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Julkaisija / Eurajoen kunta 

Painosmäärä / 4 500 kpl 

Painopaikka / Eura Print Oy, Eura 

Jakelu / Eurajoen kunnan kotitaloudet ja yritykset  

Taitto / Jabadabaduu 

Lehti on luettavissa sähköisenä eurajoki.fi -sivustolla

Eurajoen kunnanvirasto 

Kalliotie 5, 27100 Eurajoki 

Vaihde / 02 86 941 

eurajoki.fi

Kesä on ollut Eurajoella monien tapahtumien aikaa, 
joissa tavataan tuttuja läheltä ja kaukaa. Luvian ja 
Eurajoen markkinat, Bel Canto, Laitakarin kesätapah-

tuma ja Kartanon Suviehtoo muutamia mainitakseni. Lukui-
sat tapahtumat ympäri vuoden keräävät mittavan määrän 
kävijöitä ja ne järjestetään yleensä talkoovoimin. Ilman tal-
koolaisten mittavaa työpanosta tapahtumien järjestäminen 
ei onnistuisi. Erilaiset tapahtumat ovat kunnalle tärkeitä 
monestakin syystä, joista tärkeimpiä ovat yhteisöllisyys ja 
yhdessä tekemisen halu, puhumattakaan. Haluan välittää 
Eurajoen kunnan kiitokset kaikille tapahtumien järjestely-
tehtävissä mukana olleille ja luulenpa ensi vuoden tapahtu-
mien suunnittelun olevan jo monelta osin käynnissä. 

Kunnan hallinnossa tulevan vuoden suunnittelu on käyn-
nistynyt keväällä ja syksy on kiireistä aikaa, koska tulevan 
vuoden talousarvion valmistelu alkaa toden teolla eri hal-
lintokunnissa ja lautakuntien talousarvioesitykset tehdään 
syyskuussa. Lautakuntien talousarvioesitykset etenevät 
kunnanjohtajan talousarvioesitykseen, jonka jälkeen 
kunnanhallitus käsittelee kokonaisuutta tehden esityksen 
kunnanvaltuustolle, joka päättää vuoden 2018 talousarvion 
11.12.2017. Ensi vuoden talousarvion laatiminen on hie-
man helpompaa verrattuna viime vuoteen, sillä nyt meillä 
on käytössämme uuden kuntakokonaisuuden kokemukset 
kuluneen vuoden ajalta. Kunnan talousarvion laatiminen on 
moninainen kokonaisuus ja se vaatii saumatonta päättäji-
en ja viranhaltijoiden yhteistyötä. Toiveita on paljon ja on 
muistettava, että kaikkia asioita ei pystytä toteuttamaan 
samana vuonna.

Eurajoen kunnan osalta on meneillään monia mielenkiintoi-
sia hankkeita ja uusia omakotitontteja on mennyt kaupaksi 
tasaiseen tahtiin. Uusia ideoita on vireillä myös elinkeino-
rintamalla, joten positiivisella meiningillä edetään!

Syksy on elonkorjuun aikaa ja sen lisäksi nyt on jokaisen 
hyvä lähteä raikkaaseen ulkoilmaan keräämään metsän 
marjoja ja sieniä talven varalle. Sangollinen mustikoita on 
tullut kerättyä, mutta puolukat ja sienet vielä puuttuvat tätä 
kirjoittaessani. Miten on asianlaita Sinulla?

Vesa Lakaniemi 
Kunnanjohtaja

Syksyn satoa

Eurajoki vetää 
paluumuuttajia 
puoleensa / s.4
A S U M I N E N  &  Y M P Ä R I S T Ö

Kesätyöviikot työpajalla / s.18
T Y Ö  &  Y R I T T Ä M I N E N
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Eurajoen maalaismaisema tarjoaa 
Salmisen perheelle monenlaiset 

liikuntamahdollisuudet.
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Reeta Salmi on tutkaillut viime 
aikoina kiinnostuneena Eurajoen 
Voimistelijoiden talven jumppa-

kalenteria. Itsekin liikuntaneuvojaksi 
opiskellut Reeta löysi sopivan jumpan, 
johon voi ottaa mukaan myös 2-vuotiaan 
Stella-tyttären. 

– Sieltä ilmoitettiin, että tervetuloa 
vaan, Reeta naurahtaa. 

Salmen perheen elämässä on lok-
sahtanut viime aikoina paikoilleen moni 
muukin asia. He pääsevät muuttamaan 
marraskuussa Eurajoelle upouuteen 
omakotitaloon, joka on ollut haaveena 
jo pitkään. Uudessa 139 neliön talossa 
on koko perheellä tilaa temmeltää – 
puhumattakaan ympäristöstä.

 

Kotiseutu veti puoleensa

Reeta ja Juho Salmi ehtivät kiertää 
pitkän lenkin ennen paluuta tutulle 
seudulle. Juho on kotoisin Eurajoen 
Kuivalahdelta, josta hän lähti opiske-
lemaan Tampereelle jo lukioikäisenä. 
Reeta puolestaan on kotoisin Rauman 
Vermuntilasta. 

Pari asui yhdessä Helsingissä, mutta 
kun maa- ja metsätieteiden maisteri 
Juho sai työpaikalta siirron Raumalle ja 
Reeta valmistui suuhygienistiksi, oli aika 
palata länsirannikolle.  

Teksti / Marko Leppänen 
Kuvat / Minna Paananen

Salmen perhe odottaa pääsyä Eurajoen hyvien 
palveluiden ja liikuntamahdollisuuksien pariin.

Viime vuodet Salmen perhe on asu-
nut Raumalla kerrostalossa, mutta oma-
kotitalon hankkiminen on ollut mielessä 
vuosia. Vaaka kallistui Eurajoelle, josta 
sai hyviä ja halpoja tontteja. 

Heitä voi kutsua paluumuuttajiksi, 
koska pariskunta asui yhtenä kesänä 
yhdessä Eurajoella rivitalossa.

– Kumpikin meistä on kuitenkin 
viettänyt lapsuutensa omakotitalossa. 
Emme jääneet odottelemaan mahdol-
lisesti vapautuvia uusia omakotitaloja, 
vaan katsoimme paremmaksi rakennut-
taa oman, Juho muistuttaa. 

– Emme halua lähtökohtaisesti lähteä 
mihinkään, mutta siihenkin pitää varau-
tua. Asemakaava-alueelle rakennetun 
talon saa varmasti hyvin tarvittaessa 
kaupaksi. 

Hyvät palvelut kiinnostavat

Vaaka kallistui Eurajoen suuntaan muu-
tenkin kuin hyvän tonttitarjonnan takia. 
Juhon vanhemmat ja monia muitakin 
sukulaisia asuu paikkakunnalla, joten 
lastenhoidon järjestäminen Stellalle ja 
kahden kuukauden ikäiselle Fionalle on 
helppoa. 

– Isommassa kaupungissa ei ole 
mikään itsestäänselvyys, että molemmat 

Eurajoki vetää 
paluumuuttajia  

puoleensa

Isommassa kaupungissa ei ole 
mikään itsestäänselvyys, että 
molemmat lapset pääsevät 
samaan päivähoitopaikkaan.

lapset pääsevät samaan päivähoitopaik-
kaan. Eurajoella se varmasti onnistuu. 
Vaikka muutamme kaupungista kuntaan, 
palvelut eivät ainakaan heikkene yhtään, 
Reeta muistuttaa. 

Hyvät liikuntamahdollisuudet kiehto-
vat aktiivista paria. Uudelta talolta pää-
see pururataa pitkin urheilukeskukselle. 
Koulun punttisalikin on lähellä. 

Eurajoki on vetovoimainen paikka 
nuorille perheille rahallistenkin etujen 
takia. Satakunnan kunnista vain Pori, 
Merikarvia ja Eurajoki maksavat kunta-
lisää, joka on Eurajoella 200 euroa alle 
2-vuotiaasta lapsesta. Alle 35-vuotiailla 
ensiasunnon hankkijoilla on mahdolli-
suus hakea tukea, joka voi olla enimmil-
lään 500 euroa vuodessa.

Salmen perhe odottaa jo innolla ar-
kea Eurajoella uudessa omakotitalossa. 
Ja niin taitaa perheen terrieri Sulokin. 

–  Kerrostalossa tarvitsee lähteä aina 
pienenkin pissatuksen takia ulos. Oma-
kotitalossa voi vain päästää koiran ulos, 
Reeta naurahtaa. 

Salmen perhe odottaa jo  
innolla arkea Eurajoella  
uudessa omakotitalossa. Ja niin 
taitaa perheen terrieri Sulokin.  
 
Kerrostalossa tarvitsee lähteä 
aina pienenkin pissatuksen 
takia ulos. Omakotitalossa voi 
vain päästää koiran ulos.

A S U M I N E N  &  Y M P Ä R I S T Ö
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Muotokuvat on maalannut 
taiteilija Eila-Maija Veistinen 
Euran Paneliasta. 

Harri Hiitiö toimi aluksi Eurajoen 
kunnankamreerina ja myöhemmin  

Kuntavaaleissa 9.4.2017 Eurajoen 
kuntaan valittiin 35 valtuutettua. 
Suomen Keskustalla on val-

tuustossa 13 valtuutettua ja Suomen 
Sosialidemokraattisella puolueella 10. 
Kansallinen Kokoomus sai valtuustoon 7, 
Perussuomalaiset 4 ja Vasemmistoliitto 
yhden paikan. Valtuutetuista 8 (23 %) on 
Eurajoen kunnan palveluksessa, valtuu-

Kunta maalautti Harri Hiitiön ja 
Kari Ojalahden muotokuvat

Uusi valtuustokausi 
alkoi 1.6.2017

Kunnanvaltuusto 1.6.2017 – 31.5.2021

Jalonen Vesa kesk luokanopettaja-rehtori 169 
Sjöman Ilona sdp sairaanhoitaja 181 
Karaca Emin kok opiskelija 92 
Vaitomaa Marja kesk kotitalouden ja terveystiedon lehtori 142 
Nurmi Mika sdp kirvesmies 106 
Perkola Hannu kesk yrittäjä 128 
Rantanen Jani ps teollisuuden putkiasentaja 127 
Hollmén Maria kok agrologi (YAMK), tietohallintoasiantuntija 86 
Talasma Esa sdp autosähköasentaja 84 
Jasu-Näyrä Jemina kesk yrittäjä 92 
From Minna sdp perushoitaja 77 
Lempainen Seppo kesk ekonomi 82 
Mäkitalo Arto kesk metsäasiantuntija 81 
Tuominen Hanna kok KTM, johtamisvalmentaja 79 
Salonen Tomi ps sähkötöiden palveluohjaaja, työteknikko 81 
Salo Jussi sdp prosessinhoitaja 70 
Hannila-Salonen Virpi vas lähihoitaja 36 
Syväsalmi Emilia kok FL, tutkija 69 
Marttila Mikko kesk yrittäjä 77 
Koivunen Reijo sdp yrittäjä, eläkeläinen 69 
Hassinen Kirsi kesk energiatekniikan DI, luvituspäällikkö 73 
Liimola Hannu sdp levyseppä-hitsaaja 67 
Luodesmeri Juuso kok yrittäjä 61 
Korpela Raija kesk palvelupäällikkö 73 
Lahdenranta Ilona ps kirjastonhoitaja 68 
Jalonen Sakari sdp eläkeläinen 65 
Päivömaa Erkki kesk ympäristönhoitaja 62 
Sallila Jarmo kok yrittäjä 52 
Tähtivuori Elina kesk yrittäjä 62 
Laakso Petri sdp urakoitsija 65 
Antti Timo kesk maatalousyrittäjä 57 
Peltola Harri ps koneteknikko 43 
Isokorpi Kristiina kok sosionomi (YAMK), diakoniatyöntekijä 49 
Nummi Olavi sdp eläkeläinen 62 
Siiri Marja-Leena kesk maatalousyrittäjä 57

Itsenäisyys- 
tanssiaiset 

Vuojoen kartanolla  
5.12.2017 klo 19

Tervetuloa juhlistamaan 
100-vuotiasta Suomea 

ainutlaatuiseen  
kartanotunnelmaan!

 
Liput tulevat myyntiin  

lokakuussa,
ennakkomyynti Eurajoen 

matkailuinfosta.

tettujen keski-ikä on 50 vuotta ja naisia 
valtuutetuista on 40 %. 

Ensimmäisessä kokouksessaan 
12.6.2017 valtuusto valitsi puheenjohta-
jakseen Ilona Sjömanin (sdp), I varapu-
heenjohtajaksi Hannu Perkolan (kesk), 
II varapuheenjohtajaksi Jarmo Sallilan 
(kok) ja III varapuheenjohtajaksi Jemina 
Jasu-Näyrän (kesk).

H A L L I N T O

kunnanjohtajana 11.9.2016 asti. 
Kari Ojalahti toimi Luvian kunnanjoh-

tajana ja kuntien yhdistyessä Eurajoen 
apulaiskunnanjohtajana 31.8.2017 asti. 

Hiitiön muotokuva on sijoitettu 

Eurajoen kunnanviraston kokoushuone 
Linnaan ja Ojalahden muotokuva Luvian 
kirjastoon.
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Teksti / Jaana Kaulio, lapsiperheiden 
kotipalvelun perhetyöntekijä

”Neuvolasta ehdotettiin, että ottaisin 
yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun. 
Lapsi oli energinen ja äiti väsynyt, eikä tu-
kiverkostosta ollut riittävää apua. Minulle 
oli helpotus, että sain palvelusta apua; 
hyviä vinkkejä ja kaivattua lepoa.”
”Minä, äiti, olen pitkäaikaissairas, 
joten haimme apua heti lapsen synty-
mästä lähtien. Saimme apua vauvan 
hoidossa. Isä pääsi välillä kauppaan ja 
kuntosalille tuulettumaan.”
”Sain kotipalvelua tilanteessa, jossa 
perheemme vanhemmat olivat väsynei-
tä arjen kuormittavuuteen ja turvaverk-
komme, esim. omien vanhempien apu, 
oli riittämätöntä. Kotipalvelun työntekijä 
kanssa hoidimme kotitöitä yhdessä, jotta 
arki sujui taas helpommin. Esim. puhtai-
den pyykkien viikkaus kaappiin, eteisen 
kaappien järjestely. Näin pystyimme itse 
panostamaan enemmän lastemme hoi-
toon ja kasvatukseen, kun saimme arjen 
askareisiin apua.”

”Hain apua kasvatuksellisiin pulmiin 
uhmaikäisen kanssa, kun perheessä 
myös vauva joka vie oman aikansa, ja 
oma henkinen jaksaminen kotona on 
ollut haasteellista. Sain konkreettisia 
vinkkejä lapsen kasvatukseen, meidän 
tilanteessa sopivia tapoja uhman rau-
hoittamiseen. Saimme myös opastusta 
parisuhteen hoitamiseen ja asioista 
puhumiseen sekä yhteisen kasvatuslin-
jan ylläpitämiseen. Olemme ottaneet 
neuvot käyttöön ja hyötyneet niistä. 
Lisäksi sain lastenhoitoapua ja tukea 
sekä varmuutta omiin tapoihini toimia 
kasvattajana. Sain myös henkistä tukea 
jo siitä, että täältä oltiin läsnä, eikä tar-
vinnut aina jaksaa yksin.”
”Perheeseen syntyi toinen lapsi, joka 
oli hyvin itkuinen ja nukkui pätkissä. 
Apua tarvittiin äidin jaksamisen takia ja 
siksi, että esikoinen saisi edes hetken 
vain äidin huomiota. Perhetyöntekijä piti 
vauvaa ja äiti kävi usein esikoisen kanssa 
kahden leikkimässä tai otti päiväunet 
esikoinen kainalossa.”

Tuore vanhempi pohtii monenlaisia 
asioita sekä lapseen, itseensä että 
elämäntilanteen muutokseen liit-

tyen. Oma tukiverkosto voi olla kaukana 

UUPUMUSTA? ARKI TÖKKII? 

OMAT KÄDET EI VAAN RIITÄ?  

SAIRASTUMINEN SEKOITTI KUVIOT? 

TARVIS VÄHÄN APUA!
Lapsiperheiden kotipalvelu on maksuton palvelu,  
jonka avulla voit saada apua arjen haasteisiin!  
Lisätietoa palvelusta Eurajoen nettisivuilta.

Ota yhteyttä lapsiperheiden kotipalveluun:       

 Jaana Kaulio p.  044 312 4360 

Kuva: Tiina Salldén 
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Hei!

Olen Jenni Kosunen. Aloitin työt Eura-
joella viime maaliskuussa, lapsiperhei-
den kotipalvelun hoitajana. Syntyjäni 
olen Säkylästä, ihan siitä sokeritehtaan 
piipun varjosta. Elämä pisti muuttamaan 
opiskelujen ja töiden perässä erinäi-
siä kertoja, mutta nyt olen päätynyt 
perheineni asumaan Kauttualle, Euraan. 
Perheeseeni kuuluu puolison lisäksi 
kolme alakouluikäistä lasta ja labrado-
rinnoutajanpentu. 

Koulutukseltani olen sosionomi 
(amk), sosiaalipedagogi. Työurani punai-
sena lankana on aina ollut työskentely 
lasten ja lapsiperheiden kanssa. Olen 
maanläheinen tyyppi, tasainen arki on 
vahvuuteni ja voimavarani.  Työssäni 
kohtaan perheitä, joiden arjessa on 
haasteita syystä tai toisesta. Työni on 
paitsi konkreettista apua myös keskus-
telua, kuuntelemista ja opastamista. 
Monesti voi auttaa jo se, että on joku 
jolle voi puhua ja kertoa ongelmallises-
ta tilanteesta. Perheen kaipaama tuki 
voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä 
palvelua.      

Liikunta on kuulunut elämääni aina. 
Lajeja on tullut kokeiltua useampia, tällä 
hetkellä ykkösenä on sähly. Kaikensortti-
nen askartelu on myös minulle luon-
taista. Käsillä tekemistä pitää aina olla 
käsillä. 

Eurajoesta tiesin entuudestaan EKO:n, 
jalkapallokentän, kirkon, kesäteatterin 
ja opiskeluaikana istuin bussissa monien 
kylien läpi. Työt aloitettuani olen saanut 
tutustua kuntaan paremmin. Navigaatto-

rin neuvoessa on uusi työpaikkani tullut 
tutuksi. Eurajoki on näyttänyt minulle 
maalaismaisemiaan, pikkupaikan idylliä, 
metsää, merenrantaa ja joenvartta. Peril-
le olen löytänyt ja tästä on hyvä jatkaa!     

Perheiden kokemuksia  
lapsiperheiden kotipalvelusta

Jenni on viihtynyt hyvin uudessa tehtävässään lapsiperheiden kotipalvelun hoitajana.

”Vaikeassa elämäntilanteessa sekä 
yksin ainoana vanhempana arjessa, sain 
lastenhoitoapua arkeen sekä jaksami-
seen.”
”Sain lapsen hoitoapua, kun minut oli 
määrätty ehdottomaan vuodelepoon, 
enkä siksi pystynyt huolehtimaan  
hänestä.”
”Hain apua kotitöihin oman huonon 
jaksamisen ja voinnin takia. Masennus… 
Sain apua kotitöihin ja keskustelua 
samalla asian tiimoilta. Olen supertyyty-
väinen.”

Vauvakahvilasta vertaistukea
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tai jopa puuttua kokonaan. Arki vauvan 
kanssa kotona voi tuntua joskus myös 
yksinäiseltä. Vauvakahviloiden tarkoitus 
on tarjota tapaamispaikka, jossa perheet 
voivat tutustua samassa elämäntilanteis-
sa oleviin.

Luvialla vauvakahvila kokoontuu joka 
keskiviikko vanhan kirjaston olkkarissa 
(Luvian kirkkotie 23) klo 13.00 - 14.30. 

Eurajoella vauvakahvila painottuu 
perhevalmennuksen tyyppisiin tapaa-
misiin kahvittelun lomassa ja syksyisin 

sekä keväisin on viisi tapaamista, jolloin 
alustajina on eri ammattialojen edustajia 
tietyin teemoin. Eurajoella vauvakah-
vila 14.9.2017 alkaen neuvolan tiloissa 
(Rantaperentie 1).

Tervetuloa alle vuoden ikäisen vau-
van vanhemmat! 

 
Lisätietoa löydät facebook-sivulta  
vauvakahvila Eurajoki/Luvia.
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Teksti / Emma Puosi, kulttuuri- ja matkailutuottaja 
Kuvat / Emma Puosi ja Heidi Helikö-Mäkelä 

Tapahtumista ja ohjelmatarjonnasta ei ollut pulaa, kun Eurajoella vietettiin 
Superviikonloppua 18.–20.8.2017.

Perjantai-iltana Kartanon Suviehtoossa laulu soi upeasti ja soitto raikui kome-
asti! Tunnelmallisen Suviehtoo-illan päätti huikea Club For Fiven konsertti. Lauantain 
Markkinoilla tavattiin tuttuja ja tehtiin hyviä kauppoja sekä totta kai myös uudet 
Kartanon rouva ja herra saivat arvonimensä. Laitakarissa fiilisteltiin lauantai-illalla 
vielä Ihana Jazzin tahtiin ja sunnuntaina laulettiin yhdessä viikonlopun päätteeksi Vuo-
sisadan lauluja Suomi 100 -hengessä. Eurajoen vapaa-aikapalvelut kiittää lämpimästi 
kaikkia Superviikonlopun tapahtumien järjestäjiä ja yhteistyökumppaneita!

Eurajoen Superviikonloppu

Uusi toimikausi päiväkoti Maja-
kassa on käynnistynyt ja tuonut 
taloon uusia tuulia.  Esikoulu-

laisten aamu- ja iltapäivätoiminta on 
siirtynyt kunnanviraston alakerrasta 
kokonaan Keskustan koululle. Avoimen 
varhaiskasvatuksen toiminta on saanut 
uudet tilat ja aloittelee nyt syyskuussa 
Majakan alatalossa, eläinlääkärin vas-
taanoton vieressä.  Ryhmäperhepäivä-
koti Sateenkaaren toiminnan päättyessä 
loppukeväällä siirtyivät varhaiskasvatuk-
sessa jatkavat lapset Majakkaan, ja näin 
tuli tarve remontoida Majakan alataloon 
sekä yksi varhaiskasvatusryhmä että 
avoimen varhaiskasvatuksen tilat.

 Varsinaisia varhaiskasvatusryhmiä 
Majakassa on neljä: sisarusryhmät Kuu-
tit ja Norpat sekä pienennetyt ryhmät 
Hylkeet ja Hallit. Hallien toiminta on 
Majakan alatalon alakerrassa. Alatalon 

yläkerrassa kokoontuu avoimen  
varhaiskasvatuksen kerho (ent. pikkulas-
ten kerho) keskiviikkoisin klo 9.15-11.15 
ja perhetoiminta lapsille ja aikuisille 
tiistaisin ja perjantaisin klo 9.15-11.15. 
Hakemukset löytyvät kunnan nettisi-
vulta, päiväkoti Majakasta ja avoimen 
varhaiskasvatuksen toimipisteestä.

Päiväkoti Majakka on liikuntapai-
notteinen päiväkoti, jossa koulutettu ja 
innostunut henkilökunta suunnittelee 
ja toteuttaa uuden varhaiskasvatus-
suunnitelman mukaista toimintaa, jossa 
painotetaan lasten osallisuutta sekä 
toiminnan suunnitteluun että itse toi-
mintaan.  Leikki ja oppiminen kulkevat 
käsi kädessä ja leikki onkin keskeisessä 
asemassa päiväkodin arjessa.  

”Majakan vartijana ” 
päiväkodin johtaja Heli Vilen

Päiväkoti Majakan loisteessa…

Päiväkoti Majakka on 
liikuntapainotteinen päiväkoti.

Lisätietoja 
Päiväkoti Majakka puh. 044 312 4303
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Teksti / Elina Heinonen, varhaiskasva-
tuksen palvelupäällikkö 

Lapsella on oikeus laadukkaa-
seen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatus on kasvatuksen, ope-
tuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa 

painottuu pedagogiikka, siksi onkin aika 
siirtyä puhumaan varhaiskasvatuksesta 
päivähoidon sijaan. Varhaiskasvatus on 
koulutuksemme kivijalka, joka takaa lap-
selle johdonmukaisesti esi- ja perusope-
tukseen etenevän opinpolun. Keskeiset 
kehitykselliset muutokset tapahtuvat jo 
ennen kouluikää ja siksi se, mitä lasten 

elämässä tapahtuu tuona aikana, on 
merkityksellistä sekä lapsen tämänhetki-
sen että tulevan elämän kannalta.  

Mikä määrittää  
varhaiskasvatusta?

Opetushallitus antoi vuosi sitten 
lokakuussa määräyksen uusista var-
haiskasvatussuunitelmien perusteista 
ja sen pohjalta Eurajoen koko varhais-
kasvatuksen väki kääri hihat ja lähti heti 
vuoden alussa ahkeroimaan. Pohdimme 
ja teimme oman kuntamme strategian ja 
paikallisten ominaispiirteiden mukaisesti 
oman vasumme ja otimme huomioon 
lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta 

Yhdessä tekemisen ja leikin iloa! 
Eurajoen lasten uusi varhaiskasvatussuunnitelma päiväkodeissa, 
perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa

“On kaikilla lapsilla maailmassa pieni tiukunen helisemässä, 
syvällä sydämen sykkyrässä. Se lapsessa hellästi soi. 

Ja vaikka se tiuku on piilossa, sen kuulee lapsen ilossa  
ja näkee valona katseessa kun hän unelmoi. 

Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herätkää. 
On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää” 

(Inkeri Karvonen)

K A S V A T U S  &  O P E T U S K A S V A T U S  &  O P E T U S

koskevan arviointitiedon ja kehittämis-
työn tulokset. 

Lapset ja lasten huoltajat, yhteistyö-
kumppanit ja kunnalliset päättäjät saivat 
olla osallisina suunnitelmaa laadittaessa 
ja heidän ääntään kuultiin ja heidän 
ajatuksiaan huomioitiin keväällä 2017 
toteutettujen kyselyjen avulla. Lapsilta 
kyseltiin mm. ”Mikä on lempileikkisi?  
Haluaisitko leikkiä aikuisen kanssa? 
(Mitä leikkiä?). Huomaavatko aikuiset, 
jos leikeissä tulee riitoja tai ongelmia? 
Ehtiikö aikuinen kuunnella tärkeät 
asiasi? Millainen on unelmien päivä 
päiväkodissa/perhepäivähoidossa?”. 
Aikuiset saivat kertoa mm. mitä asioita 
he pitävät tärkeinä ja mitä he toivovat, 
että varhaiskasvatuksen toiminnassa 
erityisesti huomioitaisiin Eurajoella. 

Mikä muuttuu uusien  
suunnitelmien myötä?

Kaikkea vanhaa ja toimivaa ei muutettu, 
vaan ajattelu-  ja toimintatapoja päivitet-
tiin tähän päivään. 

Keskeistä on sensitiivinen vuorovaiku-
tus,  lapsen mielenkiinnon kohteiden 
huomioiminen, oppimisympäristöjen 
rakentaminen yhdessä lasten kanssa, 
välittävä huolenpito sekä leikin ja op-
pimisen mahdollistaminen. Tärkeää on 
laaja-alainen osaaminen: millaisia tietoja 
ja taitoja lapsi tarvitsee elämässään ja 
miten niiden kehittymistä voidaan jo 
varhaiskasvatuksessa tukea.

Uusien taitojen oppimisen ohella 
on leikin merkitys nostettu aiempaa 
vieläkin tärkeämpään rooliin. Varhais-
kasvatuksessa ymmärretään leikin ilon ja 
riemun merkitys lapselle sekä sen peda-
gogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja 
oppimisen edistämisessä. 

Lasten ja huoltajien osallisuuden 
edistäminen yhteinen tavoite

Eurajoen kunta on mukana Opetushalli-
tuksen kehittämishankkeessa ”Lapsen ja 
vanhempien osallisuuden vahvistaminen 
varhaiskasvatuksessa”, jonka myötä ke-
hitämme omaa toimintakulttuuriamme.

Lapsen tulee voida vaikuttaa elä-
määnsä liittyviin asioihin ja tulla ymmär-
retyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. 

”Mikä on lempileikkisi? Haluaisitko leikkiä aikuisen kanssa? (Mitä leikkiä?). Huomaavatko aikuiset, 
jos leikeissä tulee riitoja tai ongelmia? Ehtiikö aikuinen kuunnella tärkeät asiasi? Millainen on  
unelmien päivä päiväkodissa/perhepäivähoidossa?”

Lapsilla on omia ajatuksia ja 
mielipiteitä, joita tulee kuulla 
ja huomioida.

Lapsilla on omia ajatuksia ja mielipiteitä, 
joita tulee kuulla ja huomioida. Vertais-
ryhmä ja kokemus yhteisöön kuulumi-
sesta ovat lapsen oppimisen ja osalli-
suuden kannalta keskeisiä. Jokaiselle 
lapselle laaditaan oma henkilökohtainen 
lapsen vasu  hänen omassa varhais-
kasvatuspaikassaan päiväkodissa tai 
perhepäivähoidossa yhteistyössä huol-
tajien ja lapsen kanssa. Vasussa tehdään 
näkyväksi kunkin lapsen vahvuudet ja 
voimavarat ja yksilölliset tarpeet.

Kannattaa tutustua uuteen Eurajoen 
paikalliseen varhaiskasvatussuunnitel-
maan. Löydätte sen kunnan kotisivuilta 
tai varhaiskasvatuksen yksiköistä. 
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Teksti ja kuvat / Harri Ketamo ja  
Eero Hammais 

Uudessa perusopetuksen opetus-
suunnitelmassa kirjasto tukee 
laaja-alaisesti koulua oppimis-

tavoitteiden saavuttamisessa. Tiivistäen 
voidaan todeta, että perusopetuksen ta-
voitteena on kehittää oppilaiden (moni)
lukutaitoja ja opastaa heitä aktiiviseen 
kirjaston käyttöön. Kirjasto puolestaan 
mahdollistaa monipuolisen ja monika-
navaisen informaation ja tiedon kaikkien 
saataville. Tiedonhaun ja lähdekriittisyy-
den opetus nähdään sekä kirjaston, että 
koulun tehtävänä.

Opetussuunnitelman mukaan oppi-
laiden tulee saada yleisiä valmiuksia, 
jotka edistävät kiinnostusta ja myön-
teistä asennetta työtä ja työelämää 
kohtaan. Koulutyö tulee järjestää niin, 
että oppilaat voivat kartuttaa työelämä-
tuntemustaan sekä oivaltaa koulussa ja 
vapaa-ajalla hankitun osaamisen merki-
tyksen oman työuran kannalta. Oppilaita 
tuetaan tunnistamaan ammatillisia 
kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään 

Työelämätietoutta kirjastoista 
jatko-opintovalintansa perustellusti ja 
omista lähtökohdistaan, perinteisten 
sukupuoliroolien ja muiden roolimallien 
vaikutukset tiedostaen. 

Älypolku johtaa kirjojen luo

Älypolku on Luvian kirjaston hallinnoima 
projekti, jossa ovat mukana Satakirjastot 
ja Vaski-kirjastot. Yhteinen kehityshanke 
yhdistää tiedonhaun, aktiivisen lukutai-
don kehittämisen, kriittisen lukemisen 
sekä työelämätietojen kehittymisen niin, 
että hankkeessa kehitettyä Älypolku-työ-
elämätietouspeliä voidaan käyttää 
läpileikkaavana osana opetusta useissa 
oppiaineissa. Älypolku on tarkoitettu 
perusopetuksen 6-9 luokille aktiivisen 
kirjaston käytön opettamiseen. Pelin 
teknisestä toteutuksesta vastaa porilai-
nen Headai Oy.

Älypolussa käytetään pelivälineenä 
kirjaston kirjoja ja omaa älypuhelinta. 
Oppilas saa täytettäväkseen ammattikar-
tan, johon on mallinnettu sata konkreet-
tista ja tunnistettavaa ammattia. Jokai-
nen kirjaston kirja, jossa käsitellään yhtä 

tai useampaa kyseisen kartan ammattia 
toimii fyysisenä pelimerkkinä. Kirjat on 
liitetty ammatteihin tekoälyn avulla, hyö-
dyntäen kirjoista olevaa sähköistä dataa, 
esim. tiivistelmää ja asiasanoja. Yksi kirja 
voi toimia pelimerkkinä useampaankin 
ammattiin yhtäaikaisesti, esimerkiksi 
teos, jossa käsitellään poliisin, pelastus-
laitoksen ja terveyskeskuksen yhteis-
toimintaa, toimii pelimerkkinä poliisin, 
ensihoitajan, palomiehen, sairaanhoita-
jan ja lääkärin ammatteihin.

Pelin alussa oppilas valitsee itselleen 
peliä ohjaavan pelibotin. Botteja on 
tarjolla kuusi erilaista, jotka jokainen 
keskustelevat pelaajan kanssa omalla 
tyylillään: Gizmo on kaikesta innostu-
nut, Robo tulevaisuudesta saapunut 
hauska kirjastorobotti ja Evil puolestaan 
hieman vastahakoinen pelinohjaaja, 
mutta suoriutuu kuitenkin tehtävästään. 
Valittu pelibotti ohjeistaa pelaajalle 
koko pelin kulun keskustelupohjaisessa 
pelinäkymässä. Ohjekirjaa tai erillistä 
aloitusmateriaalia ei tarvita, vaan peli on 
suunniteltu toimimaan kuten muutkin 
tämän hetken sovelluskauppojen pelit: 

sovellus ladataan, käyttö aloitetaan ja 
kaikki tarvittava opitaan tekemällä. 

Aloitusohjeiden jälkeen pelibotti 
antaa ensimmäisen hakutehtävän. 
Pelaajan tulee hakea kaksi kirjaa ja 
skannata niiden viivakoodit älypuheli-
mellaan todisteeksi kirjojen löytämises-
tä. Tämän jälkeen tulee lukea kyseisten 
kirjojen tiivistelmät ja päättää kumman 
kirjan teema kiinnostaa itseä enemmän 
työtehtävien näkökulmasta.

Kun pelaaja on suorittanut arvioin-
nin, valitun kirjan ammatit saavat plus-
pisteitä kartalle (vihreää väriä) ja hylätyn 
kirjan ammatit saavat miinuspisteitä 
(punaista väriä). Tämän jälkeen pelibotti 
antaa uusia hakutehtäviä, jotka kaikki 
täydentävät oppilaan ammattikarttaa. 
Kymmenien tai satojen hakujen jälkeen 
kartalla alkaa korostua vihreällä kiinnos-
tavat alueet ja punaisella ei-kiinnostavat 
ammatit. Pelin edetessä pelaaja ansait-
see erilaisia tiedonhakupalkintoja, jotka 
jäävät näkyville palkintokaappiin.

Arviointimekaniikan ansiosta suurin 
osa ammateista tulee aina olemaan 
jotain vihreän ja punaisen väliltä. Olen-
naista ei olekaan löytää yhtä kiinnosta-
vaa ammattia vaan ymmärtää laajemmin 
niiden osaamisia ja sidoksia yhteiskun-
taan. Tosin sanoen, oppilas joutuu poh-
timaan laaja-alaisesti suhtautumistaan 
ammatteihin ja työelämään. Tarkoituk-
sena on tehdä näkyväksi laajemmat 
kokonaisuudet: Jos oppilas on kiinnos-
tunut sairaanhoitajan ammatista, on 
hyvä nähdä, mitä ulottuvuuksia siihen 
voi liittyä. Oppilas saattaa esimerkiksi 
pitää ihmisten kanssa työskentelystä ja 
ihmisten auttamisesta, mutta lääkehoito 
tai kirurgia voivat tuntua jostain syystä 
pahalta.

Peli tutustuttaa kirjastoon, 
profiloi ja luo arvokasta  
tutkimustietoa

Älypolkua on kehitetty ja testattu yhdes-
sä Luvian yhtenäiskoulun kanssa. Tämän 
lisäksi ensitestauksia on käyty tekemässä 

Jokainen botti omaa 
erilaisen persoonan. 

Kirjavertailussa tehdyt 
valinnat luovat pelaajalle 
oman ammattiprofiilin.

Palkintokaapista näkee, 
miten peli on sujunut.

Sovellus hyödyntää tekoälyä, 
joka on oppinut kartalla 

näkyvien ammattien yhteydet.

myös Ulvilan kirjastossa. En-
simmäiset havainnot ovat 
olleet positiivisia: kirjojen 
etsintä on kaikessa 
yksinkertaisuudes-
saan kiehtovaa ja saa 
oppilaat tutustumaan 
kirjaston kokoelmaan 
tarjoten heille samal-
la hyötyliikuntaa.

Peliä tähän 
mennessä pelanneille 
5.–8.-luokkalaisille teh-
tiin kysely, jossa kysyttiin 
heidän pelikokemuksis-
taan. Tulokset osoittavat, että 
he valtaosin pitivät keskustelu-
tyyppisestä pelinkulusta sekä peliä 
ohjanneista bottihahmoista. Heidän 
mielestään viivakoodien skannaaminen 
tuntui melko helpolta ja yli puolet koki 
Älypolun pelaamisen tekevän kirjastoon 
tutustumisesta hauskaa. Samalla kävi 
ilmi, että yllättävän moni pelin tarjoama 
kirja voi olla lainassa, joten peliin on 
tehty mahdollisuus pyytää botilta tällai-
sessa tilanteessa uutta kirjahaastetta, 
jotta pelin jatkaminen on jouhevaa.

Kirjojen etsiminen on yllättävän 
hauskaa puuhaa.

Oppilaan ammatillista kiinnostus-
profiilia voidaan käyttää myös koulussa 
yhdessä opettajan kanssa esimerkiksi 
esitelmien aiheiden valintaan, valin-
naisia opintoja suuntaamaan tai jopa 
tukena tulevan opiskelupaikan valin-
nasta käytävässä keskustelussa, jossa 
vanhemmatkin ovat mukana. Tämä on 

Älypolku toimii jo Eurajoen ja 
Luvian kirjastoissa ja se  
laajenee tämän vuoden aikana 
toimimaan kaikissa Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen  
kirjastoissa. Ensi vuonna peli 
on tarkoitus saada käyttöön  
kaikkiin Suomen kirjastoihin.

mahdollista, koska ammattiprofiili on 
oppilaan omassa puhelimessa, josta sitä 
on helppo näyttää esimerkiksi omille 
vanhemmille.

Älypolku toimii jo Eurajoen ja Luvian 
kirjastoissa ja se laajenee tämän vuoden 
aikana toimimaan kaikissa Satakunnan 
ja Varsinais-Suomen kirjastoissa. Ensi 
vuonna peli on tarkoitus saada käyttöön 
kaikkiin Suomen kirjastoihin. Tällöin 
pelissä kertyvä data kertoo laajasti oppi-
laiden mielenkiinnon kohteista ja saattaa 
parhaimmillaan nostaa esiin yhteiskun-
nallisesti merkittäviä havaintoja, kuten 
esimerkiksi ammatteja, jotka eivät enää 
kiinnosta oppilaita. Tämä on tutkimuk-
sen ja ennakoinnin näkökulmasta niin 
opetusministeriölle, kuin työministeri-
öllekin arvokasta tietoa, jota ei muilla 
menetelmillä edes saada kerättyä tällä 
tarkkuudella. Pelillistäminen ei ole vain 
viihdettä, vaan voi parhaimmillaan olla 
osa oppimista, työelämää, tiedon han-
kintaa ja kansallista ennakointia.
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Piharoskat  
kiertoon
Risut, oksat ja haravointijätteet 

saa viedä maksutta 
• vanhalle kaatopaikalle Köykäntielle  
 23.9., 7.10. ja 28.10. klo 9-14 
• Hangassuon jätekeskukseen  
 Raumantie 980 maanantaisin klo 7-21,  
 tiistaista perjantaihin klo 7-18 
 
maksullisena  
otetaan vastaan Hevossuon jätekeskuk-
sessa Raumalla maanantaista perjantai-
hin klo 7-18.

Vaaralliset jätteet

Vaarallisten jätteiden keräysauto py-
sähtyy ABC-kylmäasemalla (Kirkkotie 1) 
14.10. ja 9.12. klo 10-13 ja ottaa mak-
sutta vastaan kodeissa syntyviä maaleja, 
jäteöljyä ja puhdistusaineita. Vaarallisia 
jätteitä saa viedä myös Hangassuon ja 
Hevossuon jätekeskuksiin tai Porin kier-
rätyskeskukseen.

Tervetuloa kierrättämään 
Eurajoen kierrätyskeskukseen
Meillä voi asioida kuka tahansa kierrätyksestä kiinnostunut!

Voit tuoda ja noutaa kodin ja toimiston hyväkuntoista, ehjää, siistiä 
ja puhdasta kodin ja toimiston käyttötavaraa, huonekaluja, mattoja, 
työkaluja, vaatteita, urheiluvälineitä, leluja, astioita, tekstiilejä, kirjoja ym. 
ilmaiseksi.

Älä tuo näitä: homeiset (haju, pilkut), likaiset tai rikkinäiset tuotteet, suuret 
tai rikkinäiset kodinkoneet, mustesuihkutulostimet, yksittäiset kahvikupit/
aluslautaset (Mukit kiertävät!), VHS- ja C-kasetit, matkamuistot, pääsiäis-
munayllätykset, avatut / vanhat kemikaliotuotteet, tietosanakirjasarjat ja 
muuten jatkokäyttöön kelpaamattomat tuotteet. Toivomme, että nämä 
kierrätetään asianmukaisesti tai toimitetaan tarvittaessa kaatopaikalle. 
Emme toimi jätepisteenä.

Kun pohdit, mitä voit tuoda meille, mieti millaista tavaraa itse olisit valmis 
ottamaan mukaasi tai tarjoamaan naapurillesi. 

Avoinna:
ma - ke 08:00 - 16:00, to 09:00 - 17:00, pe 08:00 - 15:00

Yrittäjäntie 6, Eurajoki  |  044 312 4937  |  kierratyskeskus@eurajoki.fi
Meidät löydät myös facebookista 
nimellä Eurajoen kierrätyskeskus

Lasten ja nuorten viikko 7.-14.10.

Walkers Eurajoki 20 vuotta!
Juhlimme yhdessä eurajokelaisten 13–17 v. Walkers nuorten kanssa 

pe 13.10. klo 19.30–23.00 Club 8 tiloissa.

Esiintyjänä mm. OLLIE! Järjestämme myös bussikuljetuksen Luvialta.
Lisätietoja nuorisopalveluista sekä nettisivuilta ja facebookista.

LAUANTAI 7.10.  
13.00  
THE Lautapelilauantai 
Bunkkerilla  
yli 14-vuotiaille.  
Järj. seurakunta  
 
12.00-14.00   
Mopotreffit nuorille  
Kaksoislaavulla.  
Tarjolla makkaraa.  
Järj. Rotary club ja Lions 
Club Eurajoki 

SUNNUNTAI 8.10. 
9.00-11.00   
Paanan Patikka.  
Järj. Vapaa-aikapalvelut 
 
16.00   
Molli -teatteriesitys Eurajoen 
Yhteiskoulun auditorio.  
Järj. Eurajoen MLL

MAANANTAI 9.10. 
10-synttärit Tapulissa.  
Esiintyjänä Jukka Salminen.  
Järj. Seurakunta 
 
Lapinjoen nuorisotila auki.  
16.30-18.00  5-6 lk ja  
18.00-20.00  13-18 v 
 
17.30-19.00   
Hodari-ilta Olkkarilla  
11-17 -vuotiaille.  
Järj. Luvian MLL  
 
17.30-20.00   
Olkkari auki  
11-17 -vuotiaille.

TIISTAI 10.10.  
9.00-11.00   
Katuliitupiirustusta  
kunnanviraston ja kirjaston  
läheisyydessä  Luvialla.   
Järj. Perhepäivähoito 
 
13.00-19.00   
Eurajoen kristillinen opisto: 
Avoimet ovet sekä  
toiminnallista tekemistä 
pihalla Nuorisolle 
 
Kaharin nuorisotila auki. 
15.00-17.00  5-6 lk  
17.30-20.00  13–18 v 
 
Luvian Olkkari auki. 
17.30-20.30  13-17 v

KESKIVIIKKO 11.10.  
18.00   
Elokuva Eurajokisali  
(2 elokuvaa) 
 
18.00-19.00   
Dance 2 (9-13 v) avoimet 
ovet Kaharin peilisalissa 
EVO.  
 
Luvian Olkkari auki.  
15.00-17.00  4-6 lk ja 
17.30-20.30  13-17 v 
 
18.00-21.00   
yli 14 v. Nuortenilta Tapuli.

TORSTAI 12.10.  
9.00-11.00   
Katuliitupiirustusta Eurajoen 
kunnantalon isolla pihalla. 
Järj. Perhepäivähoito 
 
18.00-21.00   
yli 14 v. Nuortenilta Bunkkeri 
 
18.00  
Elokuvailta  
Luvian koulukeskus (Ruokala) 
(2 elokuvaa)

17.00-20.00   
Mangan workshop Luvian 
kirjaston monitoimitilassa.  
Järj. Vapaa-aikapalvelut 
 
19.00  
lltarastit  
Eurajoen Veikkojen majalla 
 
19.45-20.45  
Dance 1 (14-16 v) avoimet 
ovet Kaharin peilisalissa EVO.

PERJANTAI 13.10.  
17.00-19.00   
AlakoululaiSten Oma iLTa 
Bunkkerissa.  
Järj. Seurakunta 
 
19.30-23.00   
Walkers 20-v juhla nuorille  
Club 8 tiloissa.

LAUANTAI 14.10.  
10.00-13.00   
Pikkukokkikurssi Kaharin 
nuoriso- ja kulttuuritalossa. 
Järj. Kuivalahden Martat 
 
16.00-18.00   
Hohtokeilausta,  
ilmaisia ratavuoroja nuorille  
Eurajoen keilahallilla.



Teksti ja kuvat / Hanna-Leena Juohola ja 
Ilkka Ruonala

Eurajoen ja Luvian kunnat liittyi-
vät yhteen vuoden vaihteessa. 
Tämä tarkoitti myös sitä, että 

työpajan toiminta-alue laajeni saman 
tien melkoisesti. Tähän oli tietenkin jo 
valmistaudutte edellisen vuoden aikana 
pohtimalla ja suunnittelemalla erilaisia 
uusia käytäntöjä liitoksen varmistuttua. 
Liitos vaikuttaa tietenkin myös työpajan 
normaaliin toimintaan, kuten siihen, että 
entisen Luvian kunnan alueelta on myös 
mahdollisuus päästä työpajalle. Tässä 
jutussa paneudutaan kuitenkin kesän 
toimintoihin,  joista näkyvimmät ovat 
kesätyöleirit ja kesätyöviikot. 

Edellisen vuoden syksyllä päätettiin, 
että ns. kesätyöviikot kattavat koko 

uuden kunnan alueen. Ne jakautuvat 
kunnan eri hallintokunnissa oleviin 
avustaviin tehtäviin ja kesätyöleireihin. 
Molemmat päätettiin pitää entisen 
Luvian kunnan alueella, jotta työapajan 
toiminta tulisi sitä kautta jossain määrin 
tutuksi. Päätettiin myös, että toisella 
leirillä olisi ns. luvialaisia ja toisella eura-
jokelaisia nuoria.  Välittömästi aloitettiin 
työkohteiden etsinnät Luvian alueelta 
yhdessä teknisen toimen kanssa ja melko 
nopeasti sellaiset löydettiinkin. Kohteiksi 
valikoituivat päiväkoti Kuunarin pihara-
kennus ja Verkkorannan yleinen sauna.  

Kuunarin piharakennuksen ja leikki-
mökin lisätyönä kunnostivat luvialaiset 
nuoret työpajan valmentajien ohjauk-
sessa ensimmäisellä työleirillä.

Nuoret tekivät työnsä hyvin ja ripeäs-
ti ja kaikki saatiin valmiiksi aikataulun 
mukaisesti. Voi myös mainita, että päi-
vittäinen ruokailu ja kahvihetki pidettiin 
samoissa tiloissa, jonne oli kuljetettu 
työpajan hankkimat pöydät ja tuolit. 
Ruoka haettiin työpajan toimesta paikal-
lisesta vanhustenhuollon toimipisteestä 
Käenpesästä.

Toisen työleirin kohteena oli Verk-
korannan yleinen sauna Krikutullin 
rannassa, johon Eurajoella asuvat nuoret 
kuljetettiin edestakaisin teknisen toimen 
maksamalla bussikyydillä. Lisäksi leirillä 
maalattiin puuvaja, lahosuojattiin laituri 
ja kunnostettiin vanha nuotiopaikka. 
Työt valmistuivat tässäkin kohteessa ai-
kataulun mukaisesti työpajan valmenta-

jien ohjauksessa.  Pääosin nuoret tekivät  
työnsä hyvin ja ohjeiden mukaisesti. 
Tässä työleirikohteessa ruokailtiin Kriku-
tillin tiloissa, jossa oli menossa samaan 
aikaan vapaa-aikatoimen lasten leiri.

Valmistelut aloitetaan jo helmi-maa-
liskuussa työkohteiden kartoittamisella 
eri hallintokunnista. Hakijan tulee täyt-
tää ennen työsuhteen alkua 15 vuotta.

Hakeminen kesätyöviikoille tapahtuu 
sähköisesti Kuntarekryn kautta. Työkoh-
teesta voi esittää toiveita alkuhaastatte-
lussa ja niitä pyritään mahdollisuuksien 
mukaan huomioimaan. 

Tämä toimintamalli on saanut kehuja 
ja kiinnostusta myös muissa lähialueen 
kunnissa ja kaupungeissa. Onnistuak-
seen kesätyöviikot tarvitsevat siis monta 
toimijaa ja paljon eri työntekijöiden 
työtunteja jo ennen varsinaista työviik-
koa. Siksi olisikin erittäin tärkeää, että 
jokainen työsopimuksen allekirjoittanut 
olisi myös sitoutunut kyseiseen kesätyö-
viikkoonsa ja saapuisi työpaikalle sovit-
tuun aikaan tekemään sovittua työtä. 
Viime hetkellä tehty peruutus on ikävä ja 
tuottaa paljon lisätyötä. Silloin jää myös 
niitä nuoria ilman työkokemusta, ketkä 
tosissaan olisivat tarvinneet ja olleet 
tehtävässä hyviä. 

Kesätyöviikot antaa meille ohjaajille 
aina mahdollisuuden nähdä uusin silmin 
missä kohtaa nuorten sitoutuminen ja 
motivaatio työntekoon on. 

Asenne ratkaisee, taitoa jokainen 
oppii työvuosien kertyessä!

Kesätyöviikot  
uuden Eurajoen alueella
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Piharakennus sai uuden maalipinnan.

Kiinnostaako sinua työ lasten parissa omassa kodissasi? Oletko vastuuntuntoinen, luotettava, 
arvostat hyvää arkea ja annat arvoa lapsuudelle ja lisäksi kotisi on turvallinen ja tiloiltaan 
sopiva perhepäivähoitokodiksi?

Eurajoen kunnassa haetaan omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia sekä  
lyhyt- että pitempikestoisiin työsuhteisiin. Työaika on 40 h/viikko.

Jos sinulla on tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan koulutus tai olet halukas 
itse kouluttautumaan perhepäivähoitajaksi, ota yhteyttä.

Osallistu Suomi 100-vuotta kuvakisaan! 
Lähetä kuva kotiseudustasi Suomi 100-vuotta teemalla.

Kuva voi olla esimerkiksi sinulle tärkeä maisema, tapahtuma tai jotain muuta.
Voittajakuva valitaan Makasiini 03/2017 lehden kansikuvaksi.

Kisaan voi osallistua yksi kuva/henkilö. Lähetä kuvasi 13.10 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen info@eurajoki.fi, otsikolla: Makasiini kuvakisa 2017.

Kuvan tekniset vaatimukset: 
pystykuva, 300 dpi, painokelpoinen tai mahdollisemman hyvälaatuinen.

Lisätietoja: perhepäivähoidon esimies Minna Saaristo 
puh. 044 431 2542 tai minna.saaristo@eurajoki.fi

Etsimme Luvian alueelle 
uusia perhepäivähoitajia
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KOETTUJA TUNTEITA 2  
KONSERTTI 
su 1.10. klo 15 Eurajoen kirkossa,  
Erkki Bergman ja Petri Niemi

KORPIKANSAN LAULUJA – – 
- SUOMI 100 KONSERTTI 
su 1.10. klo 17 Eurajoki-salissa,  
Lauluryhmä Soljuva ja Kamarikuoro Proosit

ENKELILAULUJA KONSERTTI 
ke 4.10. klo 9.30 Eurajoen kirkossa,  
Markku Haavisto, Mirjam Pennanen ja 
Maria Verronen

VANHEMMUUDEN ANTOISA 
PESTI LUENTO 
ke 4.10. klo 18 Eurajoki-salissa 
Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun? LT, 
dosentti Jari Sinkkonen luennoi. Maksuton 
tilaisuus kaikille aiheesta kiinnostuneille! 
Järj. Eurajoen kunta/Vanhemmuuden 
tukeminen

PAANANPATIKKA  
su 8.10. klo 9 – 11, lähtö Virranrannan kiin-
teistöltä Verkkokarin venelaiturin vierestä. 
Kaikille lenkin (9 km tai 15 km) kiertäneille 
palkinto ja mehu. Saunomismahdollisuus 
Lahdenperässä. Järj. Vapaa-aikapalvelut

MOLLI - TARINA UNELMASTA 
JA YSTÄVYYDESTÄ 
su 8.10. klo 16 Kurnuttava sammakko 
teatteri esittää yhteiskoulun auditoriossa. 
Liput MLL:n jäsen 5 €, muut 7 €, lippuja 
ennakkoon MLL:n toimistolla.  
Järj. MLL:n Eurajoen paikallisyhdistys

LASTEN- JA NUORTENVIIKKO
ma-su 9.-15.10. Eurajoella

ELOKUVAILTA 
ke 11.10. Eurajoki-salissa

ELOKUVAILTA
to 12.10. Yhtenäiskoulun ruokasalissa

TÄNÄP PAIKAL - OODI  
SUOMEN JUHLAVUODELLE 
ke 18.10. klo 18 Eurajoki-salissa. Runoma-
tineassa Värssym Baohaja, Seniorisoittajat 
ja Senioriopettajien kuoro. Vapaa pääsy.

I  LOVE ME - MESSUMATKA 
la 21.10. Järj. Nuorisopalvelut

KOKO PERHEEN RETKI  
ÄHTÄRIN ELÄINPUISTOON JA 
KESKISEN KYLÄKAUPPAAN 
ma 23.10.  Järj. Nuorisopalvelut

YÖNUOKKARI OLKKARILLA 
ti-ke 24.-25.10. Järj. Nuorisopalvelut

HALLOWEEN DISKO 3-6 LK 
ti 31.10. Kahrilla Järj. Nuorisovaltuusto

MURHAMYSTEERI-ILLALLINEN 
pe ja la 17. ja 18.11. Vuojoen kartanossa,
Lisätiedot www.vuojoki.fi

CHRISTMAS JAZZ 
ti 21.11. klo 19 Vuojoen kartanossa

KUOROT KOHTAAVAT VOL.6 – 
- ITSENÄISYYDEN SÄVELIÄ 
su 26.11. klo 17 Eurajoen kirkossa,  
Eurajoen kuorot ja lauluryhmät

KARTANON JOULU 
la 2.12. klo 10-14 Vuojoen kartanossa

ITSENÄISYYSTANSSIAISET 
ti 5.12. klo 19 Vuojoen kartanossa. Lippuja 
ennakkoon Eurajoen matkailuinfosta.  
Järjestäjänä Eurajoen Lions Club

ITSENÄISYYSJUHLA 
ke 6.12. Yhtenäiskoululla 

VANHAN AJAN JOULU 
to-ke 7.-13.12. Välimaan perinnetorpalla. 
Ryhmien ennakkovaraukset 044 312 4425

la 9.12. Yleisötapahtuma Välimaan  
perinnetorpalla

Lisää Eurajoen tapahtumista tapahtumakalenteri.eurajoki.fi


