
Yhdistyskirje 2/2022 
  
Tähän viestiin on koottu ajankohtaisia infoja 
yhdistystoimijoille. 
 
 
  
 
 
Voi hyvin -messut 
  
Voi Hyvin -messut järjestetään lauantaina 4.3.2023 klo 10-14 Eurajoen yhteiskoululla. Teemana on 
Nauti elämästä Eurajoella. 

Ilmoitathan yhdistyksesi mukaan messuille 12.2.2023 mennessä. Messupaikat ovat 
kuntalaisillemme ilmaiset.  

Ilmoittautuminen ja lisätietoja messuista: https://link.webropol.com/s/voihyvinmessut23 

  

Kunta kokoaa yhdistysten järjestämät kunnan alueella toistuvat vuosittaiset tapahtumat 
vuosikelloksi. Vuosikelloa on tarkoitus esitellä mm. Voi hyvin -messuilla. Voitte ilmoittaa 
vuosikelloon haluamanne tapahtuman tämän linkin kautta: 
https://link.webropol.com/s/vuosittain 

Yhdistysten toiminta-avustukset ja levähdyspenkkien hankinta 
 
Kunnan toiminta-avustusten haun yhteydessä maaliskuussa 2023 kyläyhdistykset voivat hakea 
erillistä penkkiavustusta. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että kyläyhdistyksellä on esittää 
valmis suunnitelma penkkien sijoittamisesta, asentamisesta ja huollosta. Kunta vastaa 
taloudellisesti penkkien ja roskakorien hankinnasta. Kyläyhdistys vastaa asennuskuluista.  
 
Leader-ryhmä 

Huomioithan, että vuonna 2023 koko Eurajoki siirtyy osaksi Pyhäjärviseudun -Leader ryhmää 
(Huom! Leader-ryhmän nimi on vuoden alusta Leader Satasilta.) ja jatkossa avustuksia haetaan ko. 
Leader-ryhmästä.  

 
Yhdistystietojen päivittäminen 
  
Muistattehan ilmoitella, mikäli yhdistyksenne puheenjohtaja tai yhteyshenkilö on muuttunut. 
Toimivan yhteistyön kannalta on äärimmäisen tärkeää, että viestintä kunnan ja yhdistysten välillä 
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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/.   
  
 
Tapahtumatiedottaminen 
  
Muistattehan jatkossakin ilmoittaa tapahtumista ja toiminnoista kunnan tapahtumakalenteriin. 
Tapahtumakalenteri löytyy Eurajoen kunnan internet-sivuilta: 
https://tapahtumakalenteri.eurajoki.fi/ .  
Tapahtumakalenteri löytyy kätevästi myös Eurajoki-sovelluksesta.  
  
Eurajoen kunnan virallisena kanavana käytämme Eurajoen kunnan Facebook-sivua 
https://www.facebook.com/eurajoenkunta/, Instagram-tiliä: @eurajoenkunta sekä kunnan 
verkkosivuja.  
 
Facebookista löytyy Eurajoen yhdistysfoorumi, jonka kautta voit myös ilmoittaa tapahtumista: 
Eurajoen yhdistysfoorumi | Facebook 
 
 
Kevään yhdistysilta 
 
Seuraava yhdistysilta järjestetään keväällä 2023. Yhdistysillan paikkaa ei vielä ole sovittu. Voit 
ehdottaa paikkaa, sekä kahvituksen järjestämistä: heidi.helkio-makela@eurajoki.fi, p. 044 431 

2502. 
 
 
Kursseja tarjolla yhdistyksille 

Yhdistyksille järjestetään keväällä erilaisia kursseja, joiden avulla voitte vahvistaa ja 
monimuotoistaa yhdistyksenne toimintaa. Suosittelemme että lähetätte kullekin kurssille eri 
henkilön. Voitte jakaa tietoa ja linkkejä eteenpäin jäsenillenne. 

• Järjestyksenvalvojakurssi: 

Eurajoen kunnan hyvinvointipalvelut järjestävät järjestyksenvalvojakurssin, joka on tarkoitettu 
ensisijaisesti yhdistyksille. 

Yhdistys voi lähettää jäseniään kurssille ja kukin jäsen voi tehdä kunnan kanssa sopimuksen, jolla 
sitoutuu kolmen vuoden sisällä tulemaan kahteen kunnan järjestämään tapahtumaan 
järjestyksenvalvojaksi tai liikenteenohjaajaksi veloituksetta. Tällöin kunta maksaa osallistujan 
kurssimaksun. Toki tähän ei ole pakko sitoutua, tällöin yhdistys tai henkilö itse maksaa kurssin 
osallistujamaksun (180 €). (Kukin maksaa itse korttiin liittyvät lupapaperit.) 

Kurssi järjestetään Eurajoella. Ensimmäinen kokoontuminen kunnanvirastolla, muut 
kokoontumispaikat ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Kokoontumisia on osaksi mm. Luvian 
kirjaston kokoustilassa. 

Kurssille osallistujan tulee olla yli 18-vuotias Suomen kansalainen, jolla on nuhteeton tausta. 

Ilmoittautumiset 15.1.23 mennessä tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/jarkkarikurssi23 
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Mukaan mahtuu 20 ensimmäistä. 

Lisätietoja kunnan hyvinvointipalvelut: pirita.laivanen@eurajoki.fi p. 044 312 4265. 

Kurssipäivät ovat seuraavat (poissaolot eivät ole mahdollisia): 

la 21.1.23 klo 9-17, Eurajoen kunnanvirastolla, Eurajoki-salissa. 
ma 23.1. klo 17-21 
ke 25.1. klo 17-21 
ma 30.1. klo 17-21 
to 2.2. klo 17-21 
la 4.2. klo 9-17 

Kurssin tuottaa Länsirannikon Koulutus Oy WinNova 

• Tapahtumajärjestämisen turvallisuuskurssi: 

Sisältää mm. tietoa turvallisuuslainsäädännöstä, yleisötapahtuman turvallisuusasioita ja 
turvallisuus suunnittelun perusteita. Riskienhallinnan merkitys turvallisuussuunnitteluun ja 
asioita viranomaisyhteistyöstä ja lupa-asia. 

Tähän suosittelemme niiden henkilöiden osallistumaan, jotka pitävät yhdistyksen tapahtumien 
järjestämisissä langat käsissään ja hoitavat lupa-asioita yms. Ovat mahdollisesti eri henkilöitä kuin 
ne, jotka toimivat järkkäreinä tai ensiapuvastaavina. Kunta on valmis maksamaan kurssin. Se 
toteutuu, jos osallistujia on vähintään kymmenen.  

Koulutus kestää yhden lauantaipäivän klo 9-17 ja kaksi iltaa klo 17-21. Järjestetään maaliskuussa 
2023 yhteistyössä Winnovan kanssa. 

Alustavat ilmoittautumiset voi jättää tästä linkistä: 
https://link.webropol.com/s/turvallisuussuun23 

Lisätietoja kunnan hyvinvointipalvelut: pirita.laivanen@eurajoki.fi, p. 044 312 4265. 

• Ensiapukurssin järjestäminen keväällä 2023 yhteistyössä Eurajoen spr:n kanssa. 
Lisätietoja ajankohdasta myöhemmin. 
 

• Kerhonohjaajakurssi: yli 13 v. (ei yläikärajaa): 

Toteutetaan kahdessa osassa: perusosa tammi-helmikuussa ja valinnainen osa viimeistän 
huhtikuun aikana. 

Tarkoituksena on järjestää kurssi, jossa on kaikille yhteinen perusosa ja sen jälkeen 
suuntausvaihtoehtoja: 1. yleis- ja kädentaidot, 2. liikuntakerhot ja 3. Lastenkaitsenta 

Yhdistykset voivat lähettää kouluttamattomia jäseniään kurssille, mutta voivat myös ilmoittaa 
ohjaajatarpeistaan kunnalle. Pyrimme näin ohjaamaan ohjaajaehdokkaita niiden toimijoiden 
suuntaan, joilla on tarvetta. Toki kullakin yhdistyksellä voi olla kattojärjestöjen omia koulutuksia ja 
niitä onkin hyvä hyödyntää. Pyrimme tällaisella perus ohjaajakoulutuksella kuitenkin saamaan 
lisää ohjaajia yleisesti ja on helpompi lähteä ohjaamaan, kun on pohjalla edes jokin tieto taito siitä 
miten ryhmä kohdataan ja miten mm. hoidetaan tiedottamista yms. Kerhon perusosa toteutetaan 
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yhdessä 4H:n kanssa ja jatko-osat tarpeiden mukaisesti niiden osa-alueiden asiantuntijoiden 
kanssa. Alustava ilmoittautuminen tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/kerhonohjaaja23  

Lisätietoja kunnan hyvinvointipalvelut: pirita.laivanen@eurajoki.fi, p. 044 312 4265. 
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