
Kesän 2021 infokirje yhdistyksille 
 

 

 

Rajoituksia on purettu ja kesätoimintoja on päästy aloittamaan pitkän odotuksen jälkeen. Tässä 

yhdistyskirjeessä lähetämme teille ajankohtaisia tietoja ennen kesälomien alkua. 

 

1. Kunnan tapahtumakalenterin hyödyntäminen 

Rajoitusten purkaannuttua yhdistykset voivat taas järjestää tapahtumia ja erilaista pöhinää 

ympäristöön. Muistattehan ilmoittaa avoimista tapahtumista kunnan tapahtumakalenteriin: 

https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/  

Tapahtumakalenteriin ilmoitetuista tapahtumista tehdään esim. viikoittaisia koonteja kunnan 

sosiaalisen median kanaviin ja tapahtumat saavat näin lisänäkyvyyttä. 

 

2. Vastuullinen ja koronaturvallinen tapahtumajärjestäminen 

Yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset on kumottu Satakunnan 

alueella. Tapahtumajärjestäjän tulee suunnitella tapahtuman tuotanto ja järjestelyt siten, että yleisiä 

ohjeita koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi voidaan noudattaa. Konkreettisesti tämä 

tarkoittaa mm. käsienpesumahdollisuuksien, riittävän väljän tapahtuma-alueen sekä osallistujan 

hyvän ohjeistuksen järjestämistä. 

Tapahtumaa järjestettäessä tulee tutustua seuraaviin ohjeisiin huolellisesti: 

• tartuntatautilain 58 c pykälän mukaiset hygieniakäytännöt tapahtumissa koronaviruksen 

leviämisen estämiseksi 

• Satakunnan alueen voimassa olevat suositukset, joita päivitetään Satasairaalan COVID 19-

sivulle koko kesän ajan 

• THL:n ja Opetus- ja kultturiministeriön 31.5.2021 päivittämä ohje koronavirustartuntojen 

ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä 

• Suojamaskien käyttöohjeet THL:n sivuilla 

• Työterveyslaitoksen ohjeet siivoukseen  

 

On ollut ilo huomata, miten kylissä on alettu järjestää kylätapahtumia ja erilaista toimintaa. 

Tapahtumapaikkaa valitessanne muistakaa, että Eurajoen kunnanviraston alatoria voi hyödyntää 

tapahtumapaikkana.  

 

3. Digikummitoiminnan aloittaminen Eurajoella 

Eurajoella on aloitettu digikummitoiminnan suunnittelu Vanhusneuvoston aloitteesta. Digituen tarve 

on lisääntynyt erityisesti ikääntyneiden keskuudessa. Koska Eurajoella toimivat yhdistykset 

tavoittavat ison osan kuntalaisista, olisi tavoitteena lisätä yhdistysjäsenten digitaitoja 

mahdollistamalla matalankynnyksen digitukea osana yhdistystoimintaa. Toivoisimme, että 

yhdistykset nimeäisivät kesän aikana digikumminsa omasta jäsenistöstä ja näistä kummeista 

https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?t=1622449057125
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf/3de77661-d411-1c6a-dc4b-5970c95ba969/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%C3%A4isemisest%C3%A4+yleis%C3%B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%C3%A4+sek%C3%A4+er%C3%A4iden+tilojen+k%C3%A4yt%C3%B6ss%C3%A4.pdf?t=1622449057125
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-siivoukseen


muodostetaan Eurajoen kunnan digikummiryhmä. Kunta tulee tarjoamaan digikummeille tukea ja 

koulutusta yhteistyöllä EKO:n kanssa syksyn 2021 aikana sekä muistamaan vapaaehtoisia 

digikummeja vuosittaisilla pienillä kiitoksilla.  

Digikummilta ei vaadita IT-osaamista vaan tärkeämpää on perustaitojen hallitseminen sekä aito 

halu auttaa ja opastaa muista. Digikummit voivat tukea yhdistysten jäsenten digitaalisten 

välineiden käytössä ja lisätä tietämystä mm. erilaisten digilaitteiden hankinnasta kotikäyttöön. 

Jokainen yhdistys voi määritellä oman tapansa toteuttaa digiopastusta. Digikummi voi esim. auttaa 

käväisemällä kotona tai järjestämällä yhteisen digi-illan yhdistyksen apua kaipaaville jäsenille. 

Kunta tukee ja auttaa digikummeja toiminnan toteuttamisessa. 

Tämän lisäksi Eurajoella tullaan järjestämään Otsolan kansalaisopiston digikursseja seniori-ikäisille 

syksyn 2021 aikana.  

Yhdistysten toivotaan ilmoittavansa oman digikumminsa allekirjoittaneelle 15.8.2021 mennessä. 

 

4. Kuntouttavan työtoiminnan henkilöiden työllistäminen yhdistyksiin 

Kuntouttavan työtoiminnan henkilöitä on mahdollista työllistää yhdistyksiin kevyisiin työtehtäviin. 

Työllistettävä voi työskennellä esim. 4h/päivä, yhtenä-neljänä päivänä viikossa. Työjakson pituus 

on min. 3 kuukautta. Mikäli yhdistyksellä olisi tarjota sopivaa työtä kuntouttavan työtoiminnan 

henkilöille, voi aiheesta olla yhteydessä elokuun alusta alkaen kuntouttavan työtoiminnan 

ohjaajaan p. 044 312 4202. 

 

5. Seuraa ja jutustelua kotona-asuville ikääntyneille 

Iäkkäiden yksinäisyys ja mökkiintyminen on iso huolenaihe. Hyvinvointia tukeva toiminta on ollut 

pitkään tauolla ja ikääntyneiden sosiaaliset kontaktit ovat olleet vähissä. Iäkkäät kaipaavat nyt 

seuraa enemmän kuin ehkä koskaan. Nyt olisikin hyvä aika ottaa yhteyttä oman 

yhdistyksen/lähipiiri iäkkäisiin ja tavata heitä turvallisesti kuulumisia vaihtaen. Mikäli iäkäs pystyy 

liikkumaan ilman avustustanne, olisi hyvä käydä esim. kävelylenkillä tai lisätä muuta liikuntaa 

ulkoilmassa.  

Tässä kootusti asioita, jotka tulee muistaa iäkästä ihmistä tavatessa: 

• huolehdi hyvästä käsihygieniasta ja pese kädet huolellisesti ennen iäkkään tapaamista. 
Mikäli menet hakemaan iäkästä kotoa, pese kädet heti hänen kotiinsa mentäessä. 

• ota käsidesiä mukaan tapaamiseenne 
• mikäli iäkäs tarvitsee avustusta, tulee lähikontaktissa käyttää suunenäsuojainta  

Mikäli huomaatte muutosta iäkkään hyvinvoinnissa tai muuta huolta herää, muistakaa olla 

yhteyksissä iäkkään omaisiin tai Kessoten vanhuspalveluihin. Huoli-ilmoituksen voi soittaa 

palveluvastaava Minna Kuusistolle, puh. 044 312 4357 tai minna.kuusisto@kessote.fi.  

Hyvinvointikaveritoiminta: 

Kotona-asuville iäkkäille on järjestetty parin vuoden ajan Hyvinvointikaveritoimintaa. Toiminnan 

ideana on tukea kotona asumista mahdollistamalla iäkkäälle koulutetun hyvinvointikaverin arjen 

iloksi. Hyvinvointikaveriksi voi ryhtyä yli 16-vuotias kuntalainen, joka haluaisi pienellä panostuksella 

tuottaa paljon iloa ikäihmisen elämään. Hyvinvointikavereista ja ikäihmisistä muodostetaan 

parivaljakoita, jotka itse määrittelevät omat tapaamisensa. Tapaamiset kirjataan ylös ja kunta 

palkitsee parivaljakoita tapaamiskertojen toteuduttua. Seuraava koulutus (6h) järjestetään syksyllä 

2021. Tarve hyvinvointikavereille on erittäin suurta – ilmoittautua voi allekirjoittaneelle. 



 

 

6. Perheliikuntatoiminnan toteuttaminen yhteistyönä 

 

Meillä oli suunnitteella perheliikuntatoiminnan aloittaminen yhdistysyhteistyöllä syksyllä 2020, 

mutta toteutus kaatui koronan myötä. Ajatuksena oli, että toiminta olisi viikoittain samaan 

kellonaikaan (sunnuntaisin) vaihdellen Eurajoen keskustan koululla, yhteiskoululla, Luvian 

yhtenäiskoululla ja Lapinjoen koululla. 

Perheliikuntasunnuntai toteutettaisiin niin, että vanhempi on mukana toiminnassa, kuten Raumalla 

Iiro-Landiassa tai Porin Karhuhallin liikuntamaassa.  

Kunta toimii toiminnan koordinoijana, auttaa markkinoinnissa ja tarjoaa tilan. Yhdistyksiltä 

puolestaan tulisi toiminnan vetäjät ja suunnittelijat. Oman tai yhdessä toisen yhdistyksen kanssa 

toteutettavan ”ohjauskerran” yhteydessä on oiva mahdollisuus myös markkinoida oman 

yhdistyksen toimintaa uusien jäsenien mukaan saamiseksi. Mikäli halukkaita yhdistyksiä lähtisi 

mukaan, voitaisiin perheliikuntasunnuntaita aloittaa syksyllä 2021 koronatilanteen salliessa. Olkaa 

sähköpostilla minuun yhteyksissä. 

 

7. Kulttuuria ja liikkumista omassa kunnassa 

 

Eurajoen vapaa-aikapalvelut on toteuttanut Kylälenkit ulkoilun, kevyen liikunnan ja mielenkiintoisen 

kulttuurin merkeissä. Kylälenkkien varrelta löydät aktivoivia tehtäviä, kylähistorian havinaa sekä 

hienoja valokuvia ja videoita. Kylälenkkejä löytyy Verkkorannasta, Peränkylästä, Irjanteelta, 

Luodonkylästä, Kuivalahdelta ja Linnamaista. Tarkemmat reittien aloituspaikat löytyvät mm. 

uusimmasta Makasiinista. 

Kannattaa lähteä tutustumaan oman kunnan kyliin uusin silmin ja viedä kesävieraitakin 

Kylälenkeille. Omia kuvia kylälenkeistä saa mielellään jakaa sosiaalisen median kanavilla 

tunnisteella #kylälenkit. 

 

Toivotamme kesäinfon myötä oikein hyvää ja aktiivista kesää kaikille!  

 

Muistattehan jakaa tätä infokirjettä eteenpäin yhdistyksenne jäsenille. 

 

 


