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Euran kesä  2021

eura.fi/kirjasto | puh. 044 422 4833
kirjasto@eura.fi 
Facebook Euran kirjasto- ja tietopalvelut
Instagram @euran_kirjasto

EURAN KIRJASTO- 
JA TIETOPALVELUT

Euran kaikkien kirjastojen ajantasaiset aukioloajat löydät aina osoitteesta satakirjastot.finna.fi 
valitsemalla Aukioloajat-otsikon alta alasvetovalikosta oman kirjastosi. 

Kirjaston 
henkilökunta 

toivottaa 
hyvää kesää!

Omatoimikirjastot ja pääkirjaston omatoimi- 
alue (aula ja lehtisali) avoinna koko kesän arki-
sin klo 8–20 ja viikonloppuisin klo 9–18. 
Huomioi erityisesti: 
Pääkirjasto 
To 24.6. juhannusaaton aatto.  
Asiakaspalvelu avoinna klo 12–15.
Pe 25.6. juhannusaatto,  
kirjastossa ei asiakaspalvelua.
12.–25.7. ei asiakaspalvelua vuosilomajär-
jestelyistä johtuen, vain omatoimialue (aula 
ja lehtisali) käytettävissä.
Hinnerjoen ja Honkilahden kirjastot 7.6.–8.8. 
kirjastot vain omatoimikäytössä, ei asiakaspalvelua.
Kiukaisten ja Panelian kirjastot 28.6.–1.8. kirjas-
tot vain omatoimikäytössä, ei asiakaspalvelua.
Pidätämme oikeuden muutoksiin aukioloajoissa 
koronatilanteesta johtuen. 
Pääkirjaston PALAUTUSLUUKKU on avoin-
na koko kesän, mutta huomioithan erityisesti 
12.–25.7., että luukkuun palautetut kirjat poistuvat 
lainoistasi vasta kirjaston sulun päätyttyä! 

Euran kunnan  
NÄYTTELYKOHTEET AVOINNA KESÄLLÄ 2021
Esihistorian opastuskeskus Naurava lohikäärme: 
kesä–elokuussa ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)
Alvar Aallon Terassitalon näyttelyhuoneisto:  
12.6.–8.8.2021 ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)
Kirjaston näyttelytila: 
1.6.–27.8.2021 Pertti Rostedtin moottorisahaveistos- 
näyttely avoinna kirjaston aukiolon mukaan 
Luistarin muinaispuiston näyttelyaitta: 
kesä–elokuussa ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)
Kauttuan tehtaitten museo: 
sopimuksen mukaan, tiedustelut:  
Alasatakunnan Oppaat ry p. 050 377 5245 / Kaisa Repo

LÄÄKÄRIPÄIVYSTYS 
Arkisin klo 8.00–16.00 p. 02 8398 0400
Arkisin klo 16.00–8.00, viikonloppuisin ja 
arkipyhinä 24 h vuorokaudessa, p. 116 117  
Satasairaalan päivystyksessä os. Sairaalantie 3, 
28500 Pori. Päivystys sijaitsee K 0 -rakennuksessa.  
Yhteydenotot puhelimitse.
 HÄTÄTAPAUKSESSA SOITA  
 HÄTÄNUMEROON 112  

SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYS
Katso tarkemmat tiedot www.eura.fi / sosiaali- ja 
terveyspalvelut / kiireellinen hoito ja päivystys / 
päivystys / hammaslääkäripäivystys
Euran suun terveydenhuolto järjestää arkipäivisin 
kiireellisen hoidon palvelut klo 8.00–16.00.  
Päivystys toimii ajanvarauksella p. 02 8398 0476.
Iltapäivystys sekä päivystys viikonloppuna ja 
arkipyhinä järjestetään Satasairaalassa. Ajan- 
varaus päivystykseen aina puhelimitse 116 117. 
Päivystys yöaikana järjestetään Turun alueen 
yhteispäivystyksessä. Ajanvaraus päivystykseen 
aina puhelimitse 02 313 8800.

Lääkärille ja hoitajalle yhteydenotot arkisin  
klo 8.00–16.00 
1. Soittamalla suoraan nimetylle yhteyshoitajallesi.
2. Omaolo-sähköisen asiointipalvelun kautta  
www.omaolo.fi. Palvelu ohjaa tarkoituksenmukai-
sen hoidon piiriin sekä tukee oma- ja itsehoitoa.
3. P. 02 8398 0400.
Aikuisväestön ja matkailijoiden rokotukset 
aikuisneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla. 
Ajanvaraus p. 044 422 4174 ma–pe klo 12.00–13.00.
Terveydenhoitajien vastaanotot: Ajanvarauk-
set neuvoloihin tai terveydenhoitajan sairasvas-
taanotoille puhelinaikoina. Hinnerjoen, Honkilah-
den ja Panelian neuvolat suljettu 19.7.–1.8.
Hoitotarvikkeet tulee tilata etukäteen puheli- 
mitse. Diabetestarvikkeet: diabeteshoitajat  
p. 044 422 4187 tai p. 044 422 4188. Muut hoito-
tarvikkeet: varastonhoitaja p. 044 422 4256. Euran 
sote-keskuksessa on käytössä noutoautomaatti, 
joka sijaitsee terveyskeskussairaalan sisääntulo- 

Tapahtumia tulossa, ks. ajankohtaiset  
tapahtumatiedot kunnan tapahtumakalenterista  
www.eura.fi/tapahtumat

Suunnitelmissa on muun muassa: 
Opastetut kierrokset Kauttuan Ruukinpuistossa
Lauantaisin 3.7.–7.8.2021 klo 12. Kokoontuminen 
Ruukin Sydämen edessä, Sepäntie 4.  
Käteismaksu 10 € oppaalle (sis. Terassitalon 
pääsylippu).
Yhteislauluillat Tallinmäellä
Kauttuan Ruukinpuistossa heinäkuussa  
keskiviikkoiltaisin klo 18–19.  
Laulattajat: 7.7. Elina Jahkola, 14.7. Kalevi Kantola, 
21.7. Mika Peltonen ja 28.7. Jukka Helin.  
Säävaraus. Vapaa pääsy.

Kesän 2021 päiväleirit 2008–2011 syntyneille
Kirkonkylän koululla 15.–17.6. • Hinnerjoen koululla 22.–24.6. • Hinta 10 €
Tiedustele vapaita paikkoja nuoriso-ohjaaja Suvi p. 044 422 4855 (edellyttää ilmoittautumista).

Harrastuskokeilut
23.6. suppailua Sieravuoressa ja pitsailta Kauttuan nuokkarilla yhteistyössä Euran seurakunnan nuorisotyön 
kanssa. Maksuton. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Janina p. 044 422 4854 (edellyttää ilmoittautumista).

Yönuokkari 17.–18.6.
Kauttuan nuokkarilla 13–17-vuotiaille. Luvassa ohjattua ohjelmaa, pelejä, ruokaa ja kivaa olemista.  
Maksuton. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Janina p. 044 422 4854 (edellyttää ilmoittautumista).

Nuokkari goes Koskeljärvi
13–17-vuotiaiden telttaretki Koskeljärvelle 30.6.–1.7.  Maksuton.
Lisätietoja koulunuoriso-ohjaaja Hanna p. 044 422 4858 ja nuoriso-ohjaaja Suvi p. 044 422 4855  
(edellyttää ilmoittautumista).
Tiedustele vapaita paikkoja nuoriso-ohjaajilta!
Ilmoittautumiset yllä oleviin https://www.eura.fi/euran-nuorisopalvelut-jarjestaa-kesaohjelmaa/

Nuokkari-illat 
Kauttuan nuokkarilla 24.6. klo 17–20 ja 1.7. klo 17–20
Hinnerjoen Nurtsilla 8.6., 15.6., 22.6. ja 29.6. klo 17–20

Liikkuva nuokkari
• 9.6. klo 13–16 • 11.6. klo 17–21 • 16.6. klo 17–20 • 30.6. klo 17–20  
• 2.7. klo 17–21
 Nuorisopalvelut löytää somesta

 Euran nuorisopalvelut

 eurannuorisopalvelut

 nuko_hanna_eura

 euranetsivät
  
Nuorisopalveluiden yhteystiedot
Nuoriso-ohjaajat 
Suvi Rosenqvist p. 044 422 4855 
 euranuorisosuvi
Janina Nurmi p. 044 422 4854 
 euranuojanina
Koulunuoriso-ohjaaja
Hanna Tanskanen p. 044 422 4858 
 nukohanna_eura
Etsivä nuorisotyöntekijä
Kristina Wirtanen p. 044 422 4860
  entkristina
Hyvinvointipäällikkö
Teija Henriksson p. 044 422 4852
sähköposti etunimi.sukunimi@eura.fi

Kesälukemista omaksi! 
Kesän poistomyynti Euran pääkirjastossa  

ma 14.6. klo 10 alkaen. 
• Poistomyynnissä laajasti aineistoa 

kaikenikäisille 20 snt/kpl tai  
1 €/kassillinen
• Aikakauslehtivuosikertoja  
1 €/nippu

#KirjastokierrosEurassa
Pyöräile Euran kirjastot 
läpi ja osallistu arvon-
taan! Vieraile kaikissa 
Euran kirjastoissa ja 
leimaa passisi kirjastossa 
tiskillä olevalla leimasi-
mella. Täydellä passilla 
osallistut liikuttavien 
palkintojen arvontaan! 
Kilpailuaika 1.6.–31.8.2021. Jaa halutessasi kuva 
vierailustasi sosiaalisessa mediassa hastagilla  
#kirjastokierroseurassa. 
Järj. yhteistyössä Euran kirjasto- ja tietopalvelut 
sekä liikuntapalvelut

Lapsille ja nuorille 
Osallistu tänä kesänä valtakun-

nallisiin lasten ja nuorten sähköisiin 
lukukampanjoihin! Lukukampanjoissa kirja- 
vinkkejä, haasteita, pelejä sekä muuta mukavaa:
Lumotun puiston salaisuus (lapset)  
www.lumotunpuistonsalaisuus.com
Puistossa tapahtuu omituisia asioita. Kuka siellä 
sekoilee? Arkisesta kanin ulkoilutusretkestä voi 
kehkeytyä koko kesän mittainen uskomaton 
salapoliisitehtävä. Outoja pahanhajuisia 
lätäköitä, jättiläisötököitä ja villiintyneitä puu-
tarhatonttuja. Lähde mukaan ikimuistoiseen 
seikkailuun!
Luettu maa (nuoret) www.luettumaa.com
Mitä tehdä, kun kaikki matkat on peruttu ja 
kesästä on tulossa tylsempi kuin koskaan? 
Lähde mukaan virtuaaliselle maailmanympärys-
matkalle! Tutustu erilaisiin kulttuureihin, sukella 
tarinoiden maailmaan ja osallistu somehaas-
teisiin. Kuka saa eniten katsojia TikTokissa? 
Kenellä on eniten tykkäyksiä Instagramissa? Jaa 
haasteesi ja voit päästä mukaan valtakunnalli- 
sesti näkyvälle somekanavalle. Kuka on tuleva 
Luetun maan sometähti?

Tiesitkö, että Euran pääkirjastosta voit nyt lainata myös:
• Kasseja • Roskapihtejä (yhteistyössä Tekniset palvelut) • Liikunta-
välineitä (yhteistyössä Liikuntapalvelut) • Lisätietoja kirjastosta!

EURAN SOTE-KESKUS  TOIMINTA KESÄLLÄ 2021

NUORISOPALVELUIDEN KESÄTOIMINTAA

KULTTUURIPALVELUIDEN   TAPAHTUMAT
JÄRJESTÄMÄT KESÄLLÄ 2021

Koronaan  
liittyvät rajoitukset 

voivat muuttaa/ 
rajoittaa ohjelmaa.  

Seuraathan  
nuorisopalveluiden 

somekanavia!Ota
kanavat
haltuun!

aulassa. Noudettavat tarvikkeet viedään pääsään- 
töisesti tähän noutopisteeseen. Kun tuote on  
noudettavissa, asiakkaalle tulee tekstiviestinä  
noutokoodi, jolla lokero aukeaa.
Hoitotarvikejakelu suljettu 5.–9.7. Varmistakaa  
tarvikkeidenne riittävyys ennalta. Lisätietoja  
tarvittaessa varastonhoitajalta p. 044 422 4256.
Diabetestarvikkeiden haku  
myös ti klo 14.00–16.00.
Laboratorion ajanvaraus arkisin klo 10.00–15.00  
p. 02 627 6410 tai www.satadiag.fi. 
Kuvantamisen palvelupuhelin p. 044 707 9202 
palvelee ma–pe klo 8.00–14.30. Numeroon voi 
jättää ainoastaan takaisinsoittopyynnön.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Ajanvaraus/ 
neuvonta p. 044 422 4204 klo 12.00–13.00. 
Työikäisten sosiaalipalvelut: puhelinaika arkisin  
klo 11.00–12.00 p. 044 422 4417.
Työllisyyspalvelut arkisin p. 044 422 4023.
Fysioterapian apuvälinelainaus ja neuvonta  
arkisin klo 8.00–9.00 p. 044 422 4235.
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut:
• Palveluneuvonta ma–pe klo 9.00–11.00  
 p. 044 422 4449 
• Lastenvalvojan toimistopalveluja ei saatavilla  
 ajalla 12.–30.7.
• Perheneuvolapalveluja ei saatavilla ajalla  
 5.7.–6.8.
• Perhekeskuksen palveluohjaaja lomalla 1.–31.7. 
Vanhusten ja vammaisten palvelut:
• Ikäkeskus, neuvonta ja ohjaus  
 ma–pe klo 9.00–15.00 p. 044 422 4079.
• Seniorineuvola suljettu 3.9. asti.
• Muistipoliklinikka suljettu 28.6.–16.7. ja   
 27.8.–3.9.  Muina aikoina muistihoitajan 
 tavoittaa parhaiten jättämällä soittopyynnön  
 puhelinvastaajaan tai tekstiviestillä  
 p. 044 422 4118.
• Vammaispalvelut ma–pe klo 9.00–15.00  
 p. 044 422 4076.

Viikinkipäivä
Koko perheen Viikinkipäivä la 21.8.  
klo 11–15 Esihistorian opastuskeskus  
Nauravassa lohikäärmeessä.  
Tapahtumassa mm.  
torimyyntiä, muinais- 
tekniikkanäytöksiä  
ja opastettuja  
kierroksia  
näyttelytilassa.  
Vapaa pääsy.

Lisäksi ympäri  
Kauttuan 
Ruukinpuistoa  
useita näyttelyitä.

Kauttuan 
ruusu
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Kesätuulten puhaltaessa autamme asuntoasioissa.  
Eurassa tarjolla kattava valinta erikokoisia vuokra-asuntoja
eri elämäntilanteisiin. Ota yhteyttä, löydetään yhdessä sopiva.

Vapaat asunnot löydät alla olevasta osoitteesta
vuokra-asunnot.eura.fi/

Asuntotoimisto palvelee kesäaikana  
asunnon vuokrausasioissa seuraavilla yhteystiedoilla:
•	1.6.	–24.6.2021	Pirjo	Tervo,	
	 p.	044	422	4997,	pirjo.tervo@eura.fi
•	25.–27.6.2021	asuntotoimisto	viettää	juhannusta
•	28.6.–1.8.2021	Paavo	Hentilä,	 
	 p.	044	422	4996,	paavo.hentila@eura.fi
•	2.8.2021	alkaen	Pirjo	Tervo

Euran yrityspalvelut palvelee teitä koko kesän 
Ilkka	Mäkinen	p.	044	422	4006

YRITYSTONTIT

EURAN TONTIT

Vapaat omakotitontit:
Karhuntie	 3,	 1 679	m2,	 rakennusoikeus	336	m2

Karhuntie	 4,	 2 042	m2, rakennusoikeus	408	m2

Karhuntie	 5,	 1	682	m2, rakennusoikeus	336	m2

Karhuntie	 4,	 2 042	m2, rakennusoikeus	408	m2

Karhuntie	 6,	 1 682	m2, rakennusoikeus	336	m2

Karhuntie	 7,	 MYYTY 
Karhuntie	 8,	 MYYTY
Maasillantie	21,	2 280	m2, rakennusoikeus	570	m2

Vapaat rivitalotontit:
Satakunnank.	1,	 5 658	m2,	 rakennusoikeus	1	415	m2

Karhuntie	 6,	 4 003	m2, rakennusoikeus	1	201	m2

Kuvat ja varaukset eurantontit.fi (hakusana: Karhuntie)

Rakenna 
nyt uudelle 
Karhuntien 

alueelle 
Kauttualle. 

Valmiit tontit!

Ota yhteyttä  
ja kysy lisää  

yritystonteista  
ja vapaista  

toimitiloista.

Heinäkuussa auki olevat yksiköt:
•	päiväkotiryhmä	Joentiuku	 p.	044	422	4512
•	päiväkoti	Euranrinkilä		 p.	044	422	4475
•	päiväkoti	Lemmikki	 p.	044	422	4517

Teksti ja kuva: Erkki Saarinen

Kunnanviraston ja niin sanotun valtion virastotalon (sivistyspalvelutoimiston osalta) 
sulkua jatketaan ja etätyösuositus pysyy voimassa kesän yli 31.8.2021 asti.  
1.9.2021 alkaen pyritään palaamaan normaaliin virastotyöhön,  
mikäli koronaviruspandemia tämän mahdollistaa. 
Kunnan puhelinvaihde on auki kesällä rajoitetusti seuraavalla tavalla:  
5.7.2021–6.8.2021 ma–to kello 9–12. Edellä mainitusta poiketen  
viikon 28 puhelinvaihde on suljettu. Eri palvelualueiden päivystysnumerot  
ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta

2.8.2021	alkaen	aukeavat	kaikki	päiväkodit	sekä	
mahdollisesti	Honkilahden	päiväkoti	ja	Kiukais- 
ten	esiopetus	lasten	määrän	ja	varhaiskasvatus-
tarpeen	mukaisesti.		
Esiopetuksen	lukuvuosi	alkaa	11.8.2021.
Sivistyspalvelutoimistolla	varhaiskasvatuksen	
hallinto-	ja	toimistopalvelut	ovat	kiinni	ajalla	
5.–30.7.		Tällöin	ei	käsitellä	uusia	hakemuksia	
eikä	varhaiskasvatuksen	asiakasmaksuihin	 
liittyviä	asioita.		
Kiireellisissä varhaiskasvatukseen liittyvissä  
asioissa voi ottaa yhteyttä päivystäviin  
yksiköihin	(numerot	yllä).

Eurassa	on	nyt	monella	taholla	näkyvissä	
signaaleja	uudesta	pöhinästä.	Yrityselä- 

mässä	on	tehty	uusia	avauksia,	harras-
tustoiminnassa	valmistaudutaan	uusiin	
loikkiin,	Kauttuan	Ruukinpuiston	elämä	
ja	sitä	kautta	koko	matkailuala	on	saanut	
piristysruiskeen	toisensa	jälkeen.	Viimeisin	
suuri	uutinen	oli	Alvar	Aalto	-reitin	valinta	
Euroopan	neuvoston	kulttuurireittien	
joukkoon.	Kauttualla	olevat	Alvar	Aallon	
kohteet	ja	erityisesti	terassitalo	saavat	
uutta	mainosta	ja	uusia	vierailijoita.
–	Voi	sanoa,	että	Kauttualla	on	siirrytty	
Ahlströmin	ajasta	nyt	uuteen	aikaan.	Se	
merkitsee	yritysvetoista	toimintaa,	jossa	
kunnalla	on	oma	roolinsa.	Eura	on	tätä	
varten	hankkinut	omistukseensa	keskeisiä	
rakennuksia	Ruukinpuiston	Tallinmäeltä,	
kunnanjohtaja	Juha	Majalahti	kertoo.	

Entinen	Kauttuan	Klubi	on	muuntunut	
uusien	omistajien	käsissä	Kauttuan	 

Ruukinkartanoksi.	Hotellipalveluja	
Ruukinpuistossa	tarjoaa	Ruukinkartanon	
lisäksi	mm.	Villa	Majatalot,	ateriapalveluja	
Jokisauna	ja	Ruukinkartano,	kahvila- 
palveluja	Ruukin	Sydän. 
–	Näyttelytoimintaa	on	Tallinmäen	raken-
nusten	lisäksi	terassitalossa	ja	taiteilijakoti	
Tuiskassa,	nyt	myös	vanhan	kivinavetan	
vintillä,	Majalahti	sanoo.	Uusia	toimijoita	
on	koko	ajan	myös	tulossa.	
–	Konsepti	on	valmis,	mutta	yrittäjähen- 
kisiä	tekijöitä	mahtuu	Ruukinpuistoon	
vielä	lisää,	Majalahti	sanoo.

Uutta	pöhinää	on	Ruukinpuiston	ja	
yrityselämän	lisäksi	myös	euralaisessa	

harrastetoiminnassa.	Eura	Sportcenter	Oy	
on	jo	aloittanut	maanrakennustyöt	omal-
la	tontillaan,	ja	vielä	heinäkuun	kuluessa	
sinne	nousee	suosituille	mailapeleille	
padelille	ja	pickleballille	kentät. 
Euran	urheilukeskukseen	Wembleyn	
viereen	on	puolestaan	rakentumassa	
uusi	monitoimihalli,	ja	tekojääratakin	on	
suunnitteilla. 
–	Oma	jäähallihan	meillä	jo	on	Paneliassa,	
mutta	tekojäärata	parantaa	jääurheilu-
lajien	harrastusmahdollisuuksia	merkit-
tävästi.	Monitoimihalli	puolestaan	on	 
esimerkiksi	jalkapallon	harrastajille	 
todella	iso	asia,	Majalahti	sanoo.

Nautitaan yhdessä Euran kesästä!

Juha Majalahti,	kunnanjohtaja

VARHAISKASVATUSPALVELUT

”EURA ON UUDEN 
AJAN KYNNYKSELLÄ”

Uimahalli	avautuu	yleisölle	 
maanantaina	16.8.

Uimahalli on avoinna elokuussa
ma–pe	 klo	11.30–20.00
la–su		 suljettu
30.8.	lähtien	uimahalli	on	auki	yleisölle	
seuraavasti:
ma–pe	 klo	11.30	–	20.00
la	 klo	11.00	–	16.00
su	 suljettu
Aamu-uinnit				
ma,	ke	ja	pe					klo	6.00–8.00
 
Kuntosalit
Urheilutalon	kuntosalit	ja	Kiukaisten	kuntosali	
ovat	avoinna	kävijämäärärajoituksin.
 
Urheilutalon liikuntaryhmät
Urheilutalon	monipuoliset	liikuntaryhmät	 
alkavat	30.8.,	mikäli	koronatilanne	antaa	siihen	
mahdollisuuden.
Ilmoittautumiset	liikuntaryhmiin	avautuvat	17.8.

Lasten alkeisuimakoulut  
alkavat	syyskuussa.

EURAN URHEILUTALO 
TIEDOTTAA

Kunnanjohtaja
Juha Majalahti:Euran kesä 

2021

www.eura.fi


