Monen kylän elämää

Monen kylän elämää
Eurajoella

Eurajoen kunnassa on monta kylää, joissa vietetään
onnellista elämää. Kylissä toimii kyläyhdistyksiä,
joiden tavoitteena on saattaa kyläläisiä yhteen
ja vaalia kylien perinteitä. Pienissä kylissä yhteisöllisyys
on tärkeää ja asioita tehdäänkin paljon yhdessä.
Onnellisen elämän voi saavuttaa muuttamalla
vaikkapa maalle asumaan.
Lisää tietoja Eurajoen kylistä löytyy yhdistysten FB-sivuilta.

Tervetuloa
Eurajoelle
Olemme 150-vuotta vanha noin 9 500 asukkaan kunta.
Tänä päivänä Eurajoen kunnalla menee hyvin monella
mittarilla mitattuna. Vuonna 2017 tehty kuntaliitos
Luvian kanssa on tuonut mukanaan laajemman
väestöpohjan ja kunnan sijainti kahden Satakunnan
suurimman kaupungin välissä Valtatie 8:n varrella on
erinomainen vetovoimatekijä Eurajoen kunnalle.
Tavoitteenamme on jatkaa kunnan kehittämistä
vieläkin vetovoimaisemmaksi positiivisen yhteistyön
merkeissä. Tässä yhteistyössä on kyläyhdistysten ja
asukkaiden merkitys suuri. Kunnassamme asuu
aktiivisia ihmisiä ja kaikilla on yhteinen halu kehittää
kuntaamme.
Tule asumaan rauhalliseen ja luonnonläheiseen
ympäristöön hyvien tieyhteyksien varrelle.
Vesa Lakaniemi
Kunnanjohtaja

Eurajoen Ylisenpään Kyläyhdistys ry

Irjanne, Huhta
ja Mullila
Irjanteen, Huhdan ja Mullilan alueella toimii Ylisenpään
kyläyhdistys. Haluamme toiminnallamme saattaa kyläläiset
yhteen kyliemme perinteitä vaalien.
Irjanteen kirkonmäellä sijaitsee Satakunnan vanhin
puukirkko, ja kirkonmäen merkitys kyläläisille onkin ollut
suuri kautta aikojen. Kyläyhdistys järjestää aktiivisesti
monipuolista toimintaa, josta tiedotetaan muun muassa
postilaatikoihin jaettavalla tapahtumakalenterilla.

Yksi kylien koko perheen tapahtumista on perinteinen
talvirieha. Tapahtumat myös vaihtelevat, ja hyvänä
esimerkkinä kesäisestä toiminnasta voidaan mainita 2019
suuren suosion saanut vauvakahvila. Huhdalla on oma koulu,
ja perhepäivähoitokin löytyy kyläyhdistyksen alueelta.
Kyliltä pääsee kätevästi Eurajoen keskustaan myös pyörällä,
valaistua pyörätietä pitkin.

Kuivalahti

Suolaisen meren tuoksu, tumman vihreät metsät ja
lempeässä tuulessa huojuvat viljapellot. Kuivalahti on
idyllinen noin 400 asukkaan merenrantakylä. Kesäisin kylä
nousee täyteen kukoistukseensa kesäasukkaiden saapuessa
mökeilleen. Koko Satakunnassa tunnettu Kuivalahden
kesäteatteri viihdyttää tuhansia ihmisiä. Kylän voima näyttää
mahtinsa, kun kyläläiset pääsevät toteuttamaan itseään niin
näyttämöllä kuin satapäisessä talkoojoukossa.

Kuivalahden kyläyhdistys ja
Kuivalahden nuorisoseura

Kylästä ajaa autolla puolessa tunnissa niin Raumalle kuin
Poriinkin. Veneilijät pääsevät nauttimaan meren
kimmellyksestä ja kauniista saaristosta hyvien
venereittien ansiosta.
Tervetuloa Kuivalahdelle!

Kylä elää. Uudisrakentamista tehdään pääosin meren
rannalle ja kesäasuntoja muutetaan vakituisiksi asunnoiksi.
Vanhempia kiinteistöjä vapautuu iäkkäämmän väen
muuttaessa Kirkonkylään. Kylän lapset aloittavat
koulutaipaleensa omassa alakoulussa ja pienemmät
lapset päivähoidon ryhmäperhepäiväkodissa.
Aktiiviset kyläläiset Kuivalahden VPK:ssa, Martoissa,
Nuorisoseurassa ja koulun vanhempainyhdistyksessä
vetävät monenlaista harrastustoimintaa ympäri vuoden.
Kylän keskipisteenä olevalla Nuorisoseurantalolla on hyvät
puitteet juhlien ja tapahtumien järjestämiseen.

Kuva: Mervi Salonen

Linnamaa

Ensin oli pelkkää vettä. Aikojen kuluessa merestä kohosi
mäki ja sen laelle linna, pieni puinen linnoitus, jonka suojista
sotilaat vartioivat tärkeitä Lapijoen ja Eurajoen vesireittejä.
Linnamäki vallihautoineen on yhä olemassa. Nykyään kylän
varsinainen keskus on Linnamaan koulunmäki ja sen
ympäristö. Kyläläisille tärkeitä paikkoja ovat myös
pruuttahuone ja riippusilta. Vajaan kahdensadan asukkaan
kylää rajaavat vesistöt; Eurajoki, Lapijoki ja Selkämeri,
sisämaassa metsä. Kylää halkova kylätie on osa muinaista
Pohjanmaan rantatietä. Linnamaalaiset rakastavat omaa
tilaa, viljavia vainioitaan, meren laineita ja metsien rauhaa mahdollisuutta elää ja ulkoilla omalla tavallaan.

Lisätietoa antaa Liinmaan perinneyhdistys ry.
www.liinmaa.fi

Kylässä on oma koulu ja tiivis sekä ystävällinen kyläyhteisö.
Linnamaissa toimii kaksi yhdistystä, Liinmaan perinneyhdistys
ry ja Linnamaan koulun vanhempainyhdistys ry. Yhdistysten
kautta kyläläiset huolehtivat aktiivisesti ympäristöstään
yhdessä tehden sekä järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten
kesällä Lysti ja syksyllä Kekri. Merellinen Linnamaa tarjoaa
veneilijöille venepaikkamahdollisuuden Luodolla Eurajoen
kunnan venelaiturissa. Kylästä on lyhyt matka Raumalle,
Olkiluotoon, Eurajoen keskustaan ja Kaunissaareen.

Kylässä on oma koulu ja tiivis
sekä ystävällinen kyläyhteisö.
Yhdistysten kautta kyläläiset
huolehtivat aktiivisesti
ympäristöstään

Luodonkylä

LUODONKYLÄ - Luotojen kylä - sijaitsee n 1 km päässä
Luvian keskustasta länteen merelle päin. Poriin on matkaa
20 km. Kylän alueella on Laitakari, maankuulu
virkistyspaikka, jossa on vierasvenesatama, uimaranta,
venepaikkoja ja Kaljaasi Ihanan kotisatama sekä tanssilava
ja ravintola/kahvilatoimintaa kesällä sekä talvella.
Erikoispiirteenä on ns “Kivenkiertäjät” eli luvialaiset, jotka
käyvät katsomassa vähintään kerran päivässä merta ja
kiertävät Laitakarissa liikenteenohjaus kiven.

www.luodonkyla.fi
Luodonkylän Kyläyhdistys ry

Vireä Kyläyhdistys järjestää kaikenlaista mukavaa ympäri
vuoden mm. Juhannussalon tekoa ja pystytyksen
Juhannusjuhlan kera. Meri kuuluu ja näkyy vahvasti
Luodonkylän elämässä ja yhä yleisin kysymys on kun joku
siirtyy ajasta ikuisuuteen, et MIMMONE PAAT SILT JÄI?

Peränkylä

Peränkylä sijaistee Luvialla ihan lähellä valtatie 8:aa, josta on
lyhyt etäisyys Poriin. Peränkylässä on kaksi järveä Pinkjärvi
ja Riihijärvi. Peränkylän kyläyhdistys toimii aktiivisesti ja
järjestää kesäisin tansseja sekä tapahtumia kylänvanhassa
perinteissä suulissa.

Peräkylän kyläyhdistys

Peränkylä on varsinainen kesäkylä, jossa kesällä vanhalla
koululla toimii muun muassa kirpputori.
Katilankesäpuutarha palvelee asiakkaita kesän ajan ja
Peränkylässä pääset nauttimaan todellisesta luonnon
rauhasta sekä linnunlaulusta.

Rikantila

Rikantilan koulun kyläyhdistys on aktiivinen toimija, jolla on
mm. pitkään toiminut tonttipankki. Kylän koulu on pienimpiä
kyläkouluja Satakunnassa ja on toiminut jo 100-vuotta.
Koulumme on modernisti varusteltu kyläkoulu, jossa
opetetaan esikoululaisia sekä 1-6 luokan oppilaita. Koulun
tapahtumiin osallistumisen ohessa kyläyhdistys järjestää
erilaisia tapahtumia ympäri vuoden.

www.rikantila.fi
Rikantilan koulun kyläyhdistys ry

Toimimme ensisijaisesti koulun hyväksi, mutta myös
asukkaiden iloksi. Yhdistyksen alueeseen kuuluvat
Rikantilan, Köykän, Saaren, Vaimalan, Ritavuoren ja Lutan
kylät. Yhdistyksen alue on vireää maaseutua ja Rikantila
sijaitsee hyvien tieyhteyksien päässä. Luonnonläheisyyttä
tuo Hyypänvuoren luontopolku ja laavu. Yhdistyksen
alueella ilmestyy oma lehti, Kaapon Kaiku, jossa kerrotaan
kylien historiasta, asukkaista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Sydänmaa

Sydänmaista löytyy kylän täydeltä elämää, luontoa ja
maaseudun rauhaa. Kylämme on vuoden 2019 Satakunnan
maakuntakylä, eikä suotta, sillä kylämme on sulattanut
ihmisten sydämet erittäin innostuneella, luovalla ja
sydämellisellä toiminnallaan. Aktiivisuutemme takana on
kyläyhdistys, joka elää vahvasti tätä päivää järjestäen
erilaisia tapahtumia ja kehittäen yhteisömme toimintoja
kaikki ikäryhmät huomioiden.

Sydanmaankyla.wordpress.com
Sydänmaan pienviljelijä- ja kyläyhdistys

Kylämme ylpeys on yli sata vuotta samalla paikalla toiminut
kyläkoulu, joka jatkaa historiallista kulkuaan uuden
vastavalmistuneen koulurakennuksen myötä. Koulu onkin
kylän sydän ja tarjoaa ajanmukaiset puitteet ja viihtyisän
oppimisympäristön. Oppilaat opettajineen sekä aktiivinen
vanhempaintoimikunta osallistuvat kyläyhdistyksen
rinnalla monien yhteisten tapahtumien valmisteluihin.
Näin kylän lapset luovat siteitä ja juuria omaan kyläänsä
pienestä pitäen. Sydänlämpöisesti tervetuloa Suomen
sydämellisempään kylään.

Kuva: Tomi Glad / Glad Media

Hyvän elämän e väät
Eurajoelta!
Tule asumaan rauhalliseen ja luonnonläheiseen
ympäristöön hyvien tieyhteyksien varrelle.

Tarjolla edullisia, reilunkokoisia ja rauhallisia tontteja.

Lisätietoja: Eurajoki.fi
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