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LYHYESTI

Aurinko 
nousee

Aurinko 
laskee9.14 15.23

KAARINA Beta-merkkinen 
mopo anastettiin Emännän-
katu 11 A portaan ulko-oven 
läheltä 1.–2.12. välisen yön 
aikana. Mopo löytyi kuiten-
kin heti tiistaina Pehtorin-
kadulla olevasta asunnosta. 
Poliisi on ottanut kiinni yh-
den henkilön mopon anas-
tuksesta epäiltynä.

Solifer -merkkinen skoot-
terimallinen mopo vietiin 
Voudinkatu 6 C autokatok-
sesta 2.12. klo 01.28 aikaan. 
Ilmoittaja oli nähnyt kahden 
tummiin vaatteisiin pukeutu-
neen miehen raahaavan mo-
poa autokatoksesta rappusia 
ylös. Tämän jälkeen miehet 
olivat saaneet mopon käyn-
tiin ja poistuneet paikalta.

Mopo löytyi myöhemmin 
päivällä Vaakunatieltä. Mo-
pon tavaraboksi oli rikki, si-
vukatteet vaurioituneet ja 
etumaski puuttui. Lisäksi 
virtalukon johtoja oli revit-
ty eikä rattilukko toiminut.

Mopoilla 
väärät 
kuskit

Pyörästä 
vietiin 
rengas
KAARINA Polkupyörästä 
hävisi eturengas sillä aikaa 
kun omistaja kävi kaupassa. 
Omistaja jätti pyörän Hovi-
rinnantie 5 kohdalle kaupan 
eteen 1.12. klo 14.46, ja pa-
lattuaan klo 15.05 huomasi, 
että eturengas oli viety.

Voudinkadulla vietiin yh-
destä ulkovarastosta 30.11. 
tyhjät ja täydet komposiit-
tikaasupullot, moottorisa-
ha sekä erilaisia työkaluja. 

PAIMIO Keski-ikäinen mies 
kuljetti Kaaritiellä autoa 
päihtyneenä 2.12. klo 16.37 
aikaan. Mies puhalsi tark-
kuusalkometriin 0.3 mg/lit-
ra.

Rattijuoppo 
Kaaritiellä

KAARINA Rauhalinnantie 31 
kohdalle pysäköityyn au-
toon oli törmätty 2.12. aa-
mulla kello kahdeksan ja 
varttia yli kahdeksan välillä.

Auton kuljettaja oli sillä 
aikaa viemässä lasta vierei-
seen päiväkotiin. Palattuaan 
autolle, hän huomasi että 
kuljettajan puoleisessa etu-
kulmassa oli vaurioita. Tör-
määjä oli poistunut paikalta 
jättämättä yhteystietojaan.

Kolhija 
karkasi

binia?”

Ryhmää vetää Emmi Tiermas (oikealla). 

MARIA KESTI

a hyvin. Sen sijaan käsitteiden kanssa on 

PAIMIO, SAUVO, KAARINA 
Eläkkeensaajien keskuslii-
ton Varsinais-Suomen piirin 
syyskokous kiinnitti huomio-
ta vanhuspalvelulain toteutu-
miseen kunnissa.  

 Piirin puheenjohtaja Simo 
Paassilta muistutti, että edus-
kunta linjasi lakiin, että jos yk-
sikin toimipiste vuoden 2014 
lopussa jää alle 0,5:n hoita-

ja mitoituksen, mitoituksesta 
säädetään asetuksella

– THL:n seurantakyselyjen 
mukaan ympärivuorokautisen 
hoidon toimintayksiköt ja pal-
velujen järjestäjät ovat kehit-
täneet toimintaansa vanhus-
palvelulain mukaisesti. Suunta 
on hyvä, mutta ei riittävä, jo-
ten lakivalmistelu vähimmäis-
mitoituksen saamiseksi lakiin 

on nyt aloitettava pikaisesti. 
Erittäin huolissamme olem-
me myös siitä, että yhä lähes 
puolet vastaajista katsoo, ettei 
kotihoidon tarjonta vielä ole 
maassamme riittävää. 

– Lisäksi kotona asumisen 
turvaamiselle välttämättömiä 
kuntouttavia palveluja on tar-
jolla vasta vähän ja kotihoidon 
kyky vastata nopeasti asiak-

kaan palvelutarpeen muutok-
seen on vielä vähäistä. Myös 
tähän on päättäjiemme reagoi-
tava pikaisesti, totesi Paassilta

Paassilta valittiin yksimieli-
sesti jatkamaan piirin puheen-
johtajana. Piirihallitukseen va-
littiin seudulta mm.  Ilkka 
Laaksonen (Kaarina), Salli 
Sahlström (Paimio) ja Seppo 
Paimento (Piikkiö).

Eläkkeensaajien piiriin paikallisedustus
KAARINA Kaarinan mielenter-
veys- ja päihdeyksikkö Vin-
tin ylilääkäriksi valittiin Pertti 
Hella Kuopiosta. Hella on eri-
koislääkäri, joka on tällä het-
kellä töissä Kuopion yliopistol-
lisen sairaalan avopsykiatrian 
toimipisteessä. Lisäksi hän on 
vaativan erityistason perhete-
rapeutti ja toiminut terveyskes-
kuslääkäreiden työnohjaajana.

Vinttiin uusi 
ylilääkäri

PAIMIO
Maria Kesti

Torstaina Naskarlassa otettiin 
varaslähtö itsenäisyyspäivään. 
Kehitysvamma-alan tuki- ja 
osaamiskeskuksessa pidettiin 
itsenäisyyspäivän tanssit.

Korsuorkesteri oli soitta-
massa, ja pihalta löytyi Soti-
laskotiauton munkkeja. Ke-
hitysvammaisia asiakkaita ja 
heidän hoitajiaan oli ilmoit-

tautunut mukaan yli 200.
– Itsenäisyyspäivän tanssit 

on pidetty meillä ainakin pa-
rikymmentä vuotta, ja tänne 
tulee väkeä myös muista yksi-
köistä, Laitilasta asti, kertoo 
KTO:n liikuntasuunnittelija 
Helena Pietilä.

– Nämä tuovat iloa ja ovat 
tärkeitä tapaamisfoorumeita.

Tanssisalissa Tino Merilä 
kävi heti nappaamassa Pieti-
län tanssiotteeseen.

– Tässä kunto nousee, ja 
muutenkin tykkään tanssimi-
sesta! Tino kertoi. Hän asuu 
Paimiossa ja on käynyt Hä-
meenlinnassa tanssikoulua.

Tanssilattialla pyöri run-
saasti pareja, ja ne, jotka eivät 
jaksaneet tai voineet tanssia, 
katselivat jännittyneinä tapah-
tumien kulkua tai vaihtoivat 
kuulumisia. Moni myös osal-
listui musiikkiin itse omalla 
äänellään.

Matti Rintanen tanssi yk-
sikseen, ennen kuin Ansu 
Kaskinen ilmestyi hänelle pa-
riksi. Mattikin asuu Paimios-
sa, ja hän on käynyt tanssi-
kurssilla Turussa. Matin lem-
pitanssi on valssi, ja humppa 
on hänestä liian vauhdikas.

Korsuorkesterissa soittivat 
Pepe Kovanen, Ami Varjotie, 
Jarmo Peippo, Kalevi Hau-
tamäki ja Markku Juoksu-
kangas.

Itsenäisyyspäivätanssit KTO:lla

Paimiossa asuvat Matti Rintanen ja Ansu Kaskinen pistivat itsenäi-
syyspäivätansseissa jalalla koreaksi.

Ahti Soranne ja Anna-Liisa Lehtonen tanssivat komeasti 
KTO:n juhlasalissa.  Ahti kertoo tanssineensa enimmäkseen
foxia.

MARIA KESTI

Kehitysvammapsykiatrian tutkimus- ja kuntoutusyksikön ohjaaja 
Terhi Reponen. Hän ja Helena Pietilä ovat vastanneet useana vuo-
tena itsenäisyyspäivätanssien organisoimisesta. Mukaan tansseihin 
saatiin myös Turun sotilaskotiyhdistys ry, jonka väestä näkyy ku-

Peukkuja Suomen itsenäisyydelle! Kehitysvammaiset jatko-
opiskelijat toimivat itsenäisyyspäiväjuhlan airueina ja opastivat 
väkeä paikalle, samantapaisesti kuin presidentinlinnassakin. – 
On ollut kivaa olla airuena, Riku Laine ja Sanni Nummela kom-
mentoivat.


