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Yleistä 

Toimintakertomus käsittelee Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n 45. toimintavuoden 
pääpiirteittäin. 

Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on perustettu 7. joulukuuta 1976 ja sen toimi-
paikka on Eura. Yhdistyksen toimialue käsittää Euran ja Säkylän kunnat, jotka kuuluvat 
Satakunnan sairaanhoitopiiriin. Yhdistyksen toimialueella sijaitsee kehitysvammaisten 
asumisyksiköitä Eurassa ja Säkylässä. Työ- ja päivätoimintaa yhdistyksen alueella on 
Eurassa, kahdessa eri yksikössä (Euran ja Kiukaisten toimintakeskukset), ja Säkylässä 
Länsi-Säkylän toimintakeskus. 

Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ensisijaisena tarkoituksena on lisätä kehitys-
vammaisten ja heidän perheidensä erityishuoltoa ja sosiaaliturvaa sekä edistää ja valvoa 
heidän etujaan. Yhdistyksemme toimii yhdyssiteenä jäsenten välillä, järjestää kokous-, juhla-, 
esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tekee paikallisille 
viranomaisille ja keskusliitolle aloitteita ja ehdotuksia kehitysvammahuollon edistämiseksi. 
Yhdistyksemme tekee yhteistyötä kuntien, seurakuntien ja muiden kehitysvammahuollossa 
toimivien tahojen kanssa. 

Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on jäsenenä valtakunnallisessa 
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:ssä. 

Toiminta 2021 

Kuten edeltävä vuosi, myös vuosi 2021 oli poikkeuksellinen Covid-19 pandemian vuoksi. 
Kokoontumisrajoitusten vallitessa yhdistyksen toiminta on painottunut tapahtumien sijaan 
avustusten jakamiseen. 

Yhdistyksen vuosittaiset kokoukset, kevät- ja syyskokous, pidettiin sääntöjen mukaisesti 
toukokuun 25. päivä Pyhäjärviteatterilla ja lokakuun 27. päivä Säkylän seurakuntatalolla.  

Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry on tehnyt vuosia yhteistyötä toiminta-alueensa 
seurakuntien kanssa. Seurakunnat ovat järjestäneet kuukausittaiset pikkukirkot ja kerho- ja 
vertaistuki -illat sekä joulujuhlan. Vuonna 2021 pikkukirkkoja oli kolme kertaa ja kerho- ja 
vertaistuki -iltoja kolme kertaa. Kokoontumisrajoitukset estivät pikkukirkkojen ja kerhojen 
järjestämisen suunnitelmien mukaisesti. 

Yhdistys tarjosi väelleen Pyhäjärvi-teatterin "Voi elämää!" -esityksen väliaikatarjoilulla 
heinäkuussa. 

Ystäväillat, eli normaalisti joka toinen perjantai järjestetty yhdessäoloilta vaihtuvalla 
ohjelmalla, käynnistettiin uudestaan syksyllä kokoontumisrajoitusten lieventyessä. Ystäväiltaa 
pidettiin 8 kertaa Euran seurakuntakeskuksen väljissä tiloissa. 

Jäsenlehti postitettiin jäsenille ennen syyskokousta. 

Yhdistyksen edustajat osallistuivat Tukiliiton 60 vuotisjuhlavuoden Kiitos-tapahtumaan, joka 
järjestettiin Jokimutkakodissa marraskuussa. 

Lentopalloa harrastavat tekivät joulukuussa reissun Helsingin Konalan Hiekka Beachille, 
jossa osallistuivat Special Olympics Beach Volley kisoihin. Tuliaisina pronssimitali ja 4. sija. 
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Syksyllä metsänhoitoyhdistys Lounametsä teki metsänparannushakkuita yhdistyksen 
metsään kevätkokouksessa päätetyllä laajuudella. 

Vuoden 2021 aikana yhdistys mahdollisti väelleen erilaisia liikuntamahdollisuuksia.  

Kuntosalikäyntejä mahdollistettiin Euran Kuntiksella ympäri vuoden. 20 käyntiä 
vuonna 2021. 

Kiukaisissa jatkui ohjattu kuntosali/liikuntaryhmä, jota on käynyt vetämässä 
Kiukaisten Fysioterapia yhteensä 13 kertaa.  

Euran Pallon kanssa yhteistyössä järjestetty Soveltava Futis jatkoi toimintaansa 
vuonna 2021, keväällä ja syksyllä sisällä järjestetyn futsalin merkeissä ja kesällä 
ulkona jalkapalloillen. Harjoituksia oli 22 kertaa. 

Yhdistyksen oma uintivuoro jatkui edellisen vuoden tapaan keväällä ja syksyllä 
Euran uimahallilla lauantai-iltapäivisin. Kevätkauden uinnit keskeytyivät heti 
ensimmäisen kerran jälkeen pandemian sulkiessa uimahallin. Yhteensä 
uintivuoroja oli vuoden aikana 6 ja uintikertoja 81 kpl. Yhdistys osallistui myös 
kunnan järjestämään erityisryhmien uintiin maksamalla osallistujien uintimaksut. 
Uintikertoja 163 kpl. 

Spinningiä eli sisäpyöräilyä oli Sporthouse Trackmanissa 3 kertaa. 

Avustustoiminta 

Yhdistys jakoi vuoden 2021 aikana myös erilaisia avustuksia jäsentensä virkistymis- ja 
kouluttautumistarkoituksiin. 

Alueemme 11 asumisyksiköille ja toimintakeskuksille myönnettiin kullekin max 
500 € virkistyskäyttöön.  Avustusraha annettiin joko maksamalla lasku tai kuittia 
vastaan. Yhteensä näitä avustuksia maksettiin 4269 €. 

 Euran Kirkonkylän koulun erityisluokkien ystävyysvierailua Säkylän kouluun 
avustettiin 500 €. 

Yhdistys maksoi Kuntonummen ja Päivätuulen toimintakeskusten asiakkaiden 
osallistumismaksut Sataopiston järjestämään musiikkikurssiin, yhteensä 1000 €. 

Ahmasojan koulun retkeä kantolaavulle avustettiin 180 €. 

Yhdistys muisti erityiskoulun päättäviä oppilaita 50 € stipendeillä. Stipendejä 
jaettiin yhteensä 13 kappaletta. 
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Euran Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n hallitus 

 


