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Jokipellontie 2, puh. 010-292 1150
ark. 7-21, la 7-18, su 12-18

terhi.wiren@k-supermarket.fi

Hinnat voimassa ti-ke 2.-3.6. ellei toisin mainita 
tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Edullisesti alkuviikkoon K-supermarketista TIISTAINA
LEIPOMO SINUHE

KONSULENTTI

OMASTA MYLLYSTÄ
VÄHÄRASVAINEN  
NAUDANJAUHELIHA

kg995
kg

EDULLINEN KESÄ HINTA
PORSAAN 
GRILLIPIHVIT
ULKOFILEESTÄ 995HK CAMPING

GRILLIMAKKARAT
300-400 g (3,13-4,17/kg)  
rajoitus: 2 erää/talous
Ilman korttia tai yksittäin  
1,99 pkt (4,98-6,63/kg)

2 pkt

rs

250

1€GOLDEN  
OMENA 
1 kg (1,00/kg)
Italia 079Kirsikkatomaatti

250 g (4,00 kg)
Hollanti/Espanja

NEKTARIINI  
JA PERSIKKA 
500 g (2,00/kg) 
Espanja 1€

rs

PAIMIO
Maria Kesti

Paimio ei tämänhetkisten tie-
tojen perusteella ole ylittä-
mässä tänä vuonna budjet-
tiaan. Vuoden ensimmäisen 
kolmen kuukauden ajalta ta-
lousarvion laskennallinen to-
teutuma-aste on 25%. Henki-
löstökuluissa on kuitenkin 
painetta talousarvion ylit-
tymiseen.

Käyttötalouden toiminta-
tuotot olivat maaliskuun lo-
pussa 3,1 miljoonaa euroa. 
Toimintakuluja on kertynyt 
17 miljoonaa euroa. Toimin-
takate (–14 miljoonaa euroa) 
on juuri ja juuri viime vuotta 
heikompi.

Verotulot olivat maalis-
kuun lopussa 11 miljoonaa 
euroa, 1,7% viime vuotta 
enemmän. Valtionosuudet 

ovat edellisen vuoden tasol-
la, vaikka peruspalveluin nii-
tä saatiinkin aiempaa vähem-
män.

Vuosikate on 19 000 euroa 
plussan puolella. Toisaalta 
viime vuonna samaan aikaan 
oltiin plussalla 45 000 euron 
verran enemmän.

Investointimenoja (164 000 
euroa) on kertynyt vähänlai-
sesti, kuten talvisin usein käy. 
Vistan koulun remontin alet-
tua eurot alkavat kuitenkin 
jälleen juosta nopeaa vauhtia.

Lainamäärä kasvoi vuoden 
alun 40 miljoonasta eurosta 
43 miljoonaan euroon. Kau-
pungin kassavaroja oli vuo-
den alussa vajaa miljoona eu-
roa, nyt 4 miljoonaa.

Paimion asukasmäärä kas-
voi kolmen ensimmäisen kuu-
kauden aikana kolmella. Vä-
kiluku on  10 633.

Paimion tämän 
vuoden budjetti 
vielä tasapainossa

KAARINA
Maria Kesti

Kun toimittaja kävelee Nga-
bo Hodaldin kanssa salis-
ta luokkahuoneeseen haas-
tattelua varten, matkante-
ko tyssää vähän väliä iloisiin 
”Ngabo!”-huudahduksiin ja 
halauksiin. Niin opiskelijat, 
opettajat kuin perheenjäsenet 
käyvät onnittelemassa häntä.

Käytävässä tulee törmät-
tyä myös Jaana Shelbyyn. 
Hän on Toivonlinnan van-
hempainyhdistyksen johto-
kunnassa, ja hänen tyttären-
sä on Toivonlinnassa opis-
kelemassa.

– Aivan mahtava suoritus 
Ngabolta! Viidessä vuodes-

sa! Minun mieheni on ollut 
Suomessa 20 vuotta eikä vie-
läkään puhu yhtä hyvin kuin 
Ngabo, hän kommentoi.

Toivonlinnan koulu on pie-
nen adventtikirkon ylläpitä-
mä, samoin kuin kolme muu-
takin opinahjoa Suomessa. 
Shelby paljastaa, että nyt me-
neillään on jotain uutta.

– Suurin osa koululaisis-
ta on muita kuin adventiste-
ja, ja se käy hiukan raskaak-
si adventtikirkon harteille. 
Parhaillaan kerätään ideoi-
ta erilaisiksi varainkeruu-ta-
pahtumiksi ja kummiohjel-
miksi, ja ihmiset ovat todel-
la innostuneet.

Shelby on ideointiryhmäs-
sä Toivonlinnan edustajana. 

Toivonlinnan 
säilyttämiseksi 
varainkeruutapahtumia

PAIMIO
Maria Kesti

Paimion tekninen lautakun-
ta suostui ärein mielin raken-
tamaan PAKK:n entisen kiin-
teistön yläkertaan lisää päivä-
kotitiloja.

– Pakon sanelemaahan tä-
mä on. Muuten 30 lapsella ei 
ole elokuussa hoitopaikkaa, 
kommentoi lautakunnan pu-
heenjohtaja Matti Pajala (sd.).

Järkevintä olisi ollut raken-
taa kiinteistön yläkertaan py-
syviä päiväkotitiloja, mutta 
tällä aikataululla mikään pit-
käjänteinen ei ole mahdollista. 
Tilojen suunnittelu alkaa vas-
ta nyt, ja valmista pitäisi olla 
jo elokuussa.

– Ei ole ensimmäinen kerta, 
kun tämä asia tulee näin, kuin 
salama kirkkaalta taivaalta, 

Pajala moittii.

Pysyvä ratkaisu 
tarvitaan

Tekninen toimi on kolmena vii-
me vuotena joutunut talousar-
vion ulkopuolisina hankkeina 
ja tiukassa aikataulussa suun-
nitteluttamaan, luvittamaan 
ja toteuttamaan väliaikaisia 
päiväkotitiloja. Tänä vuonna 
edessä on neljäs kerta.

– Tähän uusimpaankaan ei 
ole varauduttu talousarviossa, 
ja saa nähdä, riittävätkö rahat 
loppuvuonna muihin hankkei-
siin. Asiaan pitäisi saada py-
syvä ratkaisu. Paimio tarvitsi-
si uuden, 100–150-paikkaisen 
päivähoitoyksikön.

Uudesta päivähoitoyksikös-
tä on ollut puhetta, mutta mi-
tään konkreettista sen eteen ei 
ole tehty. Kaupunginhallituk-

sen säästö-ohjelmassa, jossa 
tulevia menoja on pohdittu 
usean vuoden ajalta, uuden 
päiväkodin rakentaminen on 
kuitenkin mukana. 

Päiväkodin vaihtoehtoisik-
si paikoiksi on kirjattu kan-
sanopiston tilat, Meijeritien 
kaavoitettavana oleva alue ja 
Apilatie 10.

– Näistä kansanopisto on lii-
an ahdas, Pajala valottaa.

– Meijeritien alueesta taas 
on todettu, että siinä olisi päi-
väkodille liikaa melua ja liiken-
nettä. Apilatie 10 on siis toden-
näköisin vaihtoehto. Sitähän 
tarjottiin Lidlille, mutta Lid-
lin mielestä se oli liian sivussa.

Alakerroksessa PAKK:n en-
tisessä kiinteistössä, Sähkö-
miehentie 2:ssa, toimii pysy-
vä Tapiolan päiväkoti. Tapio-
lassa on tällä hetkellä 90 lasta.

Väliaikaiset päiväkodit saa-
vat toimia viisi vuotta kerral-
laan.

Kaava on 
sopiva

Kaupunginhallituksen puheen-
johtaja Jarkko Kallio (kok.) 
kommentoi, että jos uutta päi-
väkotia lähdetään rakenta-
maan, se saataisiin Apilatielle 
hyvin nopeasti, vaikka jo vuo-
deksi 2017, sillä alueen kaava 
on sopiva.

– Lisäksi valtio on tekemäs-
sä merkittävän muutoksen päi-
vähoidon ryhmäkokoihin. Jos 
joka ryhmään saisi ottaa yh-
den lapsen enemmän kuin nyt, 
Paimion nykyisiin päiväkotei-
hin saataisiin yhteensä monta-
kymmentä uutta päivähoito-
paikkaa, Kallio toteaa.

Väliaikainen päiväkoti 
kiireessä Paimioon 
– neljättä kertaa
Uusi päivähoitoyksikkö Apilatielle?

PAIMIO
Ina Virtanen

41-vuotias mies kuljetti hen-
kilöautoa päihtyneenä Kaari-
nan Saaristotiellä sunnuntaina 
noin kello 10.40. Mies puhalsi 
tarkkuusalkometriin 0.34 mg/
litra. Asiaa tutkitaan rattijuo-
pumuksena. 65-vuotias mies 
puolestaan kuljetti henkilö-
autoa päihtyneenä Helsingin-
tiellä kello 11.20 aikaan. Mies 

puhalsi tarkkuusalkometriin 
0.58 mg/litra. Asiaa tutkitaan 
törkeänä rattijuopumuksena. 

39-vuotias mies kuljetti 
katsastamattomuuden vuok-
si käyttökiellossa ollutta hen-
kilöautoa päihtyneenä Sau-
vossa sunnuntaina kello 12.30 
aikaan. Mies puhalsi alkomet-
riin 1.12 mg/litra. Asiaa tut-
kitaan törkeänä rattijuopu-
muksena ja ajoneuvorikko-
muksena.

Päihtyneet kuljettajat 
työllistivät poliisia 
sunnuntaina

PAIMIO, SAUVO
Kylli Salo

Paimion kaupunki haluaisi 
korjata Marjaniemen sauna-
rakennuksen Leader-rahoituk-
sen avulla. Se maksaisi tämän 
hetken tiedon mukaan 85 000 
euroa, ja korjaustyöt alkaisivat 
syksyllä 2015, mikäli Leader-
hanketuki saadaan.

Marjaniemen alueen omis-
taa Sauvon kunta, ja alue on 

1970-luvun alkupuolelta läh-
tien ollut vuokrattuna Paimi-
on kaupungille Paimion ja Sau-
von kunnan yhteiseksi leiri- ja 
virkistysalueeksi. Jotta Leader-
rahoituksen hakeminen olisi 
ylipäätään mahdollista, koh-
teen vuokrasopimuksen pitää 
jatkua riittävän pitkään. Sau-
von kunnanhallitus jätti sopi-
muksen voimassaoloa koske-
van ehdotuksen tällä viikolla 
vielä pöydälle.

Marjaniemen sauna 
odottaa korjausta
Leader-rahalla


