutapahtumassa.
Otteluviikon aikana Paimion
kaupungin kanssa toteutettua kampanjakiertuetta
tuodaan esille myös ottelun
aikana esille.

Yläasteella ja lukiossa
pyritään herättämään tietoisuutta ”Tule Mukaan”posterin myötä sekä näyttämään mallia toiminnalla,
joka korostaa ettei ketään
pidä jättää pois joukosta.
Lisäksi mainostetaan ottelua, jonka tarkoituksena on
osoittaa, että kaikki ovat tervetulleita Peimariyhteisöön
iästä ja jalkapallotaustasta
huolimatta.
Peimari United vierailee
myös palvelukeskuksissa
tavaten vanhuksia. Tarkoituksena on tuoda piristystä
vanhusten arkeen seuran

MATONPESUPAIKKA
Paimion kaupungin matonpesupaikka sijaitsee Hanhijoella, os. Ahdetie 16. Se avataan yöpakkasten mentyä ja siitä ilmoitetaan erikseen. Paikalla on useita pesupisteitä ja kuivausmahdollisuus.
Matonpesupaikka on tarkoitettu ainoastaan mattojen pesemistä ja kuivaamista varten.
www.paimio.fi/matonpesupaikka
”Ammattimainen ja laajamittainen mattojen ja tekstiilien pesu on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetulla pesupaikalla, jossa jätevesien käsittelystä on huolehdittu asianmukaisesti.”

Paimion kaupunki

”Paimio on moderni varsinaissuomalainen
kaupunki maaseudulla. Liikunnallinen Paimio
tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut
sekä miellyttävän ympäristön asumiseen ja
yrittämiseen.”

Kaupunginvirasto
Käyntiosoite: Vistantie 18
Postiosoite: PL 50, 21531 PAIMIO
Avoinna: ma 8-17, ti 8-15.30, ke 10-15.30,
to ja pe 8-15.30
Sähköposti: paimio.kaupunki@paimio.fi
tai suoraan henkilölle:
etunimi.sukunimi@paimio.fi

Yhteystiedot
Kaupungintalon palvelupiste:
Vaihde: (02) 474 511
ma klo 9-17, ke klo 10-15.30,
ti, to ja pe klo 9-15.30
palvelupiste@paimio.fi
Päivystysnumerot:
Paimion Vesihuolto Oy
0500 786 022
Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302
Sosiaalityö: (02) 474 5237

Kirjasto avoinna:
ma-ke klo 12-19, to-pe klo 10-16 ja
huhti-toukokuussa la klo 10 – 15.
lehtisali ja tietotori avataan klo 10 (ma-la)
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

paimio.fi

