
Yhdistyskirje 1/2022 
  
Tähän viestiin on koottu ajankohtaisia infoja 
yhdistystoimijoille. 
 
 
Koronarajoitukset 
  
Lounais-Suomen Aluehallintoviranomaisen 14.2.2022 antaman päätöksen mukaan kokoontumis- 
tai osallistujamäärärajoituksia ei enää ole Satakunnassa. Vaikka osallistujamäärärajoituksia ei enää 
olekaan, tulee toiminta jatkossakin järjestää niin, että tartuntariski on mahdollisimman pieni. 
Hygienian ja turvavälien hyvä noudattaminen ovat edelleenkin avainasemassa. 
  
 
Kevään tapahtumia 
  
Laitakarin talvitapahtuma järjestetään taas parin vuoden tauon jälkeen. Mukava koko perheen 
tapahtuma tarjoaa paljon tekemistä lauantaina 5.3 klo 11-14 Luvian Laitakarissa. Mainos 
tapahtumasta on tämän sähköpostin liitteenä. 
 
  
Yhdistysten toiminta-avustukset 
 
Toiminta-avustukset ovat haettavissa 1.3.2022 alkaen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville 
seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille. Samalla ilmoitetaan haettavaksi avustukset yleishyödyllisille 
yhdistyksille ja kyläyhdistyksille yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin 
toteuttamiseen. Avustukset tulee hakea 31.3.2022 mennessä. 
Liikuntaseurojen avustushakemukset tehdään osoitteeseen www.avustusverkko.fi. Muut 
avustushakemukset vastaanotetaan osoitteessa kirjaamo@eurajoki.fi . Hakemuslomakkeita saa 
verkkosivuilta: www.eurajoki.fi/hallinto/lomakkeet/ 
 
 
Leader-ryhmien avustukset 

Olettehan tietoisia Leader Ravakan ja Leader Karhuseudun avustuksista ja hankkeista? Tälläkin 
hetkellä on haettavissa avustuksia pieniin hankintoihin ja mahdollisuus osallistua erilaisiin 
koulutuksiin ja webinaareihin, jotka ovat juuri yhdistyksille suunnattuja. Lisätietoja 
https://ravakka.fi/ tai https://karhuseutu.fi/.   

Vuonna 2023 koko Eurajoki siirtyy osaksi Pyhäjärviseudun -leader ryhmää. Siihen liittyvä nimen 
muutoskilpailu on käynnissä 6.3. asti https://pyhajarviseutu.fi/nimikilpailu/  

 
Yhdistystietojen päivittäminen 
  
Muistattehan ilmoitella, mikäli yhdistyksenne puheenjohtaja tai yhteyshenkilö on muuttunut. 
Toimivan yhteistyön kannalta on äärimmäisen tärkeää, että viestintä kunnan ja yhdistysten välillä 
toimii. Voitte ilmoittaa kunnan sähköpostijakelulistalle puheenjohtajan lisäksi/tilalle yhdistyksen 
viestinnästä vastaavan yhteyshenkilön, joka huolehtii viestien jakamisesta yhdistyksen jäsenille. 
  
Yhdistysten tietoja ei julkaista/päivitetä kunnan verkkosivuilla, ellei yhdistys ole palauttanut 
allekirjoitettua julkaisulupa-lomaketta kunnalle skannattuna tai maapostilla. 
Oman yhdistyksenne julkaistut tiedot voi käydä tarkistamassa: https://www.eurajoki.fi/vapaa-
aika/yhdistykset/yhdistystiedot/.  Julkaisulupa löytyy tämän sähköpostin liitteistä. 
  

http://www.avustusverkko.fi/
mailto:kirjaamo@eurajoki.fi
https://ravakka.fi/
https://karhuseutu.fi/
https://pyhajarviseutu.fi/nimikilpailu/
https://www.eurajoki.fi/vapaa-aika/yhdistykset/yhdistystiedot/
https://www.eurajoki.fi/vapaa-aika/yhdistykset/yhdistystiedot/


Tapahtumatiedottaminen 
  
Tiedottamisen tehostamiseksi ja selkeyttämiseksi toivoisimme, että Eurajoen kunnan alueella 
järjestettävät tapahtumat ja toiminnot ilmoitetaan kunnan ylläpitämään tapahtumakalenteriin. 
Tapahtumakalenteri löytyy Eurajoen kunnan internet-sivuilta os: 
https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/ .  
Tapahtumakalenteri löytyy kätevästi myös Eurajoki-sovelluksesta. Tämän lisäksi 
tapahtumakalenterin saa tulostettua ilmaiseksi kummastakin kirjastosta. Yhdistykset ja yksityiset 
henkilöt voivat ilmoittaa tapahtumista täyttämällä sivulta löytyvän lomakkeen.  
  
Eurajoen kunnan virallisena kanavana käytämme Eurajoen kunnan Facebook-sivua 
https://www.facebook.com/eurajoenkunta/, Instagram-tiliä: @eurajoenkunta sekä kunnan 
verkkosivuja.  
 
Perinteinen Kesämenot ja Mökkiposti on tarkoitus jakaa toukokuun puolivälissä joka kotiin ja 
mökkiin Eurajoen alueella ja se on luettavissa myös sähköisesti kunnan nettisivuilla. Yhdistykset 
voivat ilmoittaa maksutta kesäkauden tapahtumia A5-kokoiseen julkaisuun. Tiedot Kesämenoja 
varten tulee lähettää sähköpostitse 18.4.2022 mennessä osoitteeseen matkailuinfo@eurajoki.fi. 
Lisätietoja ja ohjeita tulee vielä myöhemmin yhdistyksille sähköpostitse. 
  
 
Seuraava yhdistysilta 
 
Marraskuussa pääsimme kokoontumaan isolla porukalla Vuojoen kartanolle. 
Suunnitelmissamme oli järjestää seuraava yhdistysilta Huhdan koululla alkuvuodesta. 
Valitettavasti koronatilanne ei antanut mahdollisuutta illan järjestämiselle. Seuraava yhdistysilta 
järjestetään kuitenkin vielä kevään 2022 aikana. 
 
 
Maksutonta digi-infoa kuntalaisille 
 
Eurajoen pääkirjastossa ja Luvian lähikirjastossa on alkanut helmikuussa maksuton digi-info 
yhteistyössä Otsolan kansalaisopiston kanssa. Digi-infossa annetaan henkilökohtaista opastusta 
digilaitteiden ja verkkopalveluiden käyttöön. Ota mukaan oma laite ja tarvittavat 
tunnukset/salasanat (jos tällaisia on jo luotu).  
 
Digi-infot keväällä 2022 Eurajoen pääkirjastossa: 1.3, 15.3 ja 29.3 klo 13-15. Luvian lähikirjastossa: 
8.3, 22.3, 5.4 ja 19.4 klo 13-15. 
 
  
Eurajoki-Weener ystävyystoiminta jatkuu 
  
Eurajokelaiset on kutsuttu jälleen vierailulle Weeneriin 20. - 27.7.2022. 
Mikäli olet kiinnostunut matkasta, ilmoittaudu Anne Kopralle 044 354 7383. 
 
  
 Kesätyöpaikkatuki 
 
Kunnalta voi hakea kesätyöpaikkatukea 17-21- vuotiaan, eurajokelaisen nuoren palkkaamisen 
kahdeksi tai neljäksi viikoksi. Tarkat ohjeet löytyy nettisivulta https://www.eurajoki.fi/tyo-ja-
yrittaminen/nuorten-tyopaja-nosturi/ ja sieltä klikkaamalla lisätietoa: Kesätyöpaikkatuki nuorelle. 

Kunnan kesätyöt ovat haussa maaliskuun ajan www.kuntarekry.fi  
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Kuntouttava työtoiminta 

 
Yhdistys voi tarjota työtä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle henkilölle. Työt voivat kestää 
minimissään 4h/1 kerta/vko tai joissain tapauksessa 4h/ 4 päivänä viikossa. Lisätieoja antaa 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Teemu Tolonen p. 044 312 4202.  

 
 
Muutoksia henkilöstössä 
  
Kiitän teitä arvokkaita toimijoita hienosta yhteistyöstä ja siirryn 1.3.2022 alkaen uusiin 
työtehtäviin. Olen työvapaalla Eurajoen kunnalta 28.2.2023 saakka. Sijaiseni ei ole vielä tiedossa. 
Eurajoen kunnan sivistysjohtaja Vesa-Pekka Leino toimii yhteyshenkilönänne, kunnes sijainen 
aloittaa työssään. 
 
Hyvinvointipalveluissa on aloittanut tammikuussa 2022 uutena työntekijänä matkailu- ja 
tapahtumatuottaja Suvi Taitonen. Suvi on monelle tuttu Kaljaasi Ihanan toiminnasta ja on 
kokenut tekijä matkailupuolella. Suvin tavoittaa os. suvi.taitonen@eurajoki.fi tai. p. 044 312 4425. 
Suvin työparina työskentelee kulttuuri- ja matkailutuottaja Emma Puosi. Emmaan voit olla 
yhtälailla yhteydessä ja hän vastaa ensisiassa kulttuuriasioista p. 044 312 4266. 
 
Liikuntaneuvoja Jonna Halminen on palannut vanhempainvapaalta vuoden vaihteessa. Jonna 
vastaa kunnan liikuntaryhmien vetämisestä ja vertaisohjaajien koordinoinnista. Jonnan tavoittaa 
os. jonna.halminen@eurajoki.fi tai p.  p. 044-4312531.  
Uutena liikuntapaikkamestarina (pääasiassa Luvian alueella) on helmikuussa 2022 aloittanut 
Teuvo Salmi. Teuvon tavoittaa parhaiten puhelimitse p. 044-4312526 tai sähköpostilla 
teuvo.salmi@eurajoki.fi 
 

Yhteistyössä on voimaa!  

 

Aurinkoa ja terveyttä tulevalle vuodelle, 

 

Maija Penttilä 
vapaa-ajan asiakkuuspäällikkö 
terveyden edistämisen & yhdistystoiminnan yhteyshenkilö 
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