
Euran kesä
2022

Monitoimihalli
• Jalkapallo
• Pesäpallo
• Juoksu

Wembley
• Jalkapallo

Hiekkatekonurmi 
Tekojäärata
• Jalkapallo
• Pesäpallo
• Yleisöluistelu

Urheilukenttä
• Yleisurheilu
• Jalkapallo
• Frisbeegolf

Pelikenttä
• Tennis
• Koripallo
• Pickleball
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Beach Volley -kentät

Skeitti-/scoottipuisto

Ulkokuntoilualue

Urheilutalo 200 m

Piirros: Mari Aarikka
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Urheilupuisto liikuttaa  
monipuolisesti
Euran urheilupuistossa ei liikunnan 
harrastaminen jää puitteiden puut-
teesta kiinni. Jalkapallostadion ”Eu-
ran Wembleyn” ympäriltä mahdolli-
suuksia löytyy niin joukkueille kuin 
Matti ja Maija Meikäläisille, ja alue 
vetää puoleensa lähikunnistakin.

Yleisurheilukentällä on kaik-
ki yleisurheilun suorituspaikat, ja 
rata-alueet ovat käytännössä aina 
käytettävissä. Jalkapallovuorot/-ot-
telut arki-iltaisin hieman rajoittavat 
kentän nurmialueen vapaata käyttöä. 
Yleisurheilukenttä on suosittu paik-
ka mm. eri lajien hyppy-, loikka- ja 
juoksuvetoharjoitteluun. Yksittäisiä 
yu-kilpailutapahtumia järjestetään 
4–5 kesässä. Tarvittavia välineitä, 
esimerkiksi kuulia, kiekkoja ja keihäi-
tä voi kysyä etukäteen kentänhoitajil-
ta tai kunnan liikuntapalveluista.

Pallopeleihin löytyy kaksi asfalt-
tipintaista tenniskenttää sekä ko-
ripallokenttä. Näille, samoin kuin 

Euran Raikun ylläpitämälle beach 
volley -alueelle jokainen on tervetul-
lut pelaamaan. Selkeään 9-väyläiseen 
frisbeegolfpuistoon on helppo tulla. 
Radan kunnossapitoon osallistuu Py-
häjärviseutu Disc Golf ry.

Ulkokuntoilualueen vieressä on 
scoot-alue skeittiramppeineen. Mo-
lempia saa käyttää vapaasti. Hiek-
katekonurmella voi pelailla vaikka 
jalka- tai pesäpalloa. Mahdolliset 
vuorovaraukset hiekkatekonurmelle 
voi tarkistaa pukuhuonerakennuksen 
seinustalta tai tiedustella kunnan lii-
kuntapalveluista, mutta vapaana ol-
lessaan se on kenen tahansa käytettä-
vissä. Talvella hiekkatekonurmialue 
on kaikille avoin valaistu tekojääalue 
kaukaloineen.

Urheilupuiston alue kehittyy vie-
lä kulkuväylien, huolto- ja pelastus-
teiden osalta. Pysäköintimahdolli-
suudet paranevat, kun parkkialuetta 
tulee lisää. Lisäksi rakenteilla on 

Kunnanvirasto ja virastotalo sivistyspalveluiden osalta ovat suljettuina 27.6.–31.7. 
Puhelinvaihdetta 02 839 901 pidetään auki rajoitetusti: 4.7.–10.7. (viikko 27) auki kello 9–12,  
11.7.–24.7. (viikot 28 ja 29) kiinni ja 25.7–31.7 (viikko 30) auki kello 9–12.

108 x 63 x 16 metrin kokoinen ylipainehalli, joka 
palvelee erityisesti talviajan jalkapallotoimintaa, 
mutta soveltuu hyvin mm. pesäpalloharjoitte-
luun. Hallissa voisi järjestää vaikka messutapah-

tumiakin. Hallin ylläpidosta tulee vastaamaan 
Euran kunta yhteistyössä Euran Pallon kanssa. 
Urheilupuistosta onkin tulossa entistä hienompi 
ja monipuolisempi kokonaisuus.

Heinäkuussa lomakauden aikana  
yrityspalveluihin saa yhteyden soittamalla  
Prizztech Oy:n vaihteeseen 02 620 5300.

Yritysneuvonta heinäkuussaKunnanvirasto ja virastotalo sivistyspalveluiden osalta www.eura.fi

Kuva: Tomi Glad
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Koko kunnan 
olohuone
puhkeaa 
kukkaan
Kauttuan ruukin tunnelmallisessa miljöössä su-
lautuvat yhteen arkkitehtuuri, kahvilat, ravin-
tolat, kokous- ja juhlatilat sekä historia ja kau-
nis luonto. Yrittäjyyttä Ruukinpuistoon -hanke 
alkoi puolitoista vuotta sitten, ja päämääränä 
on luoda Ruukinpuistoon pysyvää ja kehittyvää 
yritystoimintaa. Hankkeen aikana yrittäjien 
määrä onkin tuplaantunut yli kahteenkymme-
neen.

Toinen tärkeä tavoite on kannustaa paikalli-
sia ihmisiä käyttämään alueen palveluja. Ruu-
kinpuisto houkuttelee kesäkohteena, mutta toi-
miakseen ympärivuotisesti tarvitaan muutakin 
kuin turismia.

– Yllätyimme matkailijoiden määrästä jo 
viime kesänä, vaikka pandemia siirsikin monia 
tapahtumia. Tänä vuonna odotamme ulkomaa-
laisia vierailijoita ja turistiryhmiä mutta myös 
sitä, että paikalliset löytäisivät Ruukinpuiston 
olohuoneekseen. Täällä voi ulkoilla, meloa, pe-
lata tennistä, vuokrata polkupyöriä tai venettä 
ja lähteä vaikka Pyhäjärvelle. Voi syödä ja teh-
dä ostoksia, tutustua näyttelyihin, tulla pikni-
kille… Meillä on hyvä porukka – puhalletaan 
yhteen hiileen, jotta saataisiin Euralle esittely-
kelpoinen helmi ja yritykset pystyisivät jatka-
maan talvikaudellakin, kannustaa hankekoordi-
naattori Sari Lehtimäki-Kataja.

Ruukinpuiston yhteinen verkkosivu hel-

pottaa tiedonsaantia alueesta. Sieltä löytyvät 
matkailuun ja palveluihin liittyvät asiat sekä 
linkit yritysten omille verkkosivuille. Aukiolo-
ajat sekä tapahtumien ja näyttelyiden tiedot on 
helppo tarkistaa selkeältä sivustolta.

Yrittäjyyttä mahtuu alueelle lisääkin. Tallis-
sa, tallinvintillä ja ratasvajassa on yhteensä 800 
neliötä myyntitilaa. Esimerkiksi ratasvajassa 
on valmiita looseja vaikka pop up -kojuiksi. 
Kesäaikaan tiloissa pidetään näyttelyitä, mutta 
loppukesän sadonkorjuuaika olisi otollista aikaa 
torimyynnille.

– Tarkoitus on herättää toritoimintaa kesän 
aikana. Meillä on seudulla kalastajia, viljan- ja 
lihanjalostajia, vihannesten, yrttien ynnä muun 
tuottajia. Jos joku haluaa tulla myymään kanan-
munia, marjoja tai ylimääräisiä omenoita, meil-
lä on tilavat, edulliset myyntikojut loistavalla 
paikalla, Lehtimäki-Kataja vinkkaa.

– Hyvä sanoma on kiirinyt eteenpäin ja 
olemme saaneet runsaasti positiivista palautet-
ta. Täällä on oivalliset puitteet tapahtumille, 
häille, syntymäpäiville, rippijuhlille, kokouk-
sille, vaikkapa työhyvinvointipäivän viettoon. 
Ruukinpuisto on puhkeamassa kukkaan, ja kan-
nattaa tutustua monipuoliseen tarjontaan.

Kun haluat vuokrata Ruukinpuistosta tilaa, 
ota yhteyttä sari.lehtimaki-kataja@eura.fi

KOKO KESÄN OMATOIMIAIKOINA KIRJASTOON 
KIRJASTOKORTILLA JA TUNNUSLUVULLA
Euran pääkirjaston lehtilukusalin ja Hinnerjoen, 
Honkilahden, Kiukaisten ja Panelian lähikirjastojen 
omatoimiajat: arkisin klo 8–20 ja la–su klo 9–18.
KESÄN ASIAKASPALVELUAJAT KIRJASTOISSA
Pääkirjastossa asiakaspalvelu avoinna ma ja ti 
12–19, ke–pe 12–17, aamuisin ovet aukeavat  
omatoimiasiointiin jo klo 10.
to 23.6. asiakaspalvelu auki poikkeuksellisesti 12–15
pe 24.6. juhannusaattona suljettu.
ASIAKASPALVELU SULJETTU 11.7.–24.7.
Kiukaisten ja Panelian asiakaspalvelu suljettu 
24.6.–31.7.
Hinnerjoen ja Honkilahden asiakaspalvelu  
suljettu 6.6.–7.8.

KIRJASTO TIEDOTTAA
Kysy kirjastosta: puh. 044 422 4833
Aukioloajat ja e-kirjastopalvelut löytyvät verkko- 
kirjastosta: satakirjastot.finna.fi
Tietoa ajankohtaisista asioista saat seuraamalla  
kirjaston nettisivuja: www.eura.fi 
Somekanavia:
  Euran kirjasto- ja tietopalvelut
  euran_kirjasto

KESÄLUKEMISTA 
EURAN KIRJASTOSTA

KIRJASTO MENOSSA MUKANA
•	 Eurapäivät	la	11.6.	
Pääkirjasto poikkeuksellisesti avoinna klo 10–15.
Osaatko varautua poikkeustilanteisiin? Keskusteluti-
laisuus klo 13–15 kirjaston kokoustilassa.
Infoa ja keskustelua kotitalouksien varautumisesta säh-
kökatkoihin, vedenjakeluhäiriöihin ja muihin yllättäviin 
tilanteisiin. Keskustelutilaisuuden alustajina 72h-varau-
tumiskouluttaja Kreetta Jortikka ja Paneliankosken 
Voima Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen. 
Kahvitarjoilu.
•	 Seniorien	kesäpäivä	ke	15.6.
Pop up -kirjasto palvelee klo 12–14 K-supermarketin 
pihalla. 
Infoa syksyllä alkavasta Kirjasto tulee kotiin -hankkeesta
•	 Kesälukuhaaste	lapsille	1.6.–31.8.2022
Tänä vuonna kesälukuhaasteessa pelataan lautapeliä! 
Lukujengin eläimet seikkailevat tivolissa taikuri Zillin 
kadottamaa kultaista kirjaa etsien. Hae oma lautapeli-
si lähimmästä kirjastosta ja osallistu arvontaan!
•	 Kesäkamppis	nuorille	1.6.–31.8.2022
  Beats for reads – minkälaisia soittolistoja  
  sä tekisit lukemilles kirjoille?
  Osallistu ja voita viihdyttäviä palkintoja!

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 K0-rakennuksessa.  
Yhteydenotot puhelimitse.
HÄTÄTAPAUKSESSA SOITA HÄTÄNUMEROON 112!  

SUUN TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYS
Katso tarkemmat tiedot https://www.eura.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
terveyspalvelut/suun-terveydenhuolto/ 
Euran suun terveydenhuolto järjestää arkipäivisin kiireellisen hoidon 
palvelut klo 8.00–16.00. Päivystys toimii ajanvarauksella, p. 02 8398 0476.
Iltapäivystys klo 15.00–21.00 sekä päivystys viikonloppuna ja  
arkipyhinä klo 8.00–21.00 järjestetään Satasairaalassa.  
Ajanvaraus päivystykseen aina puhelimitse 116 117.
Päivystys yöaikana klo 21.00–8.00 järjestetään Turun alueen yhteispäi- 
vystyksessä. 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 tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin sekä tukee oma- ja itsehoitoa.
3. p. 02 8398 0400.
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.
Fysioterapian apuvälinelainaus ja neuvonta arkisin klo 8.00–9.00  
p. 044 422 4235.
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.
Hoitotarvikkeet tulee tilata etukäteen puhelimitse. Diabetestarvik-
keet: 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 
sisääntuloaulassa. Noudettavat tarvikkeet viedään pääsääntöisesti 
tähän noutopisteeseen. Kun tuote on noudettavissa, asiakkaalle tulee 
tekstiviestinä noutokoodi, jolla lokero aukeaa.
Hoitotarvikejakelu suljettu 4.–8.7. Varmistakaa tarvikkeidenne  
riittävyys ennalta. Lisätietoja tarvittaessa varastonhoitajalta  
p. 044 422 4256.
Diabetestarvikkeiden haku myös ti klo 14.00–16.00.

TERVEYSNEUVONTA TIEDOTTAA:
Lastenneuvolan	terveydenhoitajien	puhelinajat yhtenäistyvät 
30.5.2022 alkaen. Kaikkien lastenneuvolan terveydenhoitajien puhe-
linaika on arkisin klo 12.00–13.00.
•	 EURAN	LASTENNEUVOLA	th	Johanna	Perttu	p.	044	422	4171	 
 (Kirkonkylä, Kauttuan Nummi)
•	 EURAN	LASTENNEUVOLA	th	Jenni	Närvä	p.	044	422	4170	 
 (Kauttua, Kiiskinmäki, Kirkkovainio, Lohiluoma, Luvalahti, Sorkkinen)
•	 HINNERJOEN	ja	HONKILAHDEN	LASTENNEUVOLA	th	Anniina	Lakkala		
 p. 044 422 4175
•	 PANELIAN	LASTENNEUVOLA	th	Iiris	Takala	p.	044	422	4192
KORONAROKOTUSTEN, matkailijoiden ja aikuisten rokotusten ajan-
varaus aikuisneuvolasta arkisin klo 12.00–13.00 p. 044 422 4174.
Hinnerjoen ja Honkilahden neuvolat suljettu 4.–17.7.

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT:
•	 Palveluneuvonta	ma–pe	klo	9.00–11.00,	p.	044	422	4449	
•	 Lastenvalvojan	toimistopalveluja	ei	saatavilla	ajalla	4.–29.7.
•	 MLL:n	perhekahvila	kokoontuu	eri	leikkipuistoissa	Eurassa	kesäkuun 
 ajan. Monikulttuurinen kahvila on auki 15.6. klo 17.00–18.30. Perhe- 
 keskuksen kohtaamispaikka Helmi on suljettu heinäkuun. Perhe- 
 keskuksen palveluohjaaja lomalla 4.7.–3.8. 

VANHUSTEN JA VAMMAISTEN PALVELUT:
•	 Ikäkeskuksen	neuvonta	ja	ohjaus	ma–pe	klo	9.00–12.00	 
 p. 044 422 4079 ajalla 27.6.–29.7.
•	 Muistipoliklinikka	on	suljettu	24.6.–15.7.	Muina	aikoina	muisti 
 hoitajan tavoittaa parhaiten jättämällä yhteydenottopyynnön  
 vastaajaan tai tekstiviestillä p. 044 422 4118
•	 Seniorineuvola	suljettu	toistaiseksi
•	 Vammaispalvelut	ma–pe	klo	9.00–12.00	p.	044	422	4076	 
 ajalla 27.6.–29.7.
•	 Toimintakeskus	suljettu	1.7.–1.8.

Euran sote-keskuksen toiminta 
kesällä 2022

Alvar Aallon Terassitalon näyttelyhuoneisto:  
11.6.–14.8.2022 ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)

Esihistorian opastuskeskus Naurava lohikäärme: 
kesä–elokuussa ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)

Kauttuan Ruukinpuiston tallissa, maitokopissa  
ja vilja-aitassa Rauma Triennale: 
11.6.–7.8.2022 ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)

Kirjaston näyttelytila: 
1.6.–1.9.2022 vanhoja valokuvia euralaisista liiketiloista Euran  
kunnan kotiseutuarkiston kokoelmista, avoinna kirjaston aukiolon mukaan 

Luistarin muinaispuiston näyttelyaitta: 
kesä–elokuussa ti–su klo 11–17 (suljettu juhannuksena)

Aukioloajat	ma–pe	klo	17–21	ja	la–su	klo	14–20
ELORANTA HINNERJOEN VPK,  Auvoljärventie 161 A, Hinnerjoki  
TURARANTA LÄNSI-EURAN PALLOILIJAT RY, Etelärannantie 239, Turajärvi 
VÄHÄJÄRVI HONKILAHDEN VESAT RY, Äimäröntie 66, Honkilahti  
KIPERI  EURAN PALLO RY, Kiperintie 83, Eura  
KOTKANIEMI KIUKAISTEN METSÄSTÄJÄT RY,  Rantatie 920, Säkylä  
  (aukioloaika 30.5.–4.9.)
Saunamaksut 
Kiperin saunamaksut 3 € / 16 v ja sitä vanhemmat 1 € / 15 v ja sitä nuoremmat
Eloranta, Vähäjärvi, Turaranta 2 € / 16 v ja sitä vanhemmat 1 € / 15 v ja sitä nuoremmat
Kotkaniemen saunamaksut 3 € / 16 v ja sitä vanhemmat 1 € / 15 v ja sitä nuoremmat
Ajankohtaiset tiedot: eura.fi/rantasaunat

Vesihuoltolaitos,	vikapäivystys	kaikkina aikoina p. 044 422 4978
Vesilaskutus	ja	sopimusasiat p. 044 422 4973
Vesihuoltolaitos,	tekniset	asiat	
•		 ajalla	27.6.–1.7.	ja	1.–31.8.	p.	044	422	4971	/	Leminen
•	 ajalla	4.7.–29.7.	p.	044	422	4976	/	Haaparanta
Mittauspalvelut	 
•	 Rakennuksen	sijainnin	merkitsemiset	tilataan		Etelä-Satakunnan	ympäristö-
 toimistosta Säkylän kunnanvirastosta p. 02 83 281
Tekniset	palvelut	
•	 ajalla	27.6.–8.7.	ja	15.–31.8.	p.	044	422	4870	/	Haapanen
•	 ajalla	21.7.–5.8.	p.	044	422	4955	/	Saarenvalta
Tiet ja alueet
•	 ajalla	27.6.–5.7.	ja	21.7.–5.8.	ja	22.–31.8.	p.	044	422	4955	/	Saarenvalta
•	 ajalla	6.–8.7.	p.	044	422	4870	/	Haapanen

Euran kunnan näyttelykohteet avoinna kesällä 2022

Euran kunnassa järjestettävät tapahtumat löydät:

www.eura.fi/tapahtumat/
Toivotaan myös muiden toimijoiden ilmoittavat tapahtumistaan kunnan tapahtumakalenterin kautta.

Euran kunnan rantasaunat 1.6.–31.8.2022

Tekniset palvelut 27.6.–31.8.2022

Kuvat: Tomi Glad

Kuva: Tomi Glad

Varhaiskasvatus Kesäkuussa varhaiskasvatusta 
järjestetään kaikissa päiväkodeissa.  

Heinäkuussa päivystävät Kauttuan päiväkoti p. 044 422 4569,  
päiväkoti Euranrinkilä vuorohoidon osalta p. 044 422 4475,  
päiväkotiryhmä Joentiuku p. 044 422 4512 sekä päiväkoti Lemmikki p. 044 4224517.  

Varhaiskasvatuksen	toimistopalvelut ovat kiinni 4.–29.7.2022.  Tällöin ei käsitel-
lä varhaiskasvatushakemuksia tai asiakasmaksuihin liittyviä asioita.  Kiireellisissä 
varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä päivystäviin päiväkoteihin.

ruukinpuisto.fi 
palvelee 

ajantasaisesti
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Euran nuorisopalveluiden kesätoiminta 

Summer	Club	Panelian	alakoululla
maanantaisin 6.6., 13.6., 20.6. ja 27.6. klo 12.00–15.00 
Ilmainen. Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Janina p. 044 422 4854.  
Edellyttää ilmoittautumista.
Eurapäivän	piknik
11.6. Kauttuan Tallinmäellä klo 17.00–19.00 
Pelejä, yhdessäoloa ja pientä purtavaa.  
Lisätietoja nuoriso-ohjaajat Janina p. 044 422 4854 tai Suvi p. 044 422 4855.
Alakoululaisten	päiväleirit
Panelian koulu 7.–9.6. 
Hinnerjoen koulu 14.–16.6. 
Kauttuan koulu 21.–23.6. (3–4 lk) 
Kauttuan koulu 28.-30.6. (5–6 lk) 
Leirit on tarkoitettu 2009–2012 syntyneille. Hinta 10 € (sisältää lounaan ja väli-
palan). Tiedustele vapaita paikkoja nuoriso-ohjaaja Suvilta p. 044 422 4855.  
Edellyttää ilmoittautumista.
Frisbee Golf -turnaukset nuorille
8.6. Euran urheilukeskus 
9.6. Honkilahden frisbeegolfrata 
14.6. Hinnerjoen frisbeegolfrata 
15.6. Panelian frisbeegolfrata 
21.6. Finaali Kiperin frisbeegolfradalla, jossa jokaisen osaturnauksen voittajat  
kisaavat klo 18.00 alkaen 
Osaturnauksiin ei ilmoittautumisia,  
kokoonnutaan klo 18.00 radan ensimmäisellä väylällä. 
Lisätietoja nuoriso-ohjaaja Janina p. 044 422 4854.
Teemaillat
16.6. Valokuvausilta klo 17.30–20.30, ilmoittautuminen mia.heikkila@eura.fi  
28.6. Pokemon Go Hinnerjoella klo 17.30–20.30, ei ennakkoilmoittautumista 
29.6. Pokemon Go Kauttualla klo 17.30–20.30, ei ennakkoilmoittautumista 
30.6. Taideilta Kauttuan nuokkarilla klo 17.30–20.30, ilmoittautuminen  
mia.heikkila@eura.fi
Retket 13–17-vuotiaille
10.6. Suppailua Sieravuoressa, tiedustele peruutuspaikkoja koulunuoriso- 
ohjaaja Hanna p. 044 422 4858
16.6. Kiipeilypuisto Huikee klo 11.00–17.00, hinta 20 € (sisältää lipun ja  
bussikuljetuksen). Lisätiedot nuoriso-ohjaaja Janina p. 044 422 4854.  
Edellyttää ilmoittautumista.
20.–22.6. Vaellusretki Joutsijärvelle, lisätietoja nuoriso-ohjaaja Suvi  
p. 044 422 4855. Edellyttää ilmoittautumista.
Perjantainuokkarit Kauttualla 
13–17-vuotiaille 10.6., 17.6. ja 1.7. klo 16.00–22.00
Kutosluokan	keväällä	2022	päättäneiden	oma	päivä!
17.6. Kiperin virkistysalueella klo 12.00–16.00 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 10.6. koulunuoriso-ohjaaja  
Hanna p. 044 422 4858.
Ilmoittautumiset	(ellei	tapahtuman	kohdalla	toisin	mainita)	  
https://www.eura.fi/euran-nuorisopalveluiden-jarjestamaa-kesaohjelmaa/ 
Lisäksi	liikkuvaa	nuorisotyötä	ympäri	kuntaa	 
  Euran nuorisopalvelut

  eurannuorisopalvelut

  nuko_hanna_eura

  euranetsivät

Nuorisopalveluiden	yhteystiedot
Nuoriso-ohjaajat
Suvi Rosenqvist  
p. 044 422 4855
  eurannuorisosuvi
Janina Nurmi  
p. 044 422 4854
  euranuojanina
Koulunuoriso-ohjaaja
Hanna Juhola  
p. 044 422 4858
  nukohanna_eura
Etsivät nuorisotyöntekijät
Petri Valo p. 044 422 4853
  petri_etsiva
Kristina Wirtanen  
p. 044 422 4860
  entkristina

Laadukkaita  
vuokra-asuntoja eri  
elämäntilanteisiin

Euran kunnalla on 613 vuokra-asuntoa 
ympäri kuntaa sekä kerros- että rivi-
taloissa pienemmistä yksiöistä isoihin 
asuntoihin. Niitä löytyy myös senio-
riasumiseen. Kaikkien asuntojen vuok-
raamisesta vastaa Kiinteistö Oy Kaut-
tuanpuisto.

– Vuokra-asuntoja on koko ajan va-
paana nopeaankin asuntotarpeeseen, 
joten pystymme palvelemaan sekä kun-
nan asukkaita että kuntaan muuttavia, 
kertoo Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston 
toimitusjohtaja Ilkka Mäkinen.

– Eurassa ovat asumisen palvelut mal-
lillaan. Meillä on hyvät ulkoilu-, kult-
tuuri- ja urheilumahdollisuudet, kou- 
lut, päiväkodit, kauppoja ja yrityksiä – 
tarjolla kaikki palvelut, mitä ihminen 
tarvitsee. Lisäksi Eura on sijainniltaan 
loistopaikassa. Täällä on hyvä asua, kun-
nassa viihdytään, Eura on turvallinen ja 
rauhallinen ympäristö, ja yhteisöllisyys 
kukoistaa.

Mikäli yritykset haluavat vuokrata 

työntekijöilleen asuntoa, tätäkin vaihto-
ehtoa kannattaa kysyä.

Euraan on helppo tulla ja kotiutua. 
Työttömyysaste on matala ja työpaikka-
tarjontaa on tulossa lisää. Asuminen Eu-
rassa on todella potentiaalinen vaihtoeh-
to toiselta paikkakunnalta pendelöinnin 
sijaan.

– Takuuvuokrat ovat valtakunnan ta-
solla edulliset, ja asiointi on paikallista. 
Kiinteistö Oy Kauttuanpuiston asukas-
kokouksissa asukkaita kuunnellaan, he 
saavat antaa kehitysideoita ja mielipitei-
tä asumisympäristönsä kohentamiseen, 
ja palaute on ollut hyvää. Kannattaa siis 
ottaa yhteyttä asuntotoimistoon ja ky-
syä, millaisia asuntoja on vapaana, Ilkka 
Mäkinen toteaa.
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Vapaana	oleviin	asuntoihin	voi	tutustua	osoitteessa:
http://vuokra-asunnot.eura.fi/asunnot

Uimahalli sulkeutuu kesäksi 24.6. 
Uimahalli	on	avautuu	jälleen	elokuussa	15.8.  
•	ma–pe	klo	11.30-20.00	•	la–su	suljettu

29.8.	lähtien	uimahalli	on	auki	yleisölle	seuraavasti: 
•	ma–pe	klo	11.30–20.00	•	la	klo	11.00–16.00 
•	aamu-uinnit	ma,	ke	ja	pe	klo	6.00–8.00

Kuntosalit 
Kuntosaliin pääsee koko kesän ajan kaikkina päivinä klo 6.00–20.00. 
Kuntosaliin tulee hankkia/ladata kortti kesäkaudeksi (voimassa 13.6.–4.9.), 
mikäli ei ole sarjakorttia, joka kattaa koko kesän. 
Kesäkortti tulee hankkia 23.6. mennessä uimahallin lippukassalta  
uimahallin aukioloaikana, hinta opisk./eläk. 64 € ja aik. 76 €. 
Kuntosalin kesäkortin voi ladata vielä erikseen ti 28.6. klo 12–19 ja 
ke 29.6. klo 10–16, uimahallin lippukassalta. 

Urheilutalon	liikuntaryhmät	 
Urheilutalon monipuoliset liikuntaryhmät alkavat ma 22.8. 
Ilmoittautumiset liikuntaryhmiin avautuvat netissä 27.6. ja päättyvät 14.8.  
Puhelimitse voi  
ilmoittautua  
8.–12.8. klo 9–14 
p. 044 422 4989.

Asuntotoimisto	palvelee	kesällä: 
•	asuntosihteeri	Pirjo	Tervo	 
 p. 044 422 4997 tai 
•	 tekninen	isännöitsijä	Paavo	Hentilä		
 p. 044 422 4996

Kuva: Tomi Glad


