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Saamme usein palautetta, jossa kaivataan positiivisten 
asioiden huomaamista. Paikallislehdeltään lukijat odot-
tavat valoisia havaintoja, koska laajempi kuva maailmas-
ta vaikuttaa päivä päivältä synkemmältä.

Joskus positiivisia aiheita löytyy helposti, ja toisinaan 
pelkästään näkökulma voi muuttaa uutista kirkkaam-
maksi. Tähän lehteen yhtä kaikki saimme osutettua yl-
lättävän monta positiivista juttua.

Voimannostotapahtuma Paimio Power Weekend jär-
jestettiin ensimmäisen kerran, mutta siellä tehtiin huip-
pusuorituksia ja jopa maailmanennätys. Aivan kuin vai-
vihkaan synnytetty mittava kisatapahtuma sai yleisön 
liikkeelle ja luvassa on jo jatkoa ensi vuodelle. Paimio 
ponnahti siis voimannostajien ja alasta kiinnostuneiden 
kartalle kertanostolla. Se on upea suoritus pariskunnal-
ta, joka tapahtuman rakensi. Onnea jatkoon ja kiitos!

Liikkuva koulu -ter-
mi muuttui lihaksi, kun 
Vistan koululla keksittiin 
pyöräkummi-idea. Kun 
oppilaista joka kolmas 
tulee kouluun kuljetettu-
na, polkupyörän puute es-
tää retket lähimaastoon. 
Totta, kävellenkin pääsee, 
mutta etäisyys on rajalli-
nen, samoin aika. Kum-

mien lahjoittamat jopot antavat mahdollisuuden konk-
reettisesti laajentaa paljon puhuttua oppimisympäristöä. 
Hieno juttu, kun opetusta voidaan viedä ulos luokista 
ja laittaa lapset samalla liikkumaan.

Työelämää koskevat uutiset sekä valtakunnallisesti et-
tä paikallisesti pyörivät varmasti monen mielestä todella 
kielteisessä kehässä. Tehokkuutta, taloudellisuutta, tiuk-
kuutta, ankeutta... Mutta niin on, että työelämään mah-
tuu niitäkin uutisaiheita, jotka alleviivaavat hyviä asioi-
ta. Tilastot paljastivat, että Paimion kaupungin palve-
luksessa on tyypillistä pitkät työurat.

Tilastojen takaa löytyi konkari ja juniori, joilla mo-
lemmilla oli hyvää sanottavaa. Hei ottivat esille työn ar-
vostuksen ja työpaikalla viihtymisen. Molemmat hyviä 
ja tärkeitä huomioita jokaisella työpaikalla.

Hyvää löytyy kyllä

Paimio ponnah-
ti siis voimannos-
tajien ja alasta 
kiinnostuneiden 
kartalle kerta-
nostolla.
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Paimion kaupungin työntekijät 
ovat edelleen ikääntyneempiä 
kuin valtakunnassa keskimää-
rin. Vakinaisen henkilökunnan 
keski-ikä oli Paimiossa viime 
vuonna 46,5 vuotta, kun kun-
ta-alan kokoaikaisen henkilös-
tön keski-ikä on 45,7 vuotta.

Toisaalta väki on Paimiossa 
nuorentunut aiemmista vuo-
sista. Esimerkiksi kuusi vuot-
ta sitten kaupungin työnteki-
jöiden keski-ikä oli peräti 49,4 
vuotta.

Eniten kaupungilla on va-
kinaisesti töissä 50–59-vuo-
tiaita eli ihmisiä, joilla omat 
lapset ovat todennäköisesti jo 
muuttaneet kotoa, ensimmäi-
set lapsenlapset ovat pieniä ja 
eläkeikä on alkanut siintää nä-
kyvissä. 

Yli 58-vuotiaita on 17% hen-
kilöstöstä. Alle 35-vuotiaita on 
heitä enemmän: 21%. 

Kokemusta ja 
uusia ideoita

Paimion henkilöstöpäällikkö 
Eila Hulkkonen kertoo, että 
kaupungin työntekijöiden ikä-
rakenne vastaa suurin piirtein 
kunta-alan ikärakennetta: ero 
valtakunnalliseen keskiarvoon 
on vain pieni. Korkea keski-ikä 
ei myöskään ole yksiselitteises-
ti hyvä tai huono asia. 

Korkeaa keski-ikää selittää 
pitkälti se, että työntekijät ovat 
halunneet pysyä samassa työ-
paikassa eläköitymiseen saak-
ka. Tämä on hyvä merkki: 
kaupungin palveluksessa on 
viihdytty, ja ulkopaikkakunta-
laisetkin työntekijät ovat pysy-
neet pitkään töissä.

Toisaalta väen vaihtuminen 

ja nuorten palkkaaminen toi-
si työmuotoihin uusia ideoita 
ja näkökulmia.

– Nykyisessä taloustilantees-
sa jokaista uutta rekrytoin-
tia harkitaan tarkkaan. Avoi-
meksi tulevat tehtävät ja virat 
saadaan täyttää vain, jos kau-
punginhallitus myöntää niil-
le täyttöluvan. Tämä vaikut-
taa siihen, voidaanko hakea 
uutta työvoimaa organisaati-
on ulkopuolelta vai ei, Hulk-
konen taustoittaa.

Kun täyttölupa saadaan, 
rekrytointi useimmiten onnis-
tuu.

– Meillä on pulaa vain niis-
tä työntekijäryhmistä, joista 
on pulaa muuallakin: pätevis-
tä sosiaalityöntekijöistä, eri-
tyislastentarhanopettajista ja 
lastentarhanopettajista, Hulk-
konen toteaa.

Nuorinta 
sosiaalipalveluissa

Eniten ikääntyneitä työnte-
kijöitä on teknisissä palve-
luissa, jossa keski-ikä on 52 
vuotta. Se on yli neljä vuotta 
enemmän kuin valtakunnassa 
keskimäärin.

Sosiaalipalveluista löytyy 
Paimion nuorekkain henki-
löstö (keski-ikä 44 vuotta). 

Kevan eli entisen Kuntien 
eläkevakuutuksen tietojen mu-
kaan vuosina 2012–2020 siirtyy 
Paimiossa suhteellisesti eniten 
henkilökuntaa eläkkeelle.

Paimiossa työskennellään el 

Paimion nuorin vakinainen työntekijä   
tieltä, ja samassa kodissa hän asuu yhä.
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Teknisissä palveluissa työsken-
telee Paimion kaupungin työn-
tekijöistä eniten niitä, joilla on 
runsaasti ikää takanaan. Sattu-
maa ei olekaan, että kun kau-
pungin vanhinta työntekijää 
etsittiin, hänet löydettiin tekni-
seltä puolelta. Yllättäen myös 
kaikkein nuorin työntekijä on 
kotoisin samalta osastolta.

Vanhimman työntekijän tit-
telin sai rakennustarkastaja 

Jarmo Virta. Nuorin vakinai-
nen työntekijä on Tia Aho. 
Hän on Askalassa Paimion 
vanhainkodin tilahuoltaja ja 
kiri nuorimmaksi työntekijäksi 
parin kuukauden ikäerolla toi-
seksi nuorimpaan.

68-vuotiaalla Virralla on ta-
kanaan 32 vuotta Paimion pal-
veluksessa, ja hän lähti eilen 
torstaina eläkkeelle. Sen sijaan 
21-vuotias Aho on työuransa 
alussa. Hän aloitti Paimiossa 
tammikuussa.

Samassa työssä 
lopun ikää

Virran ja Ahon taustoista ja 
historiasta löytyy paljon ero-
ja, mutta moni seikka heillä 
on yhteinen. Kumpikin heis-
tä aloitti alun perin työuransa 
yksityisellä puolella. 

– Ensimmäinen työpaikka-
ni oli maalaustyö nykyises-
sä Vistan koulukeskuksessa 
kesällä 1961. Parikymmentä 
vuotta olin yksityisellä puolel-
la rakennustyömiehenä ja ra-
kennusmestarina.  Kunnalli-

selle puolelle siirtymistä mietin 
pitkään, ja vaimo vei työhake-
muksen sisään vain tuntia en-
nen hakuajan päättymistä, Vir-
ta naurahtaa.

Aho työskenteli yksityises-
sä päiväkodissa, mutta halu-
si työhön, joka olisi enemmän 
siivoamista ja vähemmän keit-
tiötyötä.

Virta ja Aho löytävät yksityi-
sistä ja kunnallisista töistä se-
kä huonoja että hyviä puolia. 
Kunnallisella puolella esimer-
kiksi on matalat palkat mutta 

Jarmo Virta 32 vuotta Paimiossa töissä, Tia 
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Ensi vuoden budjetti on par-
haillaan lautakuntien puntaroi-
tavana. Koulujen ja varhaiskas-
vatuksen talousarvioehdotus 
ei mennyt koulutuslautakun-
nan käsittelyssä sellaisenaan 
läpi, vaan siihen tehtiin kak-
si muutosta.

Lautakunta päätti yksimie-
lisesti, että Paimiolisää ei sit-
tenkään poisteta. Perheet eivät 
kuitenkaan voi vielä hengähtää 
helpotuksesta, sillä lisän lopul-
linen kohtalo selviää kaupun-
ginhallituksen ja -valtuuston 
talousarviokäsittelyssä loppu-
vuodesta.

Paimiolisä on kuntalisä, jo-

ta Paimio maksaa kotona hoi-
dettavista lapsista Kelan ko-
tihoidon päälle. Paimiolisää 
maksetaan tällä hetkellä 150 
euroa kuussa alle 2-vuotiais-
ta lapsista. 

Talousarviossa on varaudut-
tu myös uuden, kipeästi kaiva-
tun 150-paikkaisen päiväkodin 
rakentamiseen, mutta lauta-

kunta linjasi, että sen ei tar-
vitse olla kunnallinen.

Lautakunta hyväksyi sen, et-
tä ekaluokkien ryhmäkokoja 
kasvatetaan ensi vuonna 22–23 
oppilaaseen, jotta uusia ryhmiä 
ei tarvitse perustaa. Lukiossa 
supistetaan kurssivalikoimaa. 
Päiväkotiyksiköiden kokoa 
kasvatetaan vuonna 2017.

Investoinneissa varaudutaan 

Koulutuslautakunta: Paimiolisää ei poisteta, ryh 

Vajaan kuukauden ajan identiteettivarkaus verkossa on 
ollut sellaisenaan rangaistavissa oleva rikos. Tämä muu-
tos on tervetullut, koska se oletettavasti putsaa ainakin 
hieman someviidakkoa. Nyt pystytään puuttumaan so-
siaalisen median valeprofiileihin ja nettipetoksiin aiem-
paa helpommin, kun teossa ei tarvitse täyttyä kunnian-
loukkauksen tai yksityiselämää loukkaavan tiedon le-
vittämisen kriteerit.

Asioista voi, saa ja pitääkin olla eri mieltä, mutta kiel-
tämättä moni hyväkin somekeskustelu kärsii siitä, että 
jotkut osallistuvat hyökkäävästi piilosta ja käyttävät ko-
viakin äänenpainoja. Viime viikkoina sosiaalisessa medi-
assa on nähty pyrkimystä kiihotukseen turvapaikanha-
kijoita vastaan, ja osin siinä on onnistuttukin.

Mieleeni on jäänyt eräs Anu Saukko -profiilin taakse 
kätkeytynyt aktiivisomettaja parin vuoden takaa. Hän ei 
hyökkäillyt kansanryhmiä vastaan, ei toki, mutta kom-
mentoi räväkästi paikallisia asioita ja valitsi teräviäkin 
muotoiluja. Hänellä varmasti oli syynsä ”nimeensä”, 
kuten aina sanotaan, mutta jotenkin se silti laski kes-
kustelun tasoa. On niin paljon reilumpaa olla liikkeel-
lä oikeilla nimillä.

Syyskuun alusta poliisi on kirjannut 53 rikosilmoi-
tusta, joissa identiteettivarkaus on joko ainoana nimik-
keenä tai osana isompaa kokonaisuutta. Ilmoituksis-
ta 33 on koskenut nettipetoksia ja 13 sosiaalisen medi-
an valeprofiileja. 

Taina Tukia

Ei tule ikävä Anu Saukkoa


