
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                      

 

 

SAATESANAT 

Eurajoen lapsiperheiden palveluoppaassa esitellään lapsiperheille 

suunnattuja palveluja sekä palvelujen yhteystietoja. Tiedot ovat 

syyskuun 2017 tilanteen mukaisesti. Lapsiperheiden palveluopas löytyy 

myös Eurajoen kunnan nettisivuilta sähköisessä muodossa.  

Oppaan päivittämisestä vastaa Eurajoen sosiaalitoimisto, jonne voi 

ilmoittaa mahdolliset muutokset ja korjaukset sähköpostitse 

osoitteeseen: 

sosiaalitoimisto@eurajoki.fi 

Lapsiperheiden palveluoppaan sisältöä ovat koonneet 

opinnäytetyönään SAMK:n hoitotyön opiskelijat Janina Paajanen ja 

Katariina Valli. Oppaan ulkoasusta ja kuvituksesta on vastannut 

Eurajoen nuorten työpaja Nosturi sekä Eurajoen sosiaalitoimisto. 

Ollaan yhteyksissä!  
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TERVEYSPALVELUT 

Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanotot 

Päivystysajanvaraus Eurajoella klo 8.00–10.00  

Kontrollikäynnin ajanvaraus, neuvonta ja tulostenkysely klo 10.00–11.00 ja  

12.00–15.00.  

Eurajoen ja Luvian terveyskeskuksessa hoidetaan virka-aikana tavanomaisia 

terveysongelmia, jotka eivät edellytä kiireellistä hoitoa ja tutkimuksia.  

Sairaanhoitajan vastaanotto ma-pe klo 9.00–12.00 vuoronumerolla ja iltapäivisin 

ajanvarauksella. Ajanvarausaikana voidaan hoitaa enemmän aikaa vaativia 

toimenpiteitä.  

Lääkärin päivystys on Satakunnan keskussairaalassa arkisin klo 16.00–8.00 sekä 

viikonloppuisin. Kunnan asukkaat voivat käyttää myös kuntayhtymän  

arki-iltapäivystystä Harjavallan terveysasemalla klo 16.00–21.00. 

Yhteystiedot: 

Eurajoen terveyskeskus  

ma-pe klo 8.00–16.00 

Rantaperentie 1 

27100 Eurajoki 

Yhteinen ajanvaraus- ja palvelunumero Luvian kanssa puh. (02) 677 3935 

Luvian terveyskeskus 

ma-to klo 8.00–16.00 ja pe 8.00–14.00 

Kuivalahdentie 3 

29100 Luvia 

Ajanvaraus- ja palvelunumero (02) 677 3935 

Harjavallan terveysasema 

arki-iltapäivystys klo 16.00–21.00 

Koulukatu 2, Harjavalta 

päivystysnumero (02) 677 3705 

Satakunnan keskussairaala  

Sairaalantie 3, Pori 

päivystysnumero (02) 627 6868 

Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 
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Suun terveydenhuolto 

Suun terveydenhuoltoa toteuttavat hammaslääkärit, -hoitajat ja suuhygienisti. 

Tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten suun terveydenhuoltoa, ehkäistä 

hammas- ja suusairauksia sekä toteuttaa varhaishoitoa.  

Yhteystiedot: 

Eurajoen terveysaseman hammashoitola 

Ajanvaraus arkisin ma-to 8.00–15.00 ja pe klo 8.00–13.30 

Päivystysajanvaraus klo 8.00–10.00 

Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki 

puh. (02) 677 3880 

Luvian terveysaseman hammashoitola 

Ajanvaraus ma-to klo 8.00–15.00  

ja pe 8.00–13.00 

Kuivalahdentie 3, 29100 Luvia 

Kuntayhtymän keskitetty ajanvarausnumero (02) 677 3315 

 

Päivystysvastaanotto viikonloppuisin ja arkipyhinä: 

Satakunnan keskussairaala, K-rakennus  

Sairaalantie 3, 28100 Pori 

Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus päivystykseen aina puhelimitse,  

puh. (02) 621 3625 klo 9.00–21.00 

 

Päivystys yöaikana: 

Turun alueen yhteispäivystys, B-sairaala  

Savitehtaankatu 1, 20540 Turku  

Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus päivystykseen aina puhelimitse, 

puh. (02) 313 8800 klo 21.00–8.00
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Äitiysneuvola 

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön 

terveys ja hyvinvointi, edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja 

hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. 

Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä ja ehkäistä raskausaikaisia häiriöitä. 

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja 

häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea.   

Isyyden tunnustus on mahdollista tehdä äitiysneuvolakäyntien yhteydessä ennen 

vauvan syntymää. Vauvan syntymän jälkeen tunnustus tehdään lastenvalvojalla. 

Eurajoen terveysasema 

Rantaperentie 1 

27100 Eurajoki 

Terveydenhoitaja Päivi Suominen 

puh. 044 450 3951 

puhelinaika ma-pe 12.00–13.00 

Terveydenhoitaja Mira Myllyniemi 

puh. 044 450 3950 

puhelinaika ma-pe 12.00–13.00 

Luvian terveysasema  

Kuivalahdentie 3 

29100 Luvia 

Terveydenhoitaja Satu Willgren  

puh. 044 450 3524 

puhelinaika ma-pe 8.00–8.30 ja 

12.00–12.30 

 

 

Lastenneuvola 

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän 

perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja. 

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kasvua ja kehitystä. Tärkeää on myös vanhempien tukeminen turvallisessa, 

lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen 

hoitamisessa.   

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet 

mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi 

saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.  

Yhteystiedot: 

Eurajoen terveysasema 

Rantaperentie 1 

27100 Eurajoki 

Terveydenhoitaja Päivi Suominen 

puh. 044 450 3951 

puhelinaika ma-pe 12.00–13.00 

Terveydenhoitaja Mira Myllyniemi 

puh. 044 450 3950 

puhelinaika ma-pe 12.00–13.00 

Luvian terveysasema 

Kuivalahdentie 3 

29100 Luvia 

Terveydenhoitaja Anna Saarinen puh. 

044 450 3526  

puhelinaika ma-pe klo 8.00–8.30 ja 

12.00–12.30 
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Imetystukiryhmä 

Imetystukiryhmän tarkoituksena on tarjota tukea monimuotoisissa imetykseen 

liittyvissä asioissa. Ryhmään ovat tervetulleita imettävät äidit vauvojensa kanssa, 

raskaana olevat sekä muut perheenjäsenet. Imetystukiryhmä kokoontuu jokaisen 

kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 9.30–11.00 Eurajoen neuvolan tiloissa.  

Yhteystiedot: 

Imetystukiryhmä 

eurajoenimetystukiryhma[at]gmail.com 

Facebookissa Imetyksen tuki ry 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vauvakahvila 

Eurajoella alle 1-vuotiaiden lasten vanhemmalle tarjotaan torstaisin klo 14.00–15.30 

perhevalmennusta vauvakahvilassa Eurajoen neuvolan tiloissa viisi kertaa keväisin 

ja syksyisin.   

Luvialla vauvakahvila on auki keskiviikkoisin klo 13.00–14.30. Vauvakahvilaan ovat 

tervetulleita kaikki alle 1-vuotiaat vauvat ja heidän vanhempansa. Vauvakahvila 

kokoontuu Luvian vanhalla kirjastolla.  

Vauvakahviloiden toiminnasta kertovat lisää neuvoloiden terveydenhoitajat. 

Facebookissa Vauvakahvila Eurajoki/Luvia 

Seuraa ilmoittelua! 
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PSYKOSOSIAALISET ERITYISPALVELUT 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä Harjavallassa ovat 

psykososiaalisten erityispalvelujen vastaanotot, esim. puheterapeutti, 

terveyskeskuspsykologit sekä perheneuvola.  

Yhteystiedot:  

Harjavallan pääterveysasema, os. Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.  

Kuntayhtymän vaihde 

puh. (02) 677 3111 

Puheterapeutti 

Puheterapeutin työkenttää ovat puheen, kielen, äänen, vuorovaikutuksen ja 

kommunikoinnin häiriöt, niiden ennaltaehkäisy, arvioiminen, tutkiminen ja 

kuntouttaminen. Terveyskeskuspuheterapeutin palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille, 

mutta palvelussa pääpaino suuntautuu alle kouluikäisten lasten arviointiin, 

tutkimukseen ja kuntoutukseen.  

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee lähetteellä (lääkärit, neuvolaterveydenhoitajat, 

psykologi tms.) tai ottamalla suoraan yhteyttä terveyskeskuspuheterapeuttiin. 

Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja luottamuksellisia. 

Yhteystiedot 

Puheterapeutti Senja Laine 

puh. 044 450 3237 

(äitiyslomalla vuoden 2017 loppuun) 

Puheterapeutti Riina Kuusijoensuu 

puh. 044 450 3236 

puhelinaika ma–pe 11.45–12.15 

 

Puheterapeutti Leena Rosendahl 

puh. 044 450 3235 

puhelinaika ma, ti ja pe klo 11.45–12.15 

 

 

 

Terveyskeskuspsykologi 

Alle kouluikäisten lasten tilanteissa psykologit tekevät psykologisia tutkimuksia 

lasten erityisvaikeuksien selvittämiseksi ja osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun. 

Useimmiten lapset ohjautuvat psykologin arvioon neuvolan tai päivähoidon 

suosituksesta, kun lapsen kehitys huolestuttaa, lapsella ilmenee pulmia 

päivähoidossa tai esikoulussa tai kun lapsen kouluunmeno mietityttää.  

Yhteystiedot: 

Psykologi Kaisa-Maria Pihlava 

puh. 044 450 3231 

puhelinaika ma-pe klo 11.45–12.15 
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Perheneuvola 

Perheneuvola auttaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen 

liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa. 

Perheneuvolapalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.  

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun vanhemmat ovat huolissaan lapsen tai 

nuoren kehityksestä, käyttäytymisestä, mielialasta tai sosiaalisesta selviytymisestä. 

Tarvittaessa apua saa myös lapsen kasvatukseen tai vanhemmuuteen liittyvissä 

kysymyksissä sekä perheen kohdatessa kriisi- tai ristiriitatilanteita, jotka ovat vaikea 

kohdata.  

 

Yhteystiedot: 

 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian  

erikoislääkäri (LKT)  

Ritva Erkolahti 

perheneuvolan konsultoiva lääkäri 

 

Sosiaalityöntekijä 

Reija Miika 

puh. 044 450 3239 

puhelinaika ma-pe klo 11.30–12.00 

 

Sosiaalityöntekijä  

Mari Savolainen 

puh. 044 450 3234 

puhelinaika ma-to klo 11.30–12.00 

 

Psykologi  

Salme Suomalainen-Salo  

puh. 044 450 3232  

puhelinaika ma-pe klo 11.30–12.00 

 

 

 

Perheneuvola tarjoaa myös koulupsykologipalveluja osalle Eurajoen 

peruskoululaisista.  

 

Yhteystiedot: 

Koulupsykologi Emilia Loula 

puh. 044 450 3240 

puhelinaika ma-pe 11.45–12.15 
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SOSIAALIPALVELUT 

 

Sosiaalihuoltolain tarkoittamien palvelujen piiriin tullaan hakemuksesta tai kirjallisen 

yhteydenoton kautta. Lisätietoja saa soittamalla Eurajoen sosiaalitoimistoon. 

Yhteystiedot: 

Eurajoen sosiaalitoimisto 

Kalliotie 5 

27100 Eurajoki 

Kunnanviraston puhelinvaihde 

puh. (02) 869 41 

Sosiaalitoimen sähköposti 

sosiaalitoimisto[at]eurajoki.fi

 

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi[at]eurajoki.fi 

Perusturvajohtaja Alpo Komminaho 

puh. 044 312 4354 

 

Sosiaalityön ja perhepalvelun päällikkö Ulla Leskinen  

puh. 044 312 4347 

 

Toimistosihteeri Taina Vaahensalo 

puh. 044 312 4345 

Aikuissosiaalityö 

Eurajoen alue, ei Kuivalahti ja Irjanne 

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja 

Johanna Löppönen 

puh. (02) 869 4357 

puhelinaika ma-pe klo 11–12 

 

Luvian alue sekä Kuivalahti ja Irjanne 

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja (vs.) 

Mira Salmi 

puh. 044 431 2790  

puhelinaika ma-pe klo 11–12

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä järjestää perusterveydenhuollon 

palvelujen lisäksi sosiaalitoimen tehtäväalueelta lastenvalvojan palvelut, 

vammaispalvelun ja psykososiaaliset palvelut. 

Yhteystiedot: 

Koulukatu 2 

29200 Harjavalta 

puh. (02) 677 3111 (vaihde) 
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Lapsiperheiden kotipalvelu 

Lapsiperheiden kotipalvelu on vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista 

perheille, jotka elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat apua arjen sujumiseen. 

Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä auttaa perhettä lasten hoitoon, kasvatukseen 

sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa perheen kotona. Käytännön avun lisäksi 

kotipalvelu voi olla arjen jakamista vanhempien kanssa keskustellen, kuunnellen ja 

opastaen.  

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada joko tilapäisenä tai säännöllisenä 

palveluna. Perheille annettava palvelu määräytyy perheen yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti. Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyö ohjaa ja tukee perheitä 

vanhemmuuden haasteissa yhteiseen suunnitelmaan perustuen. Palvelu on 

maksutonta.  

Perhe voi ottaa itse yhteyttä kotipalveluun. Lapsiperheiden kotipalvelun hakemuksen 

voi tulostaa Eurajoen kunnan nettisivuilta kohdasta Lapsiperheiden kotipalvelu. 

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

Lapsiperheiden kotipalvelun perhetyöntekijä  

Jaana Kaulio  

puh. 044 312 4360 
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Perhepalvelun sosiaaliohjaaja 

Perhepalvelun sosiaaliohjaaja vastaa perheiden palvelutarpeen arvioinneista sekä 

sosiaalihuoltolain mukaisista lapsiperheiden varhaisen tuen palveluista. 

Sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin kuuluvat muun muassa lapsiperheiden 

kotipalvelu, sosiaaliohjaus, perhetyö, tukihenkilötoiminta sekä erilaiset 

ryhmätoiminnat.  

Sosiaaliohjaajaan voi ottaa yhteyttä perhe itse tai perheen puolesta myös 

ulkopuolinen taho. Yhteydenottolomakkeen voi tulostaa Eurajoen kunnan nettisivulta 

kohdasta Lapsiperheiden varhainen tuki ja sosiaaliohjaus.  

Yhteydenottolomakkeen voi lähettää postitse osoitteella: 

Eurajoen sosiaalitoimisto/Perhepalvelut 

Kalliotie 5, 27100 Eurajoki 

Perhepalvelun sosiaaliohjaaja  

Kirsi Nikula 

puh. 044 312 4350  

Perhepalvelun sosiaaliohjaaja (vs.) 

Heidi Seikkula 

puh. 044 431 2567 

Lastensuojelu 

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja 

virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja 

monipuolisesti. Lastensuojelu tukee silloin, kun lapsi tai perhe tarvitsee apua. 

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojeluasia tulee vireille, kun lastensuojelun 

sosiaalityöntekijä on vastaanottanut lastensuojeluilmoituksen tai muuten saanut 

tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.  

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, myös lapsi tai nuori itse. 

Lastensuojeluilmoitus-lomake on tulostettavissa Eurajoen kunnan nettisivulta 

kohdasta Lastensuojelu.  

Lastensuojeluilmoituksen voi lähettää postitse osoitteella:  

Eurajoen sosiaalitoimisto/Lastensuojelu 

Kalliotie 5, 27100 Eurajoki 

Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika ma, ke-pe klo 11.00–12.00 

Yhteystiedot: 

Asiakkaat A-Le 

Heidi Hiljanen 

puh. (02) 869 4356 

Asiakkaat Li-R 

Jorma Uotila 

puh. 044 312 2791 

Asiakkaat S-Ö 

Maarit Liikanen 

Mari Laihanen 

puh. (02) 869 4352 
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Sosiaalipäivystys 

Sosiaalipäivystys vastaa kiireellisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä virka-ajan 

ulkopuolella. Kiireellinen sosiaalipalvelu on tilanne, jossa vaaditaan välittömiä 

toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, jolloin lapsi jää ilman 

asianmukaista huolenpitoa.  

Palvelut on tarkoitettu Satakunnan kuntien asukkaille ja alueella oleskeleville. 

Sosiaalipäivystäjä antaa asiakkaille virka-ajan ulkopuolella heidän tarvitsemansa 

akuuttiavun ja siirtää jatkotyöskentelyn välittömästi virka-aikana heidän oman 

kuntansa sosiaalityöntekijöille.  

Yhteystiedot: 

Sosiaalipäivystys 

Porin poliisilaitos 

Satakunnankatu 5 

28100 Pori 

Sosiaalipäivystysyksikön tavoittaa hätäkeskuksen numeron 112 kautta. Virka-aikana 

otetaan yhteyttä Eurajoen sosiaalitoimeen.  

Porin Esikon turvakoti 

Porin Esikon turvakoti on kodinomainen paikka, jossa väkivaltaa tai sen uhkaa 

kokenut saa suojan väkivallalta ja apua väkivallan loppumiseksi. Turvakoti tarjoaa 

akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Turvakodissa on 

henkilökuntaa ympäri vuorokauden, ja sinne voi tulla oma-aloitteisesti tai jonkin 

tahon ohjaamana. Turvakotiin voi tulla tarvittaessa nimettömänä. Turvakodissa 

oleminen on asiakkaalle maksutonta.  

 

Yhteystiedot:  

Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry  

Porin Esikon turvakoti 

Tiilimäentie 2 

28500 Pori 

esikonturvakoti[at]poentu.com 

Päivystys 24/7, puh. 044 760 5123 
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Erityispalvelut 

Tavoitteena on löytää kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva 

palvelukokonaisuus yksilöllisten palveluiden suunnittelun ja ohjauksen avulla. 

Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan henkilökohtaisen 

tilanteen kartoitukseen ja siinä todettuun palvelujen tarpeeseen.  

Eurajoen kunnan omana toimintana toteutetaan työ- ja päivätoimintaa, aamu- ja 

iltapäiväkerhotoimintaa sekä kuntoutusohjausta. Eurajoen kunnan 

kehitysvammahuollon ammatillinen osaaminen on keskitetty Toimariin. Kaikki 

kunnan omat palvelut löytyvät saman katon alta. Muut palvelut tuotetaan 

ostopalveluna. Moniammatilliset vastaanotot ja asumispalvelut järjestetään 

Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluiden kautta. Asumispalveluita tuottavat 

myös yksityiset palveluntarjoajat.  

Yhteystiedot: 

 

Toimari 

Kuusimäkeläntie 1 

27100 Eurajoki 

Avoinna arkisin ma-pe klo 7.30–16.00 

 

Yhteydenotot kehitysvammahuollon asioissa: 

 

Erityispalvelupäällikkö Katri Viinamäki  

puh. 044 312 4280 

 

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta, erityiskoululaisten aamu- ja 

iltapäivätoiminta: 

 

Vastaava ohjaaja Tommi Niemi 

puh. 044 431 2670 

Henkilökunta puh. 044 312 4773 / 044 312 4442 

 

Kuntoutusohjausta asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan: 

 

Kuntoutusohjaaja Katja Anttila 

puh. 044 312 4466 

 

Vammaispalvelut, kuten kuljetus- ja avustajapalvelut tuottaa Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon kuntayhtymä. 

  

Yhteydenotot vammaispalvelun asioissa: 

 

Sosiaalityöntekijä Janika Haapanen 

puh. 044 906 7561 

puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 9.00–10.00 
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Lastenvalvojan palvelut 

Lapsen isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät asiat hoitaa Keski-

Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän lastenvalvoja Harjavallan 

pääterveysasemalla. 

Isyyden selvittämien 

Isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa, jossa lasta odottava 

perhe useimmiten muutenkin asioi. Mikäli lapsi on tunnustettu ennen syntymäänsä, 

isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla 

siitä kirjallisesti lastenvalvojalle. Isyyden vahvistaa maistraatti.  

Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen 

Kun lapsi syntyy avioliiton aikana, molemmat vanhemmat ovat hänen huoltajiaan. 

Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, on äiti yksin lapsen huoltaja. 

Vanhempien erotessa tai kun lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, vanhemmat voivat 

sopia, tuleeko lapsi vanhempien yhteishuoltoon vai yksin toisen vanhemman 

huoltoon. Vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen huollosta lastenvalvojan 

luona. Lapsen tulee asua virallisesti yhdessä paikassa ja vanhempien erotessa 

heidän tulee sopia siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu.  

Lapsella on oikeus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaansa, jonka luona hän ei 

asu. Lapsen tapaamisoikeuden turvaaminen on kummankin vanhemman vastuulla. 

Lapsen oikeus tavata vanhempaansa ei ole sidoksissa siihen, onko vanhempi 

lapsen huoltaja vai ei. Tapaamisoikeus voidaan vahvistaa vain lapsen ja 

vanhemman välille. Jos tapaajavanhempi ei ole kykenevä huolehtimaan lapsesta 

tapaamisten aikana, voidaan sopia valvotuista tapaamisista.  

Lapsen elatus 

Lapsella on oikeus saada riittävä elatus vanhemmiltaan kunnes hän täyttää 18 

vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta yhdessä ja kumpikin kykynsä 

mukaan. Mikäli lapsen vanhemmat eivät asu yhdessä, muualla asuva vanhempi 

toteuttaa tätä lain mukaista elatusvastuutaan yleensä kuukausittain maksettavalla 

elatusavulla. Sen euromäärästä vanhemmat voivat neuvotella lastenvalvojan luona.  

Lastenvalvoja on oikeutettu vahvistamaan elatusta koskevan sopimuksen, mikäli 

vanhemmat ovat sopimuksen sisällöstä yhtä mieltä. Vanhemmat voivat myös hakea 

käräjäoikeudelta elatusta koskevan päätöksen, joka on rinnasteinen lastenvalvojan 

vahvistamalle sopimukselle.  

Lastenvalvojan yhteystiedot: 

Johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 

puh. 044 906 7556 

puhelinaika ma, ti, to ja pe klo 9.00–10.00 



 

 

17 
 

VARHAISKASVATUSPALVELUT JA ESIOPETUS 

Päiväkoti Majakka 

Päiväkoti Majakka sijaitsee Eurajoen keskustassa ja liikunta on lasten arjen 

puuhissa vahvasti mukana. Päiväkodissa toimii joustavasti muodostettuja 

sisarusryhmiä ja tarjolla on myös pienennetty ryhmä, joka tarjoaa yksilöllistä 

varhaiskasvatusta ja esiopetusta.  

Päiväkoti Majakka on avoinna 6.30–17.15 

Päiväkoti Majakassa tarjotaan myös avoimia varhaiskasvatuspalveluja kotona 

lapsiaan hoitaville perheille. Lisäksi Majakassa on pienten lasten kerhotoimintaa 3 

vuotta täyttäneille lapsille.  

Päiväkoti Majakka 

Runkotie 6 

27100 Eurajoki 

Päiväkodin johtaja  

Heli Vilén  

puh. 044 312 4303 

heli.vilen[at]eurajoki.fi 

 

 

Päiväkoti Metsätähti 

Päiväkoti Metsätähti on luontopainotteinen päiväkoti Lapijoen asutusalueella. 

Päiväkodissa on ryhmiä sekä pienemmille lapsille että vähän isommillekin, sillä 

tarjolla on esiopetusta ja sitä täydentävää varhaiskasvatusta. Myös koululaisilla on 

mahdollisuus aamu- ja iltapäivätoimintaan päiväkodin tiloissa. 

Päiväkoti Metsätähti on avoinna arkisin 6.30–17.00. 

Päiväkoti Metsätähti vastaa kunnan vuorohoidon viikonloppu- ja yöhoidosta. 

Vuorohoitoryhmä on avoinna ennalta tehtyjen hoitoaika- ja päivien varausten 

mukaisesti.  

Päiväkoti Metsätähti 

Jalmarintie 3 

27150 Eurajoki 

Päiväkodin johtaja  

Anne-Marita Toivonen 

puh. 044 312 4464 

anne.toivonen[at]eurajoki.fi
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Päiväkoti Kuunari 

Luvian päiväkoti Kuunari on merihenkinen lasten esiopetus- ja 

varhaiskasvatuspaikka. Kaikki Luvian alueen lapset pääsevät Kuunariin 

esiopetukseen ja tarvittaessa sitä täydentävään varhaiskasvatukseen. Sen lisäksi 

päiväkodin pienimmät lapset pääsevät toimimaan joko sisarusryhmässä tai 

ikäkausittain muodostetussa ryhmässä. 

Päiväkoti on avoinna klo 6.15–17.15 ja ennalta sovitusti vanhempien työaikoihin 

perustuvan todellisen tarpeen mukaan.  

Päiväkoti Kuunari 

Tasalantie 3 

29100 Luvia 

Päiväkodin johtaja  

Kristiina Kulju 

puh. 044 4312 547 

kristiina.kulju[at]eurajoki.fi 

 

Päiväkoti Käpylä 

Luvian päiväkoti Käpylässä on 17-paikkainen sisarusryhmä 2-5-vuotialle lapsille 

Luvian yhtenäiskoulun vieressä Pappilantiellä. Käpylässä leikitään, lauletaan, 

askarrellaan ja liikutaan kodinomaisessa ympäristössä.  

Käpylä on avoinna 7.00–17.00 

Päiväkoti Käpylä 

Pappilantie 6 

29100 Luvia 

Päiväkodin johtaja Kristiina Kulju 

puh. 044 4312 547 

kristiina.kulju[at]eurajoki.fi

Yksityinen Norlandia päiväkoti  

Yksityisen Norlandia päiväkotien omistama Kettulan päiväkoti toimii Luvialla 

Väipäreen alueella. Päiväkodissa on mahdollisuus saada kokoaikaista 

varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille lapsille. 

Kettulan päiväkoti on avoinna 6.30–17.00 

Kettulan päiväkoti Oy 

Muuntajankuja 5 B29100 Luvia 

www.kettulanpaivakoti.fi    
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Ryhmäperhepäiväkodit 

Ryhmäperhepäivähoito on kodinomaista varhaiskasvatusta, lapsen yksilöllistä 

kehitystä tukevaa monipuolista toimintaa. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan 

Eurajoella kahdessa eri toimipisteessä. Hoitopaikkana on kunnan oma tai 

vuokraama tila, jossa hoitajina toimii 2-3 perhepäivähoitajaa.  

Irjanteen ryhmis 

Huhdantie 8  

27110 Eurajoki 

ryhmis.irjanne[at]eurajoki.fi 

Ryhmis Meritähti 

Etukämpäntie 47 

27170 Eurajoki 

ryhmis.meritahti[at]eurajoki.fi 

Perhepäivähoidon esimies 

Minna Saaristo 

puh. 044 431 2542 

minna.saaristo[at]eurajoki.fi 

 

 

 

Perhepäivähoito 

Perhepäivähoito on yksilöllistä ja kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa 

varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoitaja voi 

hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta 

omat lapset mukaan lukien. Hoidossa voi myös olla yksi osapäivähoitoa tarvitseva 

esikoululainen tai koululainen. Perhepäivähoito voi tapahtua perhepäivähoitajan 

omassa kodissa tai kolmiperhepäivähoitona, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten 

kodeissa. 

Perhepäivähoidon esimies, 

vastuualueena Eurajoki 

Tuija Vesterbacka 

puh. 044 312 4349 

tuija.vesterbacka[at]eurajoki.fi 

Perhepäivähoidon esimies, 

vastuualueena Luvia ja Lapijoki 

Minna Saaristo 

puh. 044 431 2542 

minna.saaristo[at]eurajoki.fi 
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Lasten kotihoidon tuki 

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona 

kunnalliselle varhaiskasvatukselle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitettua 

kotihoidontukea voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä. Myös perheen muista 

kotona hoidettavista alle 7 -vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitorahaa (ns. 

sisaruslisä). Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää. Kotihoidon tuen 

piirissä olevat perheet voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.  

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3 -

vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla 

joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea haetaan 

Kelasta. 

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä  

Kuntalisä on 200 euroa alle 2 -vuotiaasta lapsesta (perhekohtainen).  

Kuntalisä on kotihoidon tuen hoitorahan korotus. Hakija voi saada kunnallista hoidon 

tukea, jos lapsen vanhempi hoitaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotona. 

Opetusikäinen lapsi voi olla kunnan järjestämässä esiopetuksessa. Perheen on 

oltava oikeutettu Kelan maksamaan lakisääteiseen kotihoidontukeen. 

Kela maksaa kuntalisän lakisääteisen lasten kotihoidon tuen yhteydessä, joista 

tehdään yhteinen hakemus Kelaan. 

Yhteys- ja lisätiedot: 

Varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi 

puh. 044 312 4440 

raili.aitonurmi[at]eurajoki.fi 

Yksityisen hoidon tuki 

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on yksityisessä 

varhaiskasvatuksessa alle kouluikäinen lapsi. Lisäksi lasten yksityisen hoidon 

tukijärjestelmään kuuluvat hoitoraha sekä tulosidonnainen hoitolisä ja mahdollinen 

kuntalisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta. 

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta, josta saa myös lisätietoja. 

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle. Vaikka 

yksityisen hoidon tuki maksetaan varhaiskasvatuspalvelun tuottajalle, lapsen 

vanhempi hakee tukea Kelasta.  

Varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka 

korvausta vastaan harjoittaa lasten varhaiskasvatustoimintaa tai yksityinen henkilö, 

joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän 

työsopimuksen lapsen hoidosta. Ko. henkilö ei voi olla saman perheen jäsen.  
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KOULUIKÄISTEN PALVELUT 

Esiopetus 

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuuden alkamista 

edeltävänä vuonna esiopetusta. Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista 

kasvatus- ja opetustoimintaa. Lapsen huoltajan on huolehdittava, että lapsi 

osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan 

toimintaan.  

Eurajoelle esiopetusta annetaan koulujen ja päiväkotien yhteydessä. Tarkempia 

tietoja saa koulujen rehtoreilta, päiväkotien johtajilta ja varhaiskasvatuksen 

palvelupäälliköltä.  

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja huoltajille toimitettavien 

Wilma-tunnusten avulla.  

Yhteystiedot: 

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 

Elina Heinonen 

puh. 044 431 2540 

elina.heinonen[at]eurajoki.fi  

Esikoulut 

Huhdan koulu 
Huhdantie 282 
27110 Eurajoki 
Rehtorin puh:  
044 312 4444 

Rikantilan koulu 
Rikantilantie 194 
27100 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4611 

Linnanmaan koulu 
Linnanmaantie 626 
27100 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4067 

 

Kuivalahden koulu 
Etukämpäntie 47 
27170 
Rehtorin puh: 
044 312 4242 

Keskustan koulu 
Runkotie 3 
27100 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4236 

Sydänmaan koulu 
Sydänmaantie 614 
27130 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4194 

 

Päiväkoti Kuunari 
Tasalantie 3 
29100 Luvia 
Päiväkodin johtaja 
puh. 044 431 2547 

Päiväkoti Metsätähti 
Jalmarintie 3 
27150 Eurajoki 
Päiväkodin johtaja 
puh. 044 312 4464 

Päiväkoti Majakka 
Runkotie 6 
27100 Eurajoki 
Päiväkodin johtaja 
puh. 044 312 4303
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Koulut 

Huhdan koulu 
Huhdantie 282 
27110 Eurajoki 
Rehtori puh:  
044 312 4444 

Rikantilan koulu 
Rikantilantie 194 
2710 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4611 

Eurajoen yhteiskoulu 
Koulutie 2 
27100 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4803 
Koulusihteerin puh: 
044 312 4205

Linnanmaan koulu 
Linnanmaantie 626 
27100 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4067 

Kuivalahden koulu 
Etukämpäntie 47 
27170 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4242 

Keskustan koulu 
Runkotie 3 
27100 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4236 
Koulusihteerin puh: 
044 312 4208 

Sydänmaan koulu 
Sydänmaantie 614 
27130 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4194 

Lapinjoen koulu 
Metsäläntie 2 
27150 Eurajoki 
Rehtorin puh: 
044 312 4507 

Luvian yhtenäiskoulu 
Luvian kirkkotie 18 
29100 Luvia 
Rehtorin puh: 
044 431 2539 
Koulusihteerin puh: 
044 431 2713 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 

Kerhot ovat tarkoitettuja ensisijaisesti 1.–2.-luokkalaisille ja 3.–9.-luokkalaisille 

erityisopetuspäätöksen saaneille. Kerhoihin haetaan helmi-huhtikuun aikana Wilman 

kautta tai kerhoista ja kunnan nettisivuilta saatavilla lomakkeilla.  

Toimintaa järjestetään koulun toimintapäivinä arkisin. Toiminta-aika muodostuu 

hoitotarpeiden mukaan, pääasiassa klo 6.30–17.00 välillä. Aamuhoitoa voidaan 

järjestää myös varhaiskasvatusyksiköissä. Osassa kerhoista on vain 

iltapäivätoimintaa. 

Yhteystiedot:

 

Kirkonkylän aamu- ja 

iltapäiväkerho 

Keskustan koulu 

puh.044 312 4914 

 

Rikantilan aamu- ja 

iltapäiväkerho 

Rikantilan koulu  

puh. 044 312 4275 

 

Lapijoen aamu- ja 

iltapäiväkerho 

Päiväkoti Metsätähti 

puh.044 312 4915 

Linnamaan aamu- ja 

iltapäiväkerho 

Linnamaan koulu 

puh. 044 312 4950 

 

Sydänmaan 

iltapäiväkerho 

Sydänmaan koulu  

puh. 044 312 4493 

 

Huhdan iltapäiväkerho 

Huhdan kylätupa  

puh. 044 312 4917 

 

Kuivalahden 

iltapäiväkerho 

Kuivalahden koulu 

puh.044 312 4213 

 

Luvian aamu- ja 

iltapäiväkerho 

Luvian koulu  

puh. 044 431 2537 

 

Vastaava ohjaaja 

Kirsi Kangas 

Puh. 044 312 4276 

kirsi.kangas[a]eurajoki.fi
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Koulukuraattori 

Koulukuraattori on koulussa oppilaita, oppilaiden vanhempia ja opettajia varten. 

Kuraattori pyrkii auttamaan arkeen liittyvissä asioissa, kuten koulunkäynnissä, 

ihmissuhteissa, aikuistumisessa ja kotitilanteisiin liittyvissä asioissa. Oppilaat voivat 

tulla kuraattorin luokse joko omasta aloitteestaan, vanhempien yhteydenotosta tai 

oppilashuollon, opettajien ja muiden viranomaisten ohjaamana. Kuraattori tekee 

yhteistyötä oppilaiden ja heidän perheidensä kanssa ja ohjaa tarvittaessa 

tukipalvelujen piiriin. Yhteyttä voi ottaa Wilma-viestillä, puhelimitse ja sähköpostilla. 

Yhteystiedot: 

Eurajoen alakoulut 

Ellimaija Leppänen 

puh. 044 312 4824 

ellimaija.leppänen[at] 

eurajoki.fi   

Eurajoen yhteiskoulu 

Sari Seikkula 

puh. 044 312 4822 

sari.seikkula[at]eurajoki.fi 

 

Luvian yhtenäiskoulu 

Krista Lukka (sij.) 

puh. 044 431 2717 

krista.lukka[at]eurajoki.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulupsykologi 

Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluvat psykologiset tutkimukset 

oppimisvaikeuksissa, oppilaan psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen liittyviin 

ongelmiin perehtyminen ja mahdollinen ohjaaminen erityissairaanhoidon tai muun 

tuen piiriin.  Koulupsykologi toimii keskustelutukena oppilaille, opetushenkilöstölle ja 

oppilaan lähipiirille. Koulupsykologin työhuone sijaitsee kunnanvirastolla. Yhteyttä 

voi ottaa Wilma-viestillä, puhelimitse ja sähköpostilla.  

Yhteystiedot: 

Psykologi Orvokki Julkunen 

puh. 044 312 4353 

orvokki.julkunen[at]eurajoki.fi  
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Kouluterveydenhuolto 

Terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä. 

Koululääkärin ajanvaraus tapahtuu kouluterveydenhoitajan kautta. 

 

Yhteystiedot:

 

Terveydenhoitaja Marjut Mikkonen 

Eurajoen alakoulut  

puh. 044 450 3955 

marjut.mikkonen[at]attendo.fi 

 

Terveydenhoitaja Niina Poutala 

Eurajoen yhteiskoulu  

puh. 044 450 3954 

niina.poutala[at]attendo.fi 

 

Terveydenhoitaja Krista Lehtiniemi 

Luvian yhtenäiskoulu 

puh. 044 450 3527 

krista.lehtiniemi[at]attendo.fi 

 

Kerhot 

Kerhotoiminta tarjoaa monipuolista lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan 

toimintaa osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoimintaa järjestetään kaikissa 

Eurajoen peruskouluissa: urheilukerhoja (mm. liikunta-, sähly-, jumppa- ja 

jousiammuntakerhot), musiikkikerhoja (mm. bändi-, soitin-, kuoro- ja 

musikaalikerhot), kädentaidon kerhoja (kuvis-, taide-, kokki-, käsityö-, puuha-, 

kädentaito- ja Neulecafe- kerhot) sekä näytelmä- ja ilmaisutaitokerhoja, shakki -, 

kansainvälisyys- ja saksan kielen kerhoja.  

Koulut tiedottavat omista kerhoistaan oppilailleen. 

Vanhempainyhdistykset 

Vanhempainyhdistysten tavoitteena on kehittää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. 

Toiminta on vapaaehtoista ja avointa kaikille Eurajoen koulujen oppilaiden 

vanhemmille. Lisätietoa vanhempainyhdistyksistä saa kunnan nettisivuilta. 
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VAPAA-AIKATOIMI 

Kirjasto 

Kirjastossa on asiakkaiden käytössä lainausautomaatti, älyhylly, maksuton juoma-

automaatti sekä hierontatuoli (yli 16-vuotiaille). Asiakkaiden käyttöön on varattu 

myös useita tietokoneita sekä iPadeja, joihin voi varata ajan lainaustiskiltä, sekä 

kopiokone, josta on mahdollista saada kopioita ja tulosteita sekä skannata tiedostoja 

sähköpostiin.  

 

Kirjaston aukioloajat:  Eurajoki   Luvia 

maanantaina   13.00–19.00  12.00–19.00 

tiistaina   10.00–19.00  12.00–16.00 

keskiviikkona ja torstaina  12.00–19.00  12.00–19.00 

perjantaina   10.00–16.00  10.00–16.00 

perjantaina kesäaikana 1.6.–15.8. 10.00–15.00 

lauantaina   suljettu  suljettu 

sunnuntaina   12.00–15.00  suljettu 

aattopäivinä   10.00–16.00  10.00–15.00 

Pääkirjasto   Luvian kirjasto 

Weenertie 1   Lukkarilantie 4 

27100 Eurajoki  29100 Luvia  

puh 044 312 4293  puh. 044 431 2721 

kirjasto[at]eurajoki.fi   luvia.kirjasto[at]eurajoki.fi  

Kirjastoauto 

puh. 044 312 4270 

kirjastoauto[at]eurajoki.fi  

 

Eurajoen kirjastot kuuluvat Satakirjastoihin. Lainojen uusinnat voi tehdä joko 

puhelimitse, sähköpostitse tai salasanan avulla suoraan Satakirjastojen 

verkkokirjastossa. Lainat voi myös palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon tai -

kirjastoautoon. 
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Nuoriso- ja liikuntapalvelut 

Nuorisopalvelut tuottavat tapahtumia, kerhoja ja retkiä kaikenikäisille. Vuosittain 

järjestetään kesäkuussa lasten telttaleirit esikouluikäisistä kuudesluokkalaisiin 

Lahdenperässä sekä päiväleirejä 

2.–6.-luokkalaisille vaihtuvin 

teemoin. Välimaan torpalla 

järjestetään 2.–6.-luokkalaisille 

perinnepäiväleiri, jossa 

tutustutaan monipuolisesti talon 

töihin.  

Yli 6-vuotiaat voivat osallistua 

Lahdenperässä järjestettäviin 

rantauimakouluihin heinäkuussa. 

Leireistä ja uimakouluista 

tiedotetaan muun muassa 

koulujen kautta huhti-toukokuussa. 

Lapijoen nuorisotalolla järjestetään maanantaisin 5.–6.-luokkalaisille varhaisnuorten 

iltoja. 

Kunta tukee eurajokelaisten liikuntaharrastusta lähikuntien uimahalleissa tarjoamalla 

alennettuja sisäänpääsymaksuja. 

Yhteystiedot: 

Eurajoen vapaa-aikakoordinaattori 

Pirita Laivanen 

puh. 044 312 4265 

pirita.laivanen[at]eurajoki.fi 
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Liikunta-alueet 

Eurajoen urheiluelämä on keskittynyt Eurajoen kristillisen opiston, yhteiskoulun ja 

lukion läheisyydessä olevaan liikuntakeskukseen, jonka rakenteelliset ja toiminnalliset 

valmiudet ovat lähes maamme urheiluopistojen tasoa. 

Liikuntakeskuksessa sijaitsevat hiekkatekonurmikenttä, urheilukenttä, jäähalli, 

yhteiskoulun liikunta- ja kuntosali, ulkoilmakuntosali, kaksi tenniskenttää 

(kenttävaraukset Eurajoen kirjastosta puh. 044 312 4293) sekä skeittiparkki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisäksi Eurajoella on harjoitusravirata, moottorirata, yksityinen kuntosali, 4-ratainen 

keilahalli, yli 5 kilometriä valaistua kuntorataa sekä luontopolku.  
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Jäähallit 

Yleisöluisteluvuorot Eurajoen jäähallissa: 

Mailallinen vuoro keskiviikkoisin klo 15.30–17.00 

Mailaton vuoro sunnuntaisin klo 10.00–11.30 

Yleisöluisteluvuorot Luvian jäähallissa: 

Mailallinen ja mailaton vuoro tiistaisin klo 15.00–16.00, jolloin jää on jaettu vuorojen 

kesken. Mailallinen vuoro torstaisin klo 15.00–16.00 ja mailaton vuoro sunnuntaisin klo 

17.00–18.00. 

Yleisöluisteluvuorot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 

Keilahalli 

Eurajoella on neliratainen keilahalli kunnanviraston alakerrassa. Hallissa järjestetään 

jatkuvasti kilpailuja aktiivikeilaajille. Yrityksille, yhteisölle ja muille ryhmille Eurajoen 

keilahalli tarjoaa puitteet erilaisten tilaisuuksien viettoon.  

Osoite: 

Kunnanvirasto/Keilahalli 

Kalliotie 5 

27100 Eurajoki 

puh. (02) 868 3380 tai 040 551 9088 

keilahalli[at]eurajoenkeilailuliitto.fi  

 

Liikuntasalit 

Koulujen liikuntasalivuorot löytyvät Eurajoen kunnan nettisivuilta kohdasta 

Sisäliikuntapaikat ja tilanvaraus. 

Kuntosali 

Eurajoen yhteiskoulun kuntosali sijaitsee yhteiskoulun tiloissa. Kuntosali on avoinna 

arkisin klo 15.00–21.30 ja viikonloppuisin klo 8.00–21.30. Kuntosali on varattu 

koululaisille klo 8.30–15.00 välisenä aikana. Kuntosalille tarvitaan avain, jonka on 

kuitattava 18 vuotta täyttänyt henkilö. Avaimia saa kunnanviraston neuvonnasta. 

Eurajoella on myös kaksi yksityistä kuntosalia. Luvian jäähallin yhteydessä oleva 

LuviGym ja Eurajoen keskustassa oleva Flamingo. 
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Frisbeegolfradat 

Eurajoella on mahdollisuus frisbeegolfin pelaamiseen Luvian Porsmusan uudella 

frisbeegolfkentällä. Rata alkaa yhdystien alusta, ST1-huoltamoa vastapäätä olevasta 

metsiköstä. Frisbeegolfkiekkoja voi lainata ST1-huoltamolta panttia vastaan. 

Panttimaksu kolmen kiekon setille on 10e. Settejä on lainattavissa 15kpl. Yhdessä 

setissä on putteri, midari ja driveri. Setit ovat numeroitu, samassa setissä on kolme 

erilaista kiekkoa samalla numerolla. Palauttaessa kaikki kiekot, saa panttimaksun 

takaisin.  

Lisäksi Eurajoen kunnan virkistysalueella Lahdenperässä on 6-väyläinen puistorata. 

Kuntoradat 

Eurajoen keskustassa on yli 5 kilometriä valaistua kuntorataa ja luontopolku. Eurajoen 

keskustan latukartan löytää Eurajoen kunnan nettisivuilta kohdasta Ulkoliikuntapaikat 

ja virkistys. 

Pyöräily 

Pyöräilyreittikarttoja kunnan alueelta löytyy Eurajoen kunnan nettisivulta kohdasta 

Ulkoliikuntapaikat ja virkistys.  

Lahdenperän virkistysalue 

Lahdenperän virkistysalueen tilat (takkahuone, sauna ja vanha rakennus) ovat 

vuokrattavissa kesäaikaan. Takkahuoneen tilaisuuksiin mahtuu maksimissaan 40 

henkeä. Varusteisiin kuuluu perusastiasto, projektori ja valkokangas.  

Varaukset yleisen saunan aikaan 

Lahdenperän hoitaja 

puh. 044 312 4424 

Muina aikoina sähköpostilla 

osoitteeseen lahdenpera[at]eurajoki.fi 
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Tekonurmi-, tennis- ja urheilukentät 

Eurajoen liikuntakeskuksesta löytyy 8-ratainen yleisurheilukenttä, 

hiekkatekonurmikenttä pesäpalloon ja tekonurmikenttä jalkapalloon. 

Liikuntakeskuksessa on myös kaksi tekonurmipintaista tenniskenttää.  

Luvian urheilukentällä on tekonurmi, jota ympäröi 400 metrin pituinen punamurskerata. 

Yhteystiedot: 

Vapaa-ajan palvelupäällikkö 

Jarmo Olli 

puh. 044 312 4267 

jarmo.olli[at]eurajoki.fi  

 

 

 

 

 

 

 

Skeittiparkit 

Skeittaukseen soveltuvia alueita löytyy Eurajoen liikuntakeskuksesta ja Luvian 

urheilukentän vierestä. Liikuntakeskuksessa on myös Pump track- rata BMX-pyörille ja 

potkulaudoille. 

Pinkjärven retkeily- ja luontokohde 

Metsähallituksen hallinnassa oleville Pinkjärven retkeilykohteen sivuille pääsee 

Eurajoen kunnan nettisivuilta kohdasta Ulkoliikuntapaikat ja virkistys. 
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SEURAKUNTA 

Eurajoen seurakunnan kerhotoiminta 

Nuppis vauvaperhekerho kokoontuu Tapulissa maanantaisin klo 9.30–11.30. 

Nuppikseen saavat tulla vauvat ja vanhemmat. Nuppiksessa leikitään ja lauletaan 

vauvojen ehdoilla. 

Jatkonuppis kokoontuu Tapulissa tiistaisin klo 9.30–11.30. Jatkonuppis- 

perhekerhoon voivat noin yksivuotiaat lapset vanhempiensa kanssa. Jatkonuppiksessa 

leikitään ja lauletaan ja askarrellaan lasten ikätason mukaan. 

Avoin perhekerho kokoontuu Tapulissa torstaisin 9.30–11.30. Kerhoon saavat tulla 

kaikenikäisten lasten perheet. Kerhossa leikitään ja lauletaan, askarrellaan, sytytetään 

kynttilä ja rukoillaan. Mukaan tarvitaan omat eväät ja tossut. Seurakunta tarjoaa kahvit 

ja mehut. 

Avoin Perhekerho kokoontuu Luvian Vanhassa Kanttorilassa tiistaisin klo 9.30–11.30. 

Kerhoon saavat tulla kaikenikäisten lasten perheet. Kerhossa leikitään ja lauletaan, 

askarrellaan, sytytetään kynttilä ja rukoillaan. Mukaan tarvitaan omat eväät ja tossut. 

Seurakunta tarjoaa kahvit ja mehut. 

Sählykerho 1.-6.-luokkalaisille Huhdan koulun salissa maanantaisin klo 18.30–19.30 

Sählykerho 1.-6.-luokkalaisille Luvian yhtenäiskoululla tiistaisin klo 16.30–18.00 

Puuhakerho eskari-6.-luokkalaisille Tapulissa maanantaisin klo 16.00–17.00 

Puuhakerho eskari-6.-luokkalaisille Lapijoen nuorisotalolla tiistaisin klo 17.00–18.00 

Tanssikerho 1.-6.-luokkalaisille Lapijoen nuorisotalolla tiistaisin klo 18.00–19.00 

Kokkikerho 4.-6.-luokkalaisille Tapulissa tiistaisin klo 18.00–19.30 

AlakoululaiSten Oma iLLat perjantaisin noin kahden viikon välein, vuorotellen 

Tapulilla ja Luvian seurakuntakeskuksessa. Ovet aukeavat alakoululaisille klo 17–19! 

Illoissa mm. toimintapajoja, kisailua, elokuvia, pelejä, lauluhetkiä, hartaus sekä iltapala. 

10-synttärit järjestetään vuosittain 10 vuotta täyttäville ja heidän perheilleen Tapulilla. 

 

Facebookissa Eurajoen seurakunnan perheet / Eurajoen seurakunta 

Lisätietoja: 

Varhaiskasvatuksen ohjaaja 

Mirkku Pennanen 

puh. 044 365 0053 

Nuorisotyönohjaaja (vs.) 

Juha-Pekka Heino 

puh. 044 353 7309
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YHDISTYKSET 

Eurajoen Nuorisosoittokunta 

Eurajoen Nuorisosoittokunnan toiminnan tavoitteena on puhallinsoiton opetus sekä 

nuorisokasvatus. Soittajat ovat 8-18 –vuotiaita. Instrumentin hallinnan ja musiikin 

yleistiedon sekä teoriaopetuksen lisäksi soittokunnassa on kyse vastuullisuudesta, 

yhteisöllisyydestä, esiintymistaidosta, toisten huomioimisesta ja itsensä kehittämisestä.  

Soittoharrastuksen kustannukset ovat kohtuulliset. Soittokunnasta saa soittimen, nuotit 

ja opetusta.  

Yhteystiedot: 

Eurajoen Nuorisosoittokunta 

www.ensyb.fi 

 

tukiyhdistyksen puheenjohtaja  

Sanna Ojala 

sanna.ojala[at]rrss.fi 

Eurajoen Veikot 

Eurajoen Veikoissa voi harrastaa yleisurheilua 4-vuotiaasta alkaen. Keväällä 

järjestettävät sarjamaastot ja kesällä järjestettävä urheilukoulu keräävät kymmeniä 

osallistujia. Kesällä järjestetään oman seuran yleisurheilukilpailuja.  

Pesäpalloa on 5-vuotiaista alkaen. Joukkueita on 5-16-vuotiaille. Lisäksi on kaksi 

miesten joukkuetta ja höntsäpesis. Kesäkuussa pidetään ala-asteikäisille kolmen viikon 

ajan pesiskoulua päivittäin. Pesiskerho ja kaikki joukkueet harjoittelevat läpi talven. 

Suunnistusta on kaiken ikäisille. Suunnistuskoulu alkaa keväällä, josta jatketaan 

oravapolkukouluun ja sieltä kisoihin. Eurajoen Veikot on yksi Hiisirastin jäsenseuroista 

ja kilpailutoiminta tapahtuu pääasiassa Hiisirastin kautta. Eurajoen Verkkokarin 

Lahdenperän virkistyskeskuksessa on mahdollista testailla MOBO, eli mobiililaitteen 

avulla suunnistamista. Eurajoen koulun lähimetsiin on rakennettu kiintorastiverkostoa, 

jotka on lähinnä tarkoitettu koululaisten käyttöön, mutta niitä saavat muutkin halukkaat 

etsiä.  

Hiihtokoulua ja hiihtokilpailuja järjestetään sääoloista riippuen. Veikkojen majan 

ympäristössä oleva latuverkosto tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. Uuden 

kuntoradan myötä löytyy sopivia latuja kaikenikäisille perinteisen ja luisteluhiihdon 

harrastamiseen. Pinkjärven alueen latuverkosto on myös kuntoilijoiden käytettävissä.  

Tenniskursseja järjestetään silloin tällöin. Lisätietoja kursseista saa Eurajoen Veikkojen 

nettisivuilta.  

Eurajoen Veikkojen jäsenmaksu on 14€ perheen ensimmäiseltä jäseneltä ja muilta 

perheenjäseniltä 3€. Muut maksut määräytyvät osallistumisen mukaan.  
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Veikot on Eurajoen suurin urheiluseura ja toivottaa kaikki tervetulleiksi mukaan 

monipuoliseen toimintaan!  

Ajankohtaisia asioita ilmoitetaan myös Facebookissa ryhmissä Eurajoen Veikot ja 

EuVe Pesis. Päivityksiä jaetaan myös Eurajoen Äidit –ryhmään. 

Yhteystiedot: 

puheenjohtaja Hanna Tuominen 

puh. 044 512 2612 

hanntuom1[at]gmail.com 

 

www.eurajoenveikot.fi 

www.hiisirasti.fi 

Eurajoen Voimistelijat 

Eurajoen Voimistelijat liikuttaa eurajokelaisia lapsista vanhuksiin. Eurajoen 

Voimistelijoilla on monenlaisia kaikille alle 13-vuotiaille suunnattuja jumpparyhmiä.  

Lisäksi on valmennusryhmiä, joihin on erillinen valintatilaisuus. 

Lisätietoja erilaisista jumppa- ja voimisteluryhmistä saat voimistelijoiden nettisivuilta 

www.eurajoenvoimistelijat.sporttisaitti.com 

Yhteystiedot: 

puheenjohtaja Ainomari Vettenranta 

puh. 044 270 9567 

ainomari[at]gmail.com 

Eurajoen keilailuliitto 

Eurajoen keilailuliitto ry ja keilahalli tarjoavat lapsille keilakerhotoimintaa aina 

keskiviikkoiltaisin. Hallilla on välineet, joita voi lainata, joten omia ei tarvita. Muinakin 

aikoina keilahalli on käytettävissä omatoimiseen harrastamiseen ja esimerkiksi 

syntymäpäivien ja muiden tilaisuuksien viettoon. Keilailu on loistava tapa viettää 

perheen kanssa yhteistä aikaa.  

Hallilla on hohtokeilailumahdollisuus sekä kahviopalvelut. 

Yhteystiedot: 

Eurajoen Keilahalli 

Janne Huokko 

puh. 040 551 9088 
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FC Eurajoki 

FC Eurajoki on jalkapallon erikoisseura ja sen perusajatuksena on liikuttaa kaikkia 

eurajokelaisia jalkapallon sekä futsalin merkeissä. Nuorimmat pelaajat ovat neljän 

vuoden ikäisiä. Pienempien lasten mukana liikkuu pääsääntöisesti koko perhe. 

Lasten vanhemmat ovat mukana monissa eri tehtävissä joukkueiden sisällä, esim. 

yhden tai useamman lapsen isä tai äiti toimii valmentajana ja yksi isä tai äiti toimii 

joukkueen johtajana. 

FC Eurajoen toiminta on ympärivuotista ja edullista. Kausimaksu sisältää 4–9-vuotiaille 

lapsille kymmeniä tapahtumia, vakuutuksen sekä oman peliasun (paita, shortsit ja 

sukat). 

Yhteystiedot: 

FC Eurajoki ry 

fce[at]fceurajoki.fi 

puheenjohtaja Matti Uusen 

puh. 050 598 9354 

matti.uusen[at]fceurajoki.fi

Eurajoen Lätkä 

Eurajoen Lätkä on paikallinen jääkiekkoseura, joka liikuttaa sekä lapsia että aikuisia. 

Joukkueita on Leijona kiekkokoulusta edustusjoukkueisiin asti. Juniorijoukkueita 

Eurajoen Lätkässä on 8-vuotiaista lähtien.  

Lisätietoja saat www.eurajoenlätkä.fi 

Yhteystiedot: 

puheenjohtaja Tapio Koivunen  

puh. 040 576 8883 

HC Eurajoki 

HC Eurajoki on jääkiekkoseura, jossa tällä hetkellä toimii yksi miesjoukkue, joka pelaa 

SJL Länsirannikon 3. divisioonassa. HC Eurajoen ottelutapahtumat ovat lapsille ja 

nuorille suunnattuja. Otteluihin on alle 15-vuotiaille ilmainen sisäänpääsy.  

Yhteystiedot: 

puheenjohtaja Ville-Petteri Ismälä 

puh. 050 325 8038 

villepetteri.hce[at]gmail.com 

HC Eurajoki ry 

https://www.facebook.com/hceurajoki 
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Luvian kiekko 

Luvian kiekko on jääurheiluseura, jossa lajeina ovat jääkiekko ja ringette. 

Joukkueurheilun lisäksi Luvian Kiekossa järjestetään ringette- ja luistelukoulua, joka on 

tarkoitettu 4–10-vuotiaille lapsille.  

Päivitetyt tiedot joukkueiden toiminnasta sekä ringette- ja luistelukouluista löydät 

Luvian kiekon nettisivuilta www.luviankiekko.fi. 

Yhteystiedot: 

Luvian Kiekko -82 ry. 

Kehätie 73 

29100 Luvia 

seura[at]luviankiekko.fi  

 

Luvian Ratsastajat 

Luvian Ratsastajat on seura, joka tarjoaa jäsenilleen koulutusta, 

valmennusmahdollisuuksia ja ratsastuskilpailuja ja muita tapahtumia. Luvian 

Ratsastajilla ei ole erikseen lapsiperheille suunnattua toimintaa, vaan toiminta on 

suunnattu kaikenikäisille, hevosista ja ratsastuksesta kiinnostuneille. 

Luvian Ratsastajiin liittyy ihmisiä, jotka ovat jo mukana hevosharrastuksessa. Seuralla 

ei ole ratsastuskoulutoimintaa eikä se omista omia hevosia, joten seuralla ei ole 

ratsastusmahdollisuutta. 

Tärkeimpänä jäseneduista on vakuutus, joka korvaa kattavasti hevosten kanssa tai 

talliympäristössä sattuvat vahingot. Kaikki Suomen Ratsastajainliiton hyväksymät 

ratsastuskoulut vaativat oppilailtaan jonkin ratsastusseuran jäsenyyttä juuri 

vakuutuksen takia.  

Yhteystiedot: 

Tarja Järviö 

p. 040 195 7025 

luvian.ratsastajat[at]nic.fi 

www.luvianratsastajat.sporttisaitti.com 

 



 

 

36 
 

Luvian Vene-Kolmio ry 

Luvian Vene-Kolmiolla on tukikohta Luvialla Vähä-Huilkarin saaressa. Se on myös 

retkisatama, jonne voi tulla viettämään aikaa, esim. grillauksen merkeissä. Saunaan 

pääsee silloin, kun joku seurasta on paikalla. Saaressa on hyvä hiekkapohjainen 

uimaranta, joka sopii myös hyvin lapsille. Lentopallokentällä voi pelata erilaisia pelejä, 

kuten sulkapalloa, petanquea, mölkkyä, myös frisbeekori ja kattava leikkikenttä löytyvät 

saaresta.  

Kesän aikana järjestetään lasten ja nuorten leiri 9–14-vuotiaille. Leirillä opetetaan 

merimiestaitoja, kuten solmuja, merimerkkejä ja veneilyä.  

Jäseneksi voi hakea kuka vain ja johtokunta hyväksyy jäsenanomukset. Lisätietoja 

seurasta saa seuran toimihenkilöiltä. 

Yhteystiedot: 

Puheenjohtaja Juha Kannisto 

puh. 0400 539 934 

Varapuheenjohtaja Kimmo Ruusujoki 

puh. 050 455 2899 

Sihteeri Kaisa Kuusinen 

puh. 045 878 6705 

Säpin seudun purjehtijat 

Seuran tarkoitus on herättää ja vahvistaa harrastusta purjehdusurheilua kohtaan ja 

suojella purjehdusympäristön luontoa. Seura toimii purjehtijoiden yhdyssiteenä sekä 

veneiden merikelpoisuuden, merimies- ja purjehdustaitojen kehittäjänä.  

Seura järjestää kilpa- ja matkapurjehduksia, koulutusta, leirejä ja juhlatilaisuuksia. 

Seura tarjoaa jäsenten käyttöön laadukkaat venekatsastuspalvelut, Laitakarin 

venesataman ja telakka-alueen. Ryöväskerin purjehdusmaja sekä saaritukikohdat 

Uudenkaupungin Vihtamaassa ja Houtskärin Törvästholmissa kuuluvat jäsenten 

käyttöön. 

Yhteystiedot: 

Kommodori Markku Hannus 

puh. 040 753 7360 

markku.hannus[at]gmail.com 
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Eurajoen VPK 

Eurajoen VPK:ssa toimii nuoriso-osasto, jossa nuoret harjoittelevat pelastusalan 

perustaitoja kouluttajien johdolla. Nuoriso-osastoon voi liittyä sinä vuonna, kun täyttää 

10 vuotta. Osasto harjoittelee pelastusalan perustaitoja keskiviikkoisin klo 18 alkaen, 

kesällä on tauko. Nuoret osallistuvat myös alan leireille. 

Lisätietoja www.eurajoenvpk.fi 

Yhteystiedot: 

Palokunnanpäällikkö Janne Väkiparta  

puh. 050 564 9782 

janne.vakiparta[at]gmail.com 

Luvian VPK 

Luvian VPK:lla on oma nuoriso-osasto 7-vuotiaista ylöspäin. Harjoituksia järjestetään 

kuukauden kolmena ensimmäisenä maanantaina paloasemalla klo 17.30. 

Harjoituksissa käydään läpi palokunta-aiheista koulutusta teorian ja käytännön 

muodossa.  

Nuorten kouluttajia on yhteensä kuusi. 

Yhteystiedot: 

Nuoriso-osaston johtaja Markus Lahtinen 

puh. 0400 661 062 
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MLL Eurajoki  

MLL järjestää Eurajoella säännöllisesti muskaria, johon on ilmoittautuminen aina 

lukukauden alussa syksyllä ja keväällä. Yhdistyksen toimintaan kuuluu myös isä-lapsi-

sählyä Yhteiskoululla torstaisin klo 18.00–19.00. Sählyyn ei tarvitse ilmoittautua ja 

lapsen mukana pitää olla yli 18-vuotias miespuolinen henkilö (esim. isä, isoisä, eno, 

setä tai kummi). 

Keväisin järjestetään alkeisuimakoulua ja syksyisin alkeisjatkouimakoulua. Kysynnän 

mukaan pääsee suorittamaan myös isompia uimamerkkejä. 

Erilaisia tapahtumia ja retkiä järjestetään satunnaisesti, mutta vakiintuneita tapahtumia 

ovat tonttumetsä ensimmäisenä adventtisunnuntaina ja enkelikirkko 28.12. 

Erilaisista tapahtumista ilmoitetaan jäsenkirjeissä sekä Facebookissa. 

Yhteystiedot: 

MLL Eurajoki 

puheenjohtaja Anne Harju 

puh. 050 343 2767 

anne.m.harju[at]eurajoki.fi 

MLL Luvia 

MLL järjestää Luvialla perhekahvilatoimintaa kerran viikossa. Palveluihin kuuluu myös 

jumpsis, joka on 3–6-vuotiaiden lasten liikunnallinen kerho sekä terhokerho, joka on 

kaikenikäisten ihmisten kohtauspaikka. Terhokerhoa pidetään yhteistyössä SPR:n 

kanssa. Kerhoa järjestetään noin kuusi kertaa vuodessa. 

Lisäksi Luvian yhdistyksellä on useita erilaisia vuosittaisia tapahtumia. Osa 

tapahtumista vaihtelee vuosittain ja osaa järjestetään säännöllisesti, esimerkiksi 

koulunaloitusjuhla ekaluokkalaisille, pannari-ilta aina edellisenä vuonna syntyneille 

lapsille ja heidän perheilleen.  

Yhteystiedot: 

MLL Luvia 

Puheenjohtaja Terhi Oikkonen 

terhi.oikkonen[at]pp.inet.fi 
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4H-yhdistys  

4H-yhdistys tarjoaa viikoittaista kerhotoimintaa 7–12-vuotiaille kunnan keskustassa. 

4H-harrastuksessa lapsi ja nuori kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi, suvaitsevaksi ja 

yritteliääksi. Nuorisotoimintaa tehdään Kolme askelta työelämään –toimintamallin 

mukaisesti. 4H-nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää työtä ja näkökulma on 

positiivinen. 

Yhteystiedot: 

Suomen 4H-liitto 

www.4h.fi  

Eurajoen toiminnanjohtaja  

Marja Simberg 

puh. 050 595 2851 

marja.simberg[at]4h.fi  

Luvian järjestöpäällikkö  

Anna-Kaisa Valaja 

puh. 044 783 0310 

anna-kaisa.valaja[at]4h.fi

SPR Eurajoki 

SPR Eurajoki järjestää lapsille ensiapukursseja, jotka ovat joko ilmaisia tai maksullisia 

lahjoituksien mukaan. Opettajat voivat ottaa yhteyttä kouluyhdyshenkilöön, mikäli 

haluavat Punaiselta Ristiltä ohjelmaa kouluille. Kouluille lähetetään joka vuosi 

Punaisen Ristin puolesta materiaalia esim. nälkäpäiväkeräykseen ja rasismiin liittyen. 

Yhteystiedot:  

puheenjohtaja Kaarina Tamminen 

puh. 044 312 4924 

kaarinatamminen[at]gmail.com  



 

 

40 
 

 


