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EURAJOEN KUNNAN 
HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020

Kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman 
edistäminen on kunnan perustehtävä 

Eurajoen kunnan tavoitteena on luoda kuntalaisille edellytyksiä 

osallistua, harrastaa ja antaa tilaa omien ideoiden toteutta-

miseen. Aktiivisuus ja yhteiskehittäminen lisää osallisuutta ja 

sitoutumista omaan kuntaan. Positiivinen meininki näkyy ja 

kuuluu elinvoimaisuutta edistäen.  

Terveydenhuoltolaki & Kuntalaki edellyttävät:

• Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia 

sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan 

palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kunta-

laisten hyvinvointitarpeisiin.

• Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueen 

elinvoimaa sekä järjestää palvelut asukkailleen taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

• Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista 

toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Tämän 

lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava 

laajempi hyvinvointikertomus. 

ELINVOIMAINEN 
KUNTA

EDELLYTYKSET 
HYVINVOINNIN 
EDISTÄMISELLE

AKTIIVISET
KUNTALAISET

YHTEIS-
KEHITTÄMINEN

YHTEISÖLLISYYS JA 
SOSIAALINEN 

PÄÄOMA

SITOUTUMINEN  
OMAAN 

KUNTAAN

POSITIIVINEN 
MEININKI
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Hyvinvointityö Eurajoella

HYVINVOINTITYÖN STRATEGISET PAINOPISTEET VUOSILLE 2017-2021

Edistää kuntalaisten 

hyvinvointia  
ja terveyttä

Tarjota turvallinen  
ja sujuva arki

Tukea kasvua  

ja vanhemmuutta

Hyödyntää yhdistysten  
osaamista kuntalaisten  

aktivoinnissaTarjota 

monipuolisia 
asumis-
mahdollisuuksia

Kunnan hyvinvointijohtamisen kannustimeksi on kehitetty 

kunnille maksettavaa hyvinvoinnin edistämisen valtionosuuden 

lisäosaa, HYTE-kerrointa. Rahoituksen valtionosuuden suuruu-

teen vaikuttaa kunnan tekemä työ hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

HYTE-kertoimen suuruuteen vaikuttaa kunnan nykytilaa ku-

vaavat prosessi-indikaattorit sekä kunnan toimillaan aikaan-

saamaa muutosta kuvaavat tulosindikaattorit. Eurajoen kunnan 

HYTE-kertoimen suuruus vuonna 2020 on 18,2€/asukas.

EURAJOEN KUNNAN HYVINVOINTITYÖTÄ KOORDINOI HYVINVOINTIRYHMÄ

Poikkihallinnollinen Hyvinvointiryhmä vastaa mm. hyvinvointisuunnitelman ja 

hyvinvointikertomuksen kokoamisesta ja päivittämisestä, hyvinvointitiedon ke-

räämisestä sekä käytännön toiminnan toteutuksesta kuntalaisten hyväksi.
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Väestön kehittyminen

Eurajoen kunnan väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 9452 asukasta. 

Tilastokeskuksen väestön ennakkotietojen mukaan Eurajoen kunnan 

väkiluku kasvoi 80 henkilöllä. Kuntaan syntyi ennakkotietojen mukaan 

73 lasta vuoden 2020 aikana. Kasvua on hiukan edelliseen vuoteen 

(65 lasta). Vuonna 2017 Eurajoelle syntyi 73 lasta ja vuonna 2018 84 

uutta eurajokelaista. Eurajoella menehtyi 107 henkeä vuoden 2020 

aikana. Väestön ennakkotilaston mukaan Eurajoelle muutti vuoden 

2020 aikana 83 uutta kuntalaista.

Eurajoelle syntyi 

73 lasta
vuoden 2020 aikana

Alle 16-vuotiaiden osuus 

18 %
Eurajoen ikärakenne on 
Satakuntaan verrattuna 
hiukan nuorempi

Eurajoelle muutti

83 uutta
kuntalaista vuoden 
2020 aikana

Työikäisten osuus  
väestöstä oli

 55%
vuonna 2020

EURAJOEN VÄESTÖRAKENNE

0–6-VUOTIAAT

5,5%

0–6-VUOTIAAT

6,7%

7–15-VUOTIAAT

7,1%

7–15-VUOTIAAT

10,4%

16–24-VUOTIAAT

7,3%

16–24-VUOTIAAT

8,5%

25–64-VUOTIAAT

49,6%

25–64-VUOTIAAT

48,3%

65–74-VUOTIAAT

12,6%

65–74-VUOTIAAT

15,4%

74–84-VUOTIAAT

10,5%

74–84-VUOTIAAT

8%

85 VUOTTA 
TÄYTTÄNEET

7,4%

85 VUOTTA 
TÄYTTÄNEET

2,7%

VÄESTÖENNUSTE 2040

EURAJOELLA ASUU

9 452
asukasta (31.12.2020) + 80 v.2020.

2017  73

2018  84

2019 65

2020    73

EURAJOELLA SYNTYNEET LAPSET
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Miten eurajokelaiset voivat?

Vuonna 2019 julkaistun THL:n sairastavuusindeksin mukaan 

Eurajoella asuu Satakunnan 2. terveimmät asukkaat. Sairasta-

vuusindeksin perusteella Eurajoki kuuluu Suomen terveimpään 

neljännekseen. Satakunnan maakunnassa sairastavuusindeksin 

keskiarvo on 99,3, josta alhaisin on Ulvilassa (88,0) ja korkein 

Siikaisissa. 

Eurajoen kunnan työllisyys on ollut hyvällä tasolla valtuustokauden 

ajan ennen koronaa. Työttömyysprosentti on ollut usean vuoden 

ajan alle 4-6 %. Vuoden 2020 työttömyyttä on nostanut korona-

epidemian aiheuttamat lomautukset.  Vuonna 2020 työttömyys-

prosentti oli Eurajoella keskimäärin 8,4% ja Satakunnassa 12,5%.

Nuorisotyöttömyys on Eurajoella vähäisempää vertailukuntiin ja 

koko Suomen sekä Satakunnan keskiarvoon nähden. Nuor-

ten 18-24-vuotiaiden työttömien määrä vastaavan ikäisestä 

työvoimasta on vähentynyt vuodesta 2017 (9,3%/ Satakunta 

15,0%) vuoden 2019 osuuteen (7,4%/13,4%). Koronapandemian 

vaikutukset näkyvät, sillä vuoden 2020 osuus nousi 10,9%:n ja 

Satakunnan keskiarvo kipusi 16,7 %:n.  

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden lapsiperheiden 

osuus on pysytellyt matalana (n. 0,5 %) Satakuntaan ja vertailu-

kuntiin nähden. 

TYÖTTÖMÄT EURAJOELLA, %TYÖVOIMASTA

ULVILA 88,0

EURAJOKI 89,1

RAUMA 90,0

NAKKILA 92,4

JÄMIJÄRVI 92,5

SAIRASTAVUUSINDEKSI KUNNITTAIN 2019

Eurajoella asuu  
Satakunnan 

toiseksi 

terveimmät asukkaat

Eurajokelaiset antoivat 
onnellisuudelleen  
arvosanaksi             

8,2 
(asteikolla 1-10)

Vuonna 2020 alkanut korona-aika on vaikuttanut kuntalaisten hyvinvointiin kaksijakoisesti. 
Sosiaaliset rajoitukset, harrastustoiminnan keskeytyminen, palveluiden sulut ja taloudellinen 
epävarmuus ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Positiivisina vaikutuksina koettiin liikunnan ja 
luontoretkeilyn lisääntyminen, digitaitojen kehittyminen ja lähentyminen perheenjäsenten 
kanssa. 

8,5%

2017

Koko Satakunta           

11.8%

2018

6,1%

Koko Satakunta           

9,7%

2019

5,5%

Koko Satakunta           

9,4%

2020

8,4%

Koko Satakunta           

12,5%

Eurajoen työttömyys- 
prosentti on on pysytel-
lyt Satakunnan keskiar-
von alapuolella vuosina 
2017-2020. Korona-
pandemian vaikutukset 
näkyvät eurajokelaisten 
työllisyysprosentin 
nousuna vuoden 2020 
aikana.
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Lasten määrä on vähentymään päin, muttei samassa vauhdissa 

Satakunnan kuntiin nähden. Eurajoella oli 630 0-6 vuotiasta lasta 

vuoden 2020 lopussa (6,6% koko väestöstä). 7-15-vuotiaiden las-

ten määrä oli 1096 (11,5 %). Vaikkakin lasten prosentuaalinen osuus 

väestöstä on vähentynyt vuosittain, on Eurajoella lasten määrä 

suurempi suhteessa Satakunnan väestön vastaaviin osuuksiin. 

Lapsiperheiden määrässä ei ole ollut suuria muutoksia vuosien 

2017-2019 aikana. Eurajoella ahtaasti asuvien lapsiperheiden 

Lapset, nuoret ja lapsiperheet

0–6 –vuotiaita

630
7–14 –vuotiaita

1096
vuoden 2020 
lopussa

Lapsiperheitä yhteensä

1022
joka on

37 %
kaikista Eurajokelaisista 
perheistä

Eurajoella on lapsia ja nuoria 

enemmän  

suhteessa koko Satakuntaan

0-17-vuotiaiden osuus  

20,7% 
Eurajoella

Koko Satakunnan osuus   

17,5%

Tulevaisuudessa lasten ja nuorten 
hyvinvointiin Eurajoella vaikutetaan 
aktiivisesti luomalla Unicefin 
Lapsiystävällinen kunta-toimintamalli.

määrä (n. 27 %) on pysynyt samalla tasolla koko valtuustokau-

den ajan. 

Lastensuojeluilmoitusten määrät ovat kasvaneet vuosien 

2017–2020 aikana. Vuonna 2020 Eurajoella tehtiin 500 lasten-

suojeluilmoitusta, joka on 179 enemmän kuin edellisvuonna. 

Lastensuojeluilmoitusten määrä on tuplaantunut vuodesta 

2018, jolloin ilmoituksia tehtiin 232.
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Alle kouluikäiset eurajokelaiset

Varhaiskasvatuksessa oli vuonna 2020 noin 400 lasta. Vuonna 

2019 1–6-vuotiaiden osallistumisprosentti kunnan kustanta-

maan varhaiskasvatukseen oli 61,6 %, joka on Satakunnan kes-

kiarvon mukainen. Eurajoella prosenttiosuus kasvaa samassa 

suhteessa iän kanssa. Varsinkin pieniä lapsia hoidetaan kotona 

lasten kotihoidon tuella ja sen kuntalisällä.

Verkostoituvan perhekeskusmallin kehittäminen on ollut kes-

keinen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisen tavoite. 

Verkostomainen perhekeskus on aloittanut toimintansa vuoden 

2020 alkupuolella, jossa moniammatillinen tiimi koostuu eri ta-

hojen edustajista mm. perheneuvolasta, varhaiskasvatuksesta, 

terveydenhuollosta, seurakunnasta sekä sosiaalitoimesta.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien perheiden lasten liikunta-ak-

tiivisuutta on lisätty LEILA-leikkien liikkuvaan arkeen -hankkeen 

avulla. Lähiympäristöt ja lähiliikuntapaikat on otettu entistä aktii-

visempaan käyttöön ja jokaiselle ryhmälle tai tiimille on hankittu 

vuonna 2020 omat retkireput tai rinkat retkeilyvarusteineen. 

Toiminnallista yhteistyötä on lisätty varhaiskasvatukseen osal-

listuvien lasten perheiden kanssa viikonloppureppujen avulla. 

Lapsiperhe on saanut käyttöönsä repun, jossa on mm. Leila-lii-

kuntaseikkailukartta, välineitä luontoliikuntaan ja opaskirjanen 

lapsiperheen hyvinvoinnin edistämisestä. 

Päiväkoti Metsätähti sai ensimmäisenä päiväkotina Eurajoella 

Makuaakkoset-diplomin, joka on päiväkodeille myönnettävä 

tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti 

kestävän ruokailun edistämisestä.

Ylipainoisten lasten osuus on Eurajoella kasvussa ja ylitti vuon-

na 2019 Satakunnan keskiarvon. Vuonna 2019 33% 2-6-vuoti-

aista pojista ja 20% samanikäisistä tytöistä olivat ylipainoisia. 

Varhaiskasvatuksessa oli  

400 
lasta vuonna 2020

Osallistunut kerho- tai 
leikkitoimintaan viikoittain            

63,3% 
Satakunta 60,2%

Syö päivittäin hedelmiä, 
marjoja ja kasviksia            

36,7% 
Satakunta 38%

Vuonna 2019  

Liikkuu kotioloissa yli  
tunnin päivässä vauhdikkaasti            

90% 
Satakunta 77,1%

2-6-vuotiaista pojista  

33%  
oli ylipainoisia

Vuonna 2019  

2-6-vuotiaista tytöistä 

20% 
oli ylipainoisia

LEILA-LEIKKIEN LIIKKUVAAN ARKEEN -HANKE KANNUSTIMENA 

Hanke on lisännyt tuntuvasti fyysistä aktiivisuutta varhaiskasvatuksessa. 

Sen avulla on myös kannustettu koko perhettä hyödyntämään lähiympä-

ristön liikuntamahdollisuuksia ja lisätty perheiden hyvinvointitietämystä. 

1-6-VUOTIAISTA OSALLISTUI 
VARHAISKASVATUKSEEN

61,6%
vuonna 2019

ALLE KOULUIKÄISISTÄ
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Eurajokelaiset peruskoululaiset

Eurajokelaiset peruskoululaiset ovat pääosin tyytyväi-

siä elämäänsä. Kouluikäiset ovat tyytyväisiä koulun työ- ja 

opiskeluoloihinsa, syövät päivittäin koululounasta ja liikkuvat 

kohtalaisen aktiivisesti. Kouluikäiset lapset ovat vähiten huolis-

saan perheen taloudellisesta tilanteesta vertailukuntiin nähden. 

Osallisuus, ystävien määrä ja oppilaiden vaikutusmahdollisuudet 

ovat hyvällä tasolla vaikuttaen positiivisesti lasten hyvinvointiin. 

Oppimisen tuen tarpeet ovat kasvaneet koko valtuustokauden 

ajan Eurajoella (n.15 % peruskouluikäisistä erityisen tuen piirissä 

v. 2019). Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille on kasvava 

tarve. Koulupsykologiresurssi on saatu tavoitteiden mukaiseksi 

vuonna 2020. Kunnassa työskentelee kaksi koulupsykologia.

Eurajokelaiset lapset harrastavat kulttuuria ja taidetta aktiivises-

ti. 4.-5.-luokkalaisista 81% ja 8.-9.-luokkalaisista 22% harrastaa 

kulttuuria viikoittain. Liikuntaa harrastetaan aktiivisesti ohjatusti, 

mutta omaehtoisen liikunnan määrä vähenee peruskoulun 

edetessä ja romahtaa lukioikäisenä. Alakouluikäisistä 41%, 

yläkouluikäsistä 20% ja lukioikäisistä vain 7% liikkuu vähintään 

tunnin päivässä.

Alakouluikäisistä liikkuu 
vähintään tunnin päivässä

41%
2019 kouluterveyskyselyn 
perusteella

Yläkouluikäisistä vain 

20%
liikkuu vähintään  
tunnin päivässä

Lukioikäisistä enää 

7%
liikkuu vähintään  
tunnin päivässä

Eurajoen liikuntaseuroissa 
on yhteensä 1257 alle 
18-vuotiasta jäsentä.

Harrastaa taidetta ja 
kulttuuria vähintään  
kerran viikossa 

80,5% 
Satakunta 78,7%

Kokee olevansa tärkeä osa koulu-
yhteisöä tai kuuluvansa yhteisöön 

40,8% 
Satakunta 41,2%

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu 

35,2% 
Satakunta 29,0%

Harjaa hampaansa 
 harvemmin kuin 2x /pv 

46,2% 
Satakunta 36,6%

Harrastaa jotakin vähintään 
kerran viikossa 

88,9% 
Satakunta 90,3%

Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa 

7,8 % 
Satakunta 7,1%

EURAJOKELAISISTA  
ALAKOULUIKÄISISTÄ

91,5%
on tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä. 

Satakunta 89,85%  

4-5 LUOKKALAISISTA

Kokenut vanhempien tai muiden 
huoltapitävien aikuisten henkistä 

väkivaltaa vuoden aikana 

22,2% 
Satakunta 17,5%
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Tuntee itsensä yksinäiseksi 

5,6% 
Satakunta 10,9%

Kokee koulu-uupumusta 

6,8% 
Satakunta 14,6%

Kokee olevansa tärkeä osa koulu-
yhteisöä tai kuuluvansa yhteisöön 

51,1% 
Satakunta 41,9%

Ei syö aamupalaa 
joka arkiaamu 

37,2% 
Satakunta 42,0%

Hampaiden harjaus 
harvemmin kuin 2x /pv 

47,2% 
Satakunta 45,5%

Harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa 

96,6% 
Satakunta 95,3%

Kokenut vanhempien tai 
muiden huoltapitävien 

aikuisten henkistä 
väkivaltaa vuoden aikana 

20,2% 
Satakunta 28,7%

Yläkouluikäisten liikunnan 
määrä on vähentynyt ja netin 
koukuttavuus lisääntynyt. 

Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa 

5,5% 
Satakunta 7,1%

Eurajokelaisista 7-12 vuotiaista

27,5%
oli ylipainoisia. Satakunta 28,5%.

13-16-vuotiaista

29,6%
oli ylipainoisia. Satakunta 31,5%.

EURAJOKELAISISTA  
YLÄKOULULAISISTA

82,6%
on tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä. 

Satakunta 75,2%  

Eurajokelaiset peruskoululaiset

8.-9.- LUOKKALAISISTA
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EURAJOKELAISISTA  
TOISEN ASTEEN OPISKELIJOISTA

76,2%
on tyytyväinen elämäänsä tällä hetkellä. 

Satakunta 74,6%  

Lukioikäiset ovat suurilta osin tyytyväisiä elämäänsä ja 

harrastavat aktiivisesti. Uupuminen, stressi ja ahdistus on 

lisääntynyt lukioikäisillä, jota aiheuttaa mm. koulun työmää-

rän lisääntyminen, tehtävien kasaantuminen sekä ajankäy-

tön haasteet. Opiskelijoiden käyntimäärät kuraattorilla ovat 

selkeästi lisääntyneet vuoden 2020 aikana. 

Tukitoimia nuorten kasvuun hyvinvoivaksi aikuiseksi

Nuorten työpaja: Työvalmentajat räätälöivät nuorille henki-

lökohtaisia reittejä koulutukseen, harjoitteluun, työelämään ja 

motivoivat arkirytmin ylläpitämiseen. Eurajoen kunta myön-

tää yrityksille ja yhdistyksille kesätyöpaikkatukea nuorten 

työllistämiseen.

Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta löytämään tarvitsemansa palvelut, 

joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuuttaan 

yhteiskuntaan. Nuoria opastetaan myös muilla elämänhallinnan 

osa-alueilla sekä tuetaan pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Nuorisotalotoiminta, jalkautuva nuorisotyö sekä nuorisotyö so-

siaalisen median kanavilla. Nuorisotoiminta tarjoaa turvallisen pai-

kan vapaa-ajanviettoon, tukea aikuiseksi kasvamiseen sekä erilaisia 

aktiviteettejä nuorten toiveiden ja erilaisten teemojen pohjalta. 

Eurajoella on ollut yli 10 vuotta vanhempien kanssa yhteisesti sovitut 

kotiintuloaikasuositukset: alakouluikäisillä kaikkina viikonpäivinä klo 

20.00 ja yläkouluikäisillä arkisin klo 21.00 ja viikonloppuisin klo 23.00.

Tuntee itsensä yksinäiseksi 

10,8% 
Satakunta 10,7%

Kokee koulu-uupumusta 

12,9% 
Satakunta 14,1%

Kokee olevansa tärkeä osa koulu-
yhteisöä tai kuuluvansa yhteisöön 

76,2 % 
Satakunta 76,5%

Ei syö aamupalaa joka arkiaamu 

33,3% 
Satakunta 32,1%

Kokee terveydentilansa 
keskinkertaiseksi tai huonoksi 

22,0% 
Satakunta 22,9 %

Harrastaa jotakin vähintään 
kerran viikossa 

98,0% 
Satakunta / 97,8%

Kokenut vanhempien tai muiden 
huoltapitävien aikuisten henkistä 

väkivaltaa vuoden aikana 

24,5% 
Satakunta 26,5%

Lukioikäisillä uupumisen 
lisääntyminen näkyi mm. 
käynneissä kuraattorilla

Koulukiusattuna vähintään 
kerran viikossa 

4,9% 
Satakunta 1,3 %

Eurajokelaiset toisen asteen opiskelijat

LUKIOLAISISTA
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Eurajokelaiset työikäiset

Eurajokelaisten työikäisten hyvinvoinnin tilasta on saatu tietoja 

kunnassa vuonna 2019 toteutetun työikäisten kyselyn sekä sa-

takuntalaisten v. 2019 hyvinvointikertomuksen avulla. Eurajoke-

laisista työikäisistä lähes 63% koki olevansa tyytyväisiä tervey-

dentilaansa joka päivä tai suurimman osan ajasta. Työikäisillä on 

positiivinen usko työkykyynsä, sillä kyselyn mukaan 87% uskoi 

jaksavansa työskennellä vanhuseläkeikään saakka.

Työikäisistä 14% ei arvionsa mukaan liiku juuri koskaan. Liikku-

mattomuus on iso uhka työikäisten hyvinvoinnille. Satakunta-

laisten hyvinvointikertomuksen mukaan lihavien osuus (BMI ≥ 

30) 20–54-vuotiaista kasvaa vuosittain. Satakunnassa lihavien 

osuus oli vuonna 2019 23,7% ja koko maan keskiarvo on 20,1 %.  

Liikunnan lisäksi ravinnolla on vaikutusta painonhallintaan. 

Kasviksia ja hedelmiä suositusten mukaisesti käyttävien osuus 

on Satakunnassa maan pienimpiä (28,6%).

Korona-ajan vaikutuksia kartoittavassa kyselyssä yli kolmannes 

kertoi lisänneensä liikuntaa sekä luonnossa liikkumista, jolla on 

toivottavasti positiivisia vaikutuksia työikäisten liikunta-aktiivi-

suuteen jatkossa.

Työikäisille tehdyn kyselyn perusteella 72% työikäisistä koki 

omat päivittäiset tekemiset aina merkitykselliseksi sekä satun-

naisesti merkitykselliseksi 22%. Työikäisistä 75% koki itsensä 

aina muille tarpeelliseksi ja toisinaan tarpeelliseksi 24%.

TYÖIKÄISISTÄ

63%
kokee olevansa tyytyväinen  

terveydentilaansa joka päivä tai  
suurimman osan ajasta.

87%
uskoo jaksavansa työskennellä 
vanhuseläkeikään saakka

94%
kokee omat tekemisensä 
merkityksellisiksi aina tai 
satunnaisesti

75%
kokee olevansa tarpeellinen muille 
jokaisena päivänä

> 33%
kertoo lisänneensä 
liikuntaa sekä luonnossa 
liikkumista korona aikana

72%
Kokee omat päivittäiset tekemiset 
aina merkitykselliseksi

Lihavien osuus Satakunnassa

23,7%
Koko maan keskiarvo 20.1%

Satakuntalaisista työikäisistä  

28,6%
syö kasviksia ja hedelmiä 
suositusten mukaan

Työikäisistä

14%
ei arvionsa mukaan 
liiku juuri koskaan
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Eurajokelaiset ikäihmiset

Iäkkäät ihmiset voivat keskimääräistä paremmin Eurajo-

ella Satakuntaan ja kuntayhtymän kuntiin verrattuna. 

Ikääntyvien yli 65-vuotiaiden osalta kaatumisiin ja putoamisiin 

liittyvät hoitojaksot ovat vähentyneet huomattavasti valtuusto-

kauden aikana. Lonkkamurtumien osalta määrä on vähentynyt 

ja on alle Satakunnan keskiarvon. 75 vuotta täyttäneistä eurajo-

kelaisista 92,1% asui kotonaan vuoden 2019 lopulla.

Korona-ajan vaikutuksia kartoittaneessa kyselyssä iäkkäät 

ihmiset kokivat voimakkaasti, että harrastus- ja yhdistystoi-

minnan keskeytyminen, sosiaalisten kontaktien rajoitukset sekä 

kunnallisten palveluiden sulkeutuminen vaikuttivat negatii-

visesti hyvinvointiin. Sosiaalisten kontaktien väheneminen 

aiheutti vastaajien mukaan mökkiytymistä, ikävää ja pelkotiloja. 

Viikoittaisten harrastusryhmien ja kuntouttavien palveluiden 

loppumisella koettiin olevan vaikutuksia heikkenevään toimin-

takykyyn ja aiheuttaneen laiskistumista.

Ikääntyvien toimintakyvyn ja kotona-asumisen tueksi on tarjolla 

maksuttomia palveluita, joita tuotetaan yhteistyössä vanhus-

palveluiden, vapaa-aikapalveluiden, vertaisohjaajien sekä 

yhdistystoimijoiden kanssa.

• Hyte-neuvonnasta tukea elintapamuutoksiin

• Vapaaehtoinen koulutettu hyvinvointikaveri seuraksi ulkoi-

luun ja kulttuuririentoihin sekä avuksi lähiympäristön toimin-

toihin osallistumiseen

• Voi Hyvin-toimintaryhmiä vertaisohjaajien ja liikuntaneuvojan 

vetämänä (jopa 24 toimintaryhmää/vko ennen koronaa) ja 

kymmeniä osallistujia viikoittain

• fysioterapeutin ja kuntohoitajan ohjaamia tasapainokouluja ja 

jumpparyhmiä

• digineuvontaa yhteistyössä Eurajoen Kristillisen opiston 

kanssa

• Kammaritoimintaa ja muita viikoittaisia toimintaryhmiä

• vuonna 2020 ryhmät ovat olleet tauolla tai kokoontuneet ul-

kona. Syksyllä jaettiin yli 300 jumppakuminauhaa ikäihmisille 

kotijumppaa varten

75 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ

92,1%
asui kotonaan vuoden 2019 lopulla.

KORONA-AJAN VAIKUTUKSIA IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIIN

Sosiaalisten kontaktien väheneminen aiheutti vastaajien mukaan 

mökkiytymistä, ikävää ja pelkotiloja. Harrastusryhmien ja 

kuntouttavien palveluiden loppuminen heikensi toimintakykyä.

Eurajokelaisilla on  

vähemmän  
lonkkamurtumia kuin 
Satakunnassa keskimäärin

75%
kokee olevansa 
tarpeellinen muille 
jokaisena päivänä

Ikääntyvien kaatumisiin 
ja putoamisiin liittyvät 
hoitojaksot ovat 

vähentyneet
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Ehkäisevä päihdetyö

Eurajoki on ollut mukana vuosien 2018-2020 ajan maakunnal-

lisessa Selvinpäin Satakunnassa-hankkeessa, jonka tavoittee-

na oli luoda Satakuntaan ehkäisevän päihdetyön rakenteet ja 

yhtenäiset toimintamallit.

Eurajoen oppilaitosten päihde- ja pelikasvatussuunnitelmaa on 

rakennettu kouluyhteistyöllä vuoden 2021 aikana.

Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tulee jatkossa panostaa 

entistä enemmän varsinkin nuuskan ja huumeiden osalta. Hu-

malahakuinen juominen on vähentynyt Satakunnassa kahdessa 

vuodessa (ka. 15%), mutta määrä Eurajoella on huolestuttavasti 

tuplaantunut vuosien 2017-2019 aikana.

Eurajoella toimii ehkäisevän päihdetyön ja ennaltaehkäisevän 

mielenterveystyön Hyvä mieli-työryhmä, joka on koottu eri 

hallinnonalojen asiantuntijoiden ja kolmannen sektorin toimi-

joiden välille. Tavoitteena on tukea eurajokelaisten mielenter-

veyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 

työtä sekä siirtää painopistettä korjaavista palveluista mielen-

terveyden vahvistamiseen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä 

varhaiseen puuttumiseen.
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SATAKUNTA

SATAKUNTA

SATAKUNTA

SATAKUNTA

SATAKUNTA

SATAKUNTA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN MITTARIT KOULUTERVEYSKYSELYSSÄ V. 2019

Tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa

4.-5.- luokan oppilaat

8.-9.-luokan oppilaat

Lukiolaiset

PÄIHDEKIINNIOTOT
EURAJOELLA

15

19 18

252017

2018

2019

2020HUUMAUSAINERIKOKSET
EURAJOELLA

17

10

17

29

2017

2018
2019

2020

Käyttää päivittäin jotain 
tupakkatuotetta tai 

sähkösavuketta

Huolta herättävää 
päihteiden tai tupakka- ja 

nikotiinituotteiden käyttöä tai 
rahapelaamista

Kokeillut kannabista 
vähintään kaksi kertaa

Nuuskaa päivittäin

Vanhempien alkoholinkäyttö 
aiheuttanut huolta
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Elinympäristö

Eurajokelaiset ovat tyytyväisiä asumisoloihinsa ja ympäristön 

turvallisuuteen ja voivat nauttia luonnosta ja ulkoilusta. Eurajo-

kelaisista työikäisistä 45% oli tyytyväisiä rakennettuun ympäris-

töön, 60% kunnan tarjoamiin lähipalveluihin ja 47% lähialueen 

liikunta- ja virkistysmahdollisuuksiin. Työikäisistä eurajokelaisis-

ta 74% koki asuinalueensa aina turvalliseksi ja 23% useimmiten 

turvalliseksi.

Elinympäristön tietopalvelu Liiterin tilastojen mukaan eurajo-

kelaisilla on erinomaiset mahdollisuudet lähivirkistysalueiden 

hyödyntämiseen. Eurajokelaisista 100 % asuu kävelymatkan 

(korkeintaan 1000m) päässä virkistykseen soveltuvista alueista.

Tavoitteena on asuinympäristöjen kehittäminen esteettömik-

si ja turvallisiksi sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeviksi. 

Erityisasumista on kehitetty ja rakennettu uusia asumispaikkoja 

erityistarpeita vastaaviksi.

Kuntalaisilla ja kunnassa toimivilla yhdistyksillä on mahdollisuus 

käyttää kunnan liikuntapaikkoja maksutta. Ulkoliikuntapaikkoja 

on parannettu vuoden 2020 aikana. Ulkokuntoilulaitteita on 

hankittu Eurajoen kirkonkylän ja Lapijoen kuntoradalle. Luvian 

koulukeskuksen yhteyteen valmistui aktiivipiha ja luontopolku-

jen opastusta on parannettu. Eurajoen alueen luontokohteita 

tuotiin tutuksi mm. Leila-hankkeen liikuntaseikkailukartan avulla 

ja sosiaalisen median avulla.

Yhdistykset osallistuvat aktiivisesti elinympäristön kehittämi-

seen. Yhdistyksille on myönnetty paikkakunnan elinympäristön 

kehittämissavustuksia vuosien 2017-2020 aikana mm. Liinmaan 

muinaislinna-alueelle, Eurajoen Veikkojen majan uudistuk-

seen, frisbeegolfradan rakentamiseen Luvian Vedon majan 

läheisyyteen, Luvian senioripuiston rakentamiseen, Verkkoran-

nan uimarannan ja rantasaunan petraamiseen sekä Eurajoen 

keskustan tuntumaan tehdyn penkkilenkin penkkien hankintaan.

45%
on tyytyväinen rakennettuun  
ympäristöön

60%
on tyytyväinen kunnan 
tarjoamiin lähipalveluihin

74%
kokee asuinalueensa 

aina turvalliseksi

47%
on tyytyväinen 

lähialueen liikunta- ja 
virkistysmahdollisuuksiin

EURAJOKI ON MATKALLA HIILINEUTRAALIKSI KUNNAKSI

Eurajoki on liittynyt ilmastonmuutosten hillinnän edelläkävijöiden 

Hinku-verkostoon vuonna 2017. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet 

tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 

mennessä vuoden 2007 tasosta.
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Osallisuus

Osallistumista ja vaikuttamista kunnissa voidaan edistää 

osallistamalla kuntalaisia palveluiden suunnitteluun ja päätök-

sentekoon. Kuntalaisten aktiivisuuden tukeminen, kuuleminen 

ja vuorovaikutteisuuden lisääminen vahvistavat osallisuutta ja 

sitoutumista omaan kuntayhteisöön.

Eurajoen äänestysaktiivisuus oli vilkasta (67,4%) vuoden 2017 

kuntavaaleissa verrokkikuntiin (Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila) 

ja Satakuntaan verrattuna. Osallisuuden mittarina voidaan 

myös käyttää kuntalaisaloitteiden määrää. Kuntalaisaloitteiden 

määrä on vähentynyt vuosittain kuluneen valtuustokauden 

aikana. Valtuustokauden ensimmäisenä vuonna tehtiin 32 kun-

talaisaloitetta, jonka jälkeen 15 kpl, 14 kpl ja 11 (vuonna 2020). 

Kahdeksan vuonna 2020 jätetyistä valtuustoaloitteist on joko 

johtanut toimenpiteisiin tai sisällytetty taloussuunnitelman tule-

viin vuosiin. Kolme valtuustoaloitetta on vielä valmistelussa.

Työikäisistä 33% kertoi olevansa tietoinen eri vaikuttamisen 

keinoista ja mahdollisuuksista osallistua elinympäristönsä asioi-

den ja palvelujen suunnitteluun. Työikäisistä vain 18% koki omat 

vaikuttamismahdollisuutensa hyväksi kuntalaisia koskevissa 

asioissa/päätöksissä.

EURAJOEN  
ÄÄNESTYSAKTIIVISUUS OLI

67,4%
vuoden 2017 kuntavaaleissa

18%
koki mahdollisuudet 
vaikuttaa kuntalaisia 
koskeviin asioihin/
päätöksiin hyväksi

33%
työikäisistä kertoi 
olevansa tietoinen eri 
vaikuttamisen keinoista ja 
mahdollisuuksista

Kuntalaisaloitteiden 
määrä vuonna 2020 

11 kpl

Osallisuutta on edistetty Eurajoella

• Toteuttamalla kuntalaisille erilaisia sähköisiä kyse-
lyitä. Kyselyillä kerättyä tietoa on hyödynnetty mm. 
Luvian aktiivipihan suunnitteluun ja Satolan perinnön 
hyödyntämiseen lasten ja nuorten hyväksi.  
 
Kun talaisilta on kerätty kokemustietoa korona-ajan 
vaikutuksista arkeen, oman koetun hyvinvoinnin 
tilasta sekä tarjottu mahdollisuutta osallistua uuden 
kuntabrändin suunnitteluun. 

• Järjestämällä ikäihmisten kansalaisraati

• Laatimalla v. 2021 valmistuvan Kuntalaisvaikuttamisop-
paan

• Kehittämällä viestintää eri ikäryhmät huomioiden

• Lisäämällä vuorovaikutusta ja kuulemismahdolli-
suuksia eri tapahtumissa

Osallisuutta on edistetty kouluissa / lasten ja nuorten keskuudessa

• Kuulemalla lapsia ja nuoria enenevissä määrin mm. kyselyiden 
avulla. Kouluikäisten toiveiden pohjalta toteutettiin harrastami-
sen Suomen mallin kerhot ja Satolan perinnön hyödyntäminen

• Aktivoimalla vanhempainyhdistystoimintaa. Kouluihin on pe-
rustettu vanhempainyhdistyksiä tai vastaavia, joiden perusta-
misessa oppilaat ovat olleet osallisina

• Kehittämällä lukiolaisten oppilaskunnan palautejärjestelmää. 
Opiskelijakunnan hallitus on toiminut kanavana asioiden esille 
tuomiseksi opetushenkilöstölle ja rehtorille

• Osallistamalla oppilaita koulujen ruokalistasuunnitteluun

• Nuorisovaltuuston avulla. Nuorisovaltuusto (10 varsinaista 
vaaleilla valittua jäsentä ja yläkoulujen ja lukion oppilaskunnan 
edustajat) on järjestänyt vuosittain kaikkien koulujen oppilas-
kuntien hallitusten edustajille koulutuksen vaikuttamisesta 

• Ottamalla käyttöön nuortenideat.fi-palvelu käyttöön nuorten 
ääneen esiintuomiseksi
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Yhdistystoiminta ja vapaaehtoistoiminta

Yhdistysten rooli kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on 

keskeinen. Paikallisyhdistykset järjestävät kunnissa hyvinvoin-

tia edistäviä harrastus- ja vapaa-ajantoimintoja kaiken ikäisille 

kuntalaisille, antavat vertaistukea ja neuvontaa. Yhdistystoiminta 

tarjoaa arkeen mielekästä tekemistä ja yhteisöjä, joihin kuulua.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Eurajoella toimivi-

en yhdistysten määrä on pysytellyt samalla tasolla vuosien 

2018-2020 aikana. Vuonna 2018 rekisterissä oli 162 eurajoke-

laista yhdistystä ja vuoden 2021 maaliskuussa lukema oli 169. 

Kuntaliitoksen jälkeen osa yhdistyksistä on yhdistänyt voimiaan 

aikaisemmin Luvialla ja Eurajoella toimivien sisaryhdistysten 

kanssa. Yhdistymisten seurauksena Eurajoen yhdistysmäärässä 

näkyy valtuustokauden aikana vain pientä kasvua. 

Erityisesti ikääntyneet osallistuvat aktiivisesti yhdistystoi-

mintaan. Arviolta kolmannes (33%) 65 vuotta täyttäneistä on 

mukana järjestötoiminnassa. Työikäisten hyvinvointikyselyn 

perusteella 54 % eurajokelaisista vastasi kuuluvansa itselleen 

merkitykselliseen ryhmään tai harrastusporukkaan.

Eurajoen yhdistystoimintaa ja yhteistyötä on kehitetty tavoit-

teellisesti Yhdistysohjelman ”Yhres ettippäi” toimenpiteiden 

mukaisesti. Yhdistysohjelman tarkoituksena on vahvistaa osal-

lisuutta, arvioida yhdistysten ja järjestöjen merkitystä ja roolia 

kunnassa sekä selkeyttää yhteisiä toimintoja.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyöllä on tutkitusti vaikutuksia yksilön hyvinvointiin 

ja yhteisöllisyyteen. Kunnan tavoitteena on aktivoida kuntalaisia 

mukaan vapaaehtoistoimintaan, mahdollistaa koulutus ja eri 

hyvinvointia lisäävien toimintojen järjestäminen vapaaehtoisten 

avulla. Kunnassa toimii runsaasti vapaaehtoistoimijoita, joista 

monet toimivat lisäksi aktiivisina eri yhdistyksissä.

Kunta koordinoi, kouluttaa ja ylläpitää vapaaehtoistoimintaa 

ikääntyneiden palveluissa sekä vapaa-aikapalveluissa. Vapaa-

ehtoisia on Walkers-nuorisotalotoiminnassa, jalkautuvassa 

nuorisotyössä, hyvinvointikaveritoiminnassa, Välimaan torpalla, 

vanhustenhuollon toiminnoissa sekä toimintaryhmien vapaaeh-

toisina vertaisohjaajina.

VAPAAEHTOISTYÖLLÄ VAIKUTUKSIA YKSILÖN HYVINVOINTIIN

Kunnan tavoitteena on aktivoida kuntalaisia mukaan 

vapaaehtoistoimintaan, mahdollistaa koulutus ja eri hyvinvointia 

lisäävien toimintojen järjestäminen vapaaehtoisten avulla. 

Eurajoella oli

169
yhdistystä ja vuoden 2021 
maaliskuussa

65 vuotta täyttäneistä

33%
on mukana 
järjestötoiminnassa

Työikäisistä

54%
kuuluu ryhmään tai 
harrastusporukkaan
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Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilön tai yhteisön kokemus-

ta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai on liitoksissa 

siihen. Ilmiössä taiteen ja kulttuurin avulla välitetään erilaisia 

hyvinvointiin liittyviä merkityksiä ja positiivisia vaikutuksia, joita 

voi nähdä, kuulla, tuntea ja kokea joko yksin tai osana yhteisöä.

Tutkimusten mukaan kulttuuririennoissa käyminen edistää 

terveyttä ja lisää elinvuosia. Kulttuurin harrastaja elää kahdesta 

kolmeen vuotta pidempään kuin kulttuuria vieroksuva.

Eurajoella kulttuuritarjontaa on pyritty järjestämään monipuo-

lisesti kaikille ikäryhmille. Vuosien 2017-2020 aikana kunnan 

kulttuuripalveluiden järjestämiä tapahtumia on kaiken kaikkiaan 

ollut 208. Lapsille ja koko perheelle näistä 56%, työikäisille 35 

% ja pelkästään ikäihmisille 8 %. 

Yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä on lisätty kolmannen sek-

torin kanssa. Yhteistyönä järjestettyjen kulttuuritapahtumien määrää 

on saatu kasvatettua n. 35 %:n kaikista kulttuuritapahtumista.

Virtuaaliset etäosallistumiset ovat lisänneet suosiotaan rutkasti 

vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 kevään koronapoikkeusajan 

aikana tuotiin verkossa aktiivisesti esille kulttuuriharrastamisen 

mahdollisuuksia etänä. 

Ikääntyneille on lisätty kulttuurihyvinvointia palvelutaloissa 

mm. tarjoamalla mahdollisuutta laulaa yhdessä, kuunnella 

musiikkia ja jumpata, askarrella sekä nauttia ulkopuolisten 

toimijoiden järjestämästä ohjelmasta. Kunta on kannustanut 

yhdistyksiä lisäämään virikkeitä ikäihmisille, jonka myötä jotkin 

kuorot ovat käyneet harjoittelemassa palvelutaloissa tai mu-

sisoineet ikäihmisten iloksi.

Kirjastotoimintaa on kehitetty valtuustokauden aikana kohti 

yhteisöllisempää kohtaamis- ja kokoontumispaikkaa. Kirjasto-

palvelujen saavutettavuutta on parannettu ottamalla käyttöön 

omatoimiajalla tapahtuva kirjastoasiointi v. 2020.

Erityisenä painopistealueena on ollut lasten- ja nuorten 

lukemisharrastuksen edistäminen. Lasten- ja nuorten kirja-ai-

neistojen hankinnat ovat neljässä vuodessa kasvaneet 90 %. 

Lasten- ja nuorten aineiston lainaukset ovat kasvaneet 6,1 % 

toimintakaudella 2017-2020.

Satakirjastojen verkkopalvelut uudistettiin vuonna 2018. Eura-

joella kirjaston verkkokäynnit ovat lisääntyneet 32,3 %. Kirjaston 

e-aineistojen (kirjat, äänikirjat, lehdet, kuvatallenteet, musiikki) 

lainaukset on kasvanut 171% vuoteen 2017 verrattuna, josta suu-

rinta on e-kirjojen lainausten kasvu 319%.

Virtuaaliset etäosallistumiset 
ovat lisänneet suosiotaan 
rutkasti vuoden 2020 aikana.

KULTTURITAPAHTUMIEN  
MÄÄRÄ EURAJOELLA 

208
vuosien 2017-2020 aikana

35%
työikäisille suunnattuja 
tapahtumia

8%
ikäihmisille suunnattuja 
tapahtumia

56%
lapsille ja koko perheelle 
suunnattuja tapahtumia

Lasten- ja nuorten kirjasto 
lainaukset lisääntyneet           

6,1% 
toimintakaudella 2017-2020

E-aineistojen lainaukset 
ovat kasvaneet      

171% 
toimintakaudella  

2017-2020

E-kirjojen lainaus on 
lisääntynyt   

319% 
e-lehtien lainat 

109% 
toimintakaudella 2017-2020
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