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Meidän perheen koti
on nyt Eurajoella.

Päätös Salmen perheen uuden kodin sijainnista oli suhteellisen helppoa, kun
sitä mietittiin ja vertailtiin, kertoo perheen isä Juho Salmi. Päätökseen vaikuttivat monet tekijät ja yksi merkittävistä tekijöistä on Eurajoen keskeinen sijainti
ja hyvät liikenneyhteydet. Noin 30 minuutin matka lähikaupunkeihin ja asut
maalaismaisemassa, jossa on tilaa hengittää sekä peruspalvelut kunnossa.
He olivat paluumuuttajia, sillä perheen isä Juho oli itse kotoisin Eurajoelta.
Salmen perhe oli pitkään hakenut Eurajoelta suhteellisen uutta omakotitaloa
ja sellaista ei löytynyt, joten näin he päätyivät rakennusprojektiin. Omakotitalon rakennusprojekti alkoi alkuvuonna 2017 ja he pääsivät muuttamaan jo
saman vuoden jouluksi uuteen kotiin. Projekti aina tontin valinnasta lähtien
oli helppoa, sillä kunnalla oli tonttitarjontaa runsaasti. Tonttien hinnoittelu
on noin viidesosa lähikaupunkien tonttien hinnoittelusta. Rakennuksen lupa-asiat hoituivat nopeasti ja kunnallistekniikan liittymiskustannukset
ovat Eurajoella edulliset verrattuna lähikaupunkien hintoihin. Näissä kustannuksissa säästimme ja alitimme budjetin, sanoo Juho. Rakentaminen sujui
hyvin yhteistyössä alueen alihankkijoiden kanssa ja kaikki projektin
ulkopuoliset tekijät löytyikin omasta kunnasta.
Reetan, Juhon ja heidän lapset Stella 5 v., Fiona 3 v., Jooa 1 v. sekä Sulo-koira
nauttivat asumisesta uudessa kodissa. Perhe halusi rakentaa asuntoalueelle,
jotta lapsille on naapurissa leikkikavereita ja lyhyt matka päiväkotiin sekä
tulevaisuudessa kouluun.

Kävelymatkan päässä on lapsille useita leikkipaikkoja ja vaikkapa metsäretkelle
pääset kävellen. Kunnan ylläpitämä liikuntakenttä, pururadat ja yläasteen kuntosali ovat ihan lähellä ja takapihalle on suunnitteilla kunnan uusi liikuntahalli.
Perheen lapsista Stella ja Fiona ovat syksystä alkaen olleet hoidossa kunnan
päiväkodissa ja sitä ennen perhepäivähoitajalla. Hoitopaikka samaan päiväkotiin on järjestynyt hienosti ja se on yksi tärkeistä perheen arjen asioista.
Pienessä kunnassa arki asioiden hoitaminen on helpompaa ja henkilökohtaisempaa. Terveydenhoito rokostuksineen on kunnassa järjestetty asiallisesti ja
lasten kanssa neuvolassa käyntikin sujuu hyvin, kun on aina tutut kasvot,
kertoo Juho. Eurajoella halutaan tukea lapsiperheitä ja he nostavat esille kunnan maksaman kuntalisän kotihoitotuen päälle.
Kunnan vakaa talous ja veroprosentti ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat päätöksessä silloin, kun tekee vertailuja eri asuinpaikkojen suhteen. Eurajoelle
asumista on helppo suositella, kun kunnan peruspalvelut ovat kunnossa ja
rakentaminen on sujuvaa sekä tontteja on tarjolla, kertoo Juho.

