


Tervetuloa
euralaiseen
elämänmenoon

EURAN KUNTA

Sorkkistentie 10, PL 22
27511 Eura

puh. (02) 839 901
www.eura.fi

Tervetuloa tutustumaan Euraan! Tarjoamme mielenkiintoisia 
elämyksiä ja paljon uusia kokemuksia. Voit tilata mukaasi am-
mattimaisen oppaan tai halutessasi voit kierrellä kohteita ihan 
itseksesi.

Eura on ollut vilkas kohtaamis- ja kauppapaikka  jo viikin-
kiajalla, tuhat vuotta sitten. Esihistoriallisissa kohteissamme 
tutustut muinaisuuteen ja menneisyyden tapoihin värikkäällä 
tavalla. Matka on hyvä aloittaa Nauravasta Lohikäärmeestä, 
esihistorian opastuskeskuksesta, jossa riittää nähtävää, tehtä-
vää ja koettavaa. 

Eura on perinteinen ruukkipitäjä ja teollistumisen ajan edel-
läkävijä. Kauttuan Ruukinpuistossa pääset kurkistamaan Alvar 
Aallon, maamme ykkösarkkitehdin ja -suunnittelijan taidonnäyt-
teisiin ja Kauttuan tehtaitten museossa aistit entistä patruunoi-
den ajan henkeä. 

Käsityöläisyys ja taide elävät Eurassa vahvoina. Piipahda 
monissa myymälöissä ja gallerioissa – ostoksilla tai ihan vain 
ihastelemassa. Lisäksi Eura on kuulu monimuotoisesta metsä- 
ja järviluonnostaan. Luontopolut ja monet maastoreitit kutsuvat 
erähenkisiä matkailijoita. 

Olemme koonneet näihin yksiin kansiin majoitus- ja ravintola-
palvelut, jotta löytäisit helposti perille ja vierailusi Eurassa sujuisi 
mahdollisimman mutkattomasti.

 

Mukavia tutustumishetkiä esihistoriassa ja nykyajassa! 



Elämää ja tapahtumia
pitkin vuotta Eurassa



Esihistorian opastuskeskus
Naurava Lohikäärme

Esihistoria
elää Eurassa

Kaikki tiedot kivikauden, pronssikauden ja rau-
takauden ihmisten elämästä perustuvat arkeologi-
siin kaivauksiin. Euran monet kivikauden asuinpai-
kat, pronssikauden upeat röykkiöt ja rautakauden 
poikkeuksellinen hautaustapa ovat olleet arkeolo-
gien kiinnostuksen kohteena jo yli 150 vuotta ja 
tutkimustietoa on valtavasti.  Eura onkin Suomen 
esihistorian näkökulmasta yksi mielenkiintoisim-
mista paikkakunnista.  

Erityisesti Euran rautakausi on kiehtova: Suo-
messa vain Euran ja Köyliön seudulla oli jo 500- ja 
600-lukujen vaihteessa käytössä ruumishautaus. 
Myöhäisrautakauden elämästä ja arkipäivästä on-
kin saatu tietoja kaivausten perusteella. Vainajat 
laitettiin hautaan juhlapuvuissa, hienot korut mu-
kanaan. Tulevaa elämää varten mukaan annettiin 
tärkeät työvälineet. Miehillä oli aseita ja viikattei-
ta, naisilla puukko ja sirppi. Saviastioihin pakattiin 
ruokaa matkaevääksi. 

Maa kätkee siis monenlaisia aarteita, joiden 
saloihin Euran monipuolinen tarjonta tutustuttaa. 
Tässä muutamia poimintoja.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.eura.fi

Nauravan Lohikäärmeen näyttelyt johdattavat 
kävijän viikinkiajan Euraan. Esillä on alkuperäi-
siä hautalöytöjä tuhannen vuoden takaa ja lisäksi 
muinaisten mallien mukaan valmistettuja esineitä,   
kuten miekkoja, astioita ja leikkikaluja. Myymälästä 
löydät upeat matkamuistot ja lahjat. Esillä on myös 
ensimmäinen rekonstruktio Euran muinaispuvusta. 

Eurantie 18, 27510 Eura, puh. 044 422 4826 
www.eura.fi/naurava

Naurava 
Lohikäärme



Luistarin muinaispuisto
Luistarin tunnetuin löytö on Euran emännän 
hauta, jonka aarteiden perusteella Euran 
muinaispuku on rekonstruoitu. Suomen laa-
jimmassa rautakautisessa kalmistossa on  
myös pronssikautisia röykkiöhautoja, muuta-
mia mallinnoksia rautakautisista haudoista ja 
tietoa alueen löydöistä. Kesäaikaan on avoin-
na näyttelytila, jossa esitellään kuvia alueen 
kaivauksista ja löydöistä.

Härkänummen kylässä 
historia herää henkiin
Härkänummen kylä on Pyhäjärven ran-
nalle rautakautiseen tapaan rakennettu 
riukuaidan ympäröimä kylä, jossa Euran 
kuuluisan emännän suku ja perhe elävät 
viikinkiaikaa. Kylä elää tavallansa ja vie-
raat käyvät ajallansa... ja saavat hetken 
olla mukana.
Härkänummen kylässä vierailija tutustuu 
asukkaisiin, kuulee tarinoita, osallistuu ky-
län töihin pajassa, leipänuotiolla ja kutojan 
aitassa. Asukkaat tarjoavat vierailleen vii-
kinkiajan ruokaa ja juomaa.
Pohjolan Muinaiselämys järjestää ryh-
mille elämysmatkoja rautakauteen. Mat-
ka suunnitellaan asiakkaan toivomusten 
mukaan. Siihen voi aluksi kuulua käynti 
esihistorian opastuskeskus Nauravassa 
Lohikäärmeessä ja Euran keskustan alu-
een esihistoriallisissa kohteissa oppaan 
johdolla.
Koululaisille on tilattavissa elämyksellinen 
muinaisleirikoulu, joka sopii kaikenikäisil-
le, erityisesti peruskoulujen alaluokille.

Pohjolan Muinaiselämys Oy
puh. 044 533 1561 / Kaisa Repo
kaisa.repo@dnainternet.net
www.muinaisaika.com

Linnavuori
Euran Kauttuan Linnavuori on osin jyrkkä-
seinämäinen peltotasangolta nouseva mäki, 
jonka laelta vartioitiin tärkeitä rautakautisia 
kulkureittejä. Linnavuorelta on ollut näköyh-
teys lähes kaikkiin Euran rautakauden lopun 
kalmistoihin. Voidaankin olettaa, että lähistöl-
lä on sijainnut useita kyliä. Vuorelle sytytet-
tiin merkkituli uhkaavissa tilanteissa ja sinne  
paettiin vihollista. 

Kuninkaanhauta
Kiukaisten uskotaan saaneen nimensä hiiden-
kiukaista, pronssikautisen ajan hautamuis-
tomerkeistä. Paneliassa sijaitseva noin  30 
metriä leveä ja lähes 4 metriä korkea Kunin-
kaanhauta on Pohjoismaiden suurin hiiden-
kiuas. Muinaisen sukuhaudan arvoitusta ei ole 
aukottomasti vielä osattu ratkaista, sillä valta-
vaa röykkiötä ei ole tutkittu kaivauksissa.

Käräjämäki
Käräjämäki on yksi suurista rautakautisista 
kalmistoista. Alueella ovat edelleen nähtä-
vissä käräjäkivet. Alun perin kivet ovat kuulu-
neet rautakautiseen polttohautaukseen, mut-
ta tarinan mukaan kivillä on keskiajalla käyty 
myös käräjiä. Kylän vanhimmat ja arvostetut 
valtaapitävät käsittelivät kyläläisten tekoja, 
tekivät päätöksiä ja jakoivat tuomioita.



Kauttuan Ruukinpuisto on teollisuushistoriam-
me hienoimpia kohteita.

Rautaruukki on synnyttänyt mielenkiintoisen 
asumis- ja teollisuusmiljöön. Puistoalueen raken-
nuskanta on pääosin 1800-luvulta, funktionalismia 
edustavat puolestaan Alvar Aallon suunnittelemat 
rakennukset.

Voit tutustua alueen mielenkiintoiseen historiaan 
Ruukinpuiston kierroksella tai osallistumalla puis-
tossa järjestettäviin tapahtumiin.

Alvar Aallon henki elää vahvana

Kauttuan
Ruukinpuisto

Alvar Aallon suunnittelema terassitalo myötäilee 
kaltevan maaston muotoja hienolla tavalla. Talo 
valmistui vuonna 1939 ja on osa Aallon laatimaa 
asuntoaluesuunnitelmaa. Terassitalo on kansain-
välisesti tunnetuimman arkkitehtimme kultakauden 
töitä, ja siinä on nähtävillä monet funktionalistisen 
suunnan ihanteet. 
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Vanha kyläraitti
Kauttuan kyläkuvan kannalta merkittävä 
maiseman muokkaaja on ollut kylän hal-
ki kulkeva, jo myöhäiskeskiajalla tunnettu 
maantie, Sepäntie. Vanhat punamullatut 
asuinrakennusrivit reunustavat tienpien-
narta. Talousrakennukset ja kellarit ovat 
puolestaan pohjoisrinteellä. Mentäessä 
ylemmäs Varkaudenmäkeä Mikolanmäen 
suuntaan rakennuskanta vaihtuu uudem-
maksi. 

Pyhäjärvi-Teatteri
Pyhäjärvi-Teatteri on tarjonnut teatterinau-
tintoa Suomen suvessa jo vuodesta 1982 
alkaen. Ohjelmistossa on ollut suomalaista 
teatteria aina paikallisista tarinoista jokaisel-
le suomalaiselle tuttuihin klassikoihin kuten 
”Tukkijoella”, ”Kaunis Veera” ja paljon muita. 

Vohlastentie 1, Eura
puh. 050 372 4098
info@pyhajarviteatteri.fi

Tapahtumat
Ruukinpuiston kaunis miljöö toimii mo-
nien tapahtumien näyttämönä. Kesällä 
pidetään muun muassa Wanhan ajan leik-
kipäivät ja Antiikki- ja keräilymessut. Talvi-
aikaan sijoittuvat puolestaan Käsityöläis-
ten myyntitapahtuma ja joulumyyjäiset. 
Alueella toimii myös Pyhäjärviteatterin 
kesäteatteri.

www.eura.fi/tapahtumakalenteri

Kauttuan Klubi
Klubin kauniit salit luovat ainutkertaiset puit-
teet erilaisiin juhliin ja tilaisuuksiin.Majoitus-
tilaa löytyy 42 vieraalle. Päärakennuksen 
huoneet ovat hiljattain uusitut. Palvelukoko-
naisuuteen kuuluvat tunnelmallinen rantasau-
na sekä Artekin kalusteilla sisustettu kellari-
sauna. Ravintolassa on arkisin buffet-lounas 
ja iltaisin mahdollisuus a la carte-ruokailuun. 

Sepäntie 3, 27500 Kauttua
puh. 050 518 3680
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Jokisauna & Designkahvila
 
Alvar Aallon suunnitteleman Jokisaunan tiloja 
ja saunaa vuokrataan kaikenlaisiin tilaisuuk-
siin ympäri vuoden. Halutessasi järjestämme 
ruokailun tai muuta sopivaa tarjoilua. Sinua 
palvelee myös Kahvila Nemo ja Designpe-
sulassa myydään suomalaista ja ulkomaista 
designia.
 
Sepäntie 1,  27500 Kauttua
puh. 040 715 3505/Eija Helander-Nieminen 
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Kauttuan tehtaitten 
museo
Museossa on esillä yli 320 vuotta Kauttuan 
teollista historiaa. Tekniikan ja tuotannon lisäk-
si näyttelyssä tutustutaan myös ihmisiin teol-
lisuuden takana: ruukinpatruunoihin ja työläi-
siin, heidän arkielämäänsä ja vapaa-aikaansa. 

Tehtaantie 59, 27500 Kauttua
puh. (02) 839 901
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Kauttuan
Ruukinpuisto
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Eura Käsillä

Taide on tärkeä kulttuurin elementti, ja Eurassa se elää 
monimuotoisena. Taiteilijat ja muotoilijat ovat löytäneet kun-
nan inspiroivan ilmapiirin ja alueella toimii jopa erillinen taitei-
lijaverkosto, Eura Käsillä. Luomisen voima näyttäytyy myös 
designissa. Tee vaikka mielenkiintoinen katselu- tai shop-
pailukierros ateljeissa ja työpajoissa. Löydä omat suosikkisi  
netistä www.eura.fi/kulttuuri Eura Käsillä -esitteestä.

Design
taide & shopping

Ateljee Galleria 
Kati Heposaari
Kati Heposaaren pysyvä akvarellinäyttely  
kodin yhteydessä  erityisesti  ateljee- ja galle-
riatilaksi suunnitellussa lisäsiivessä. Näyttely 
on avoinna ympäri vuoden aina kun kotona 
ollaan.  Esillä on värikkäitä vesivärimaalauk-
sia eri aiheista, eri kokoisia ja eri hintaisia. 

Kleemolantie 50, 27510 Eura 
puh. 040 867 3610 
kati.heposaari@gmail.com 

Puuseppä Harri Turunen 
Yksilöllisten huonekalujen valmistus oikeana 
puusepäntyönä perinteisen mallin mukaan 
tai uutta luoden.
Tarjoamiamme palveluita ovat entistys, pe-
rinteinen verhoilu, restaurointi, lakkaus, maa-
laus, puuosien korjaus, huonekalujen valmis-
tus puusepäntyönä ja erikoispuutyöt.
Myymme itse valmistamaamme PUUNI-puh-
distusnestettä esineiden puhdistamiseen ja 
kiillottamiseen.

Neitsytpolku 3, 27500 Kauttua
puh. (02) 865 2785
info@harriturunen.fi
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Loimina
Ateljee-myymälä ja taiteilijakoti Loiminasta 
Sanna Saarisen käsinkudottuja käyttö- ja 
sisustustekstiilejä sekä tekstiili- ja romutai-
detta 20 vuoden ammattitaidolla. Valmis-
tan kutomalla myös tilauksesta käyttö- ja 
taidetekstiilejä ja luon loimia.  

 

Tyriseväntie 80, 27510 Eura
puh. (02) 8650170 tai 040 5035825
sanna.saarinen@loimina.fi
www.loimina.fi
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Koruseppä
Annaleena Soini
Pieni korupaja Kärmemäessä valmistaa ho-
peisia uniikki- ja piensarjakoruja omasta 
mallistosta ja asiakkaan toiveiden mukaan. 
Materiaaleina pääasiassa hopea, kivet ja lasi. 
Korukurssit myös tilauksesta.

Avoinna sopimuksen mukaan.

Kärmemäentie 12, 27500 Kauttua
annaleenasoini@gmail.com
puh. 050 586 3885
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Euran Kehys- ja Taidetupa
Ammattitaitoinen kehystyspalvelu valoku-
vista vitriineihin. Teemme myös vanhojen 
kehysten korjauksia. Meiltä myös taiteili-
jatarvikkeet niin aikuisille kuin lapsillekin. 
Myynnissä myös tauluja ja  lahjatavaraa sekä 
risu- ja rautalankatöitä, joista tilattavissa val-
mistuskurssseja.
  

Eurantie 173, 27500 Kauttua 
puh. 050 540 7460
terhi.vormula@gmail.com

Soveron taidetalo
Kaisa Soveron taidetta on esillä kesäisin 
Soveron taidetalossa. Yli sata vuotta vanha 
hirsihuvila sijaitsee Euran keskustassa. Talon 
ulkonäkö, esineistö ja tunnelma kuljettavat 
vierailijan vuosikymmeniä ajassa taaksepäin. 
Taiteiljan akryylimaalaukset, applikaatiot ja 
käyttötekstiilit tuovat tilaan suomalaisen ja 
kreikkalaisen luonnon kauneuden. 
Kesän aikana talolla järjestetään erilai-
sia teematapahtumia ja sitä voi vuokrata  
kokous- ja juhlatilaksi. 

Sorkkistentie 9, 27510 Eura 
puh. 044 252 5433  
kaisa.sovero@gmail.com 
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Kikros Design
Kikros Design korupajan myymälästä löyty-
vät käsityönä valmistetut uniikki- ja piensar-
jakorut. Tilauksesta pajalla valmistuvat myös 
yksilölliset kihla- ja vihkisormukset ja erikoi-
semmatkin korut ja pienesineet vaikka lahjak-
si.  Materiaaleina hopea, kulta, jalokivet, itse-
hiotut korukivet, lasihelmet ja metallilangat. 
Kultaseppä/muotoilija (AMK) Kirsi Sarasvirta 
palvelee myös korujen korjaus- ja muutos-
töissä. Pajamyymälän tiloissa myös erilaisia 
tapahtumia, näyttelyitä ja kädentaitopajoja.

Mäkiläntie 7, 27430 Panelia
puh. 050 375 2216
kirsi.sarasvirta@luukku.com
kirsi.sarasvirta@gmail.com
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Huonekaluliike Kivistö
 
Huonekaluliike O. Kivistö Ky:n perusti puu-
seppä Olavi Kivistö, vuonna 1956.  Nykyään 
jo kolmannessa polvessa oleva yritys. Kivis-
tö on tunnettu laadukkaista ja trendikkäistä 
tuotteista ja hyvästä palvelusta. Kotimai-
suusaste pyritään pitämään tämän päivän 
mahdollisuudet huomioonottaen mahdol-
lisimman korkealla. Tunnetuimpia tavaran 
toimittajiamme ovat mm. Artek, Muurame, 
Laulumaa, HTCollection, Secto.

Avoinna ti–pe 10–17, la 9.00–14.

Inkimäentie 140, 27510 Eura
puh. (02) 867 0149

Ompelu- ja sisustuspuoti 
Lumous
Huonekaluliike Kivistön yläkerrassa asiak-
kaan tarpeet huomioonottava ja sinua pal-
veleva sisustustekstiilejä ompeleva liike. Li-
säksi brodeerauspalveluja, yritysten logoilla 
varustettuja mainos- ja työtekstiilejä ja nimi-
kointeja sekä yksityishenkilöiden toiveiden ja 
tilausten mukaisesti tehtyjä tuotteita. Tiloissa 
myös puoti, josta löydät sisustusesineitä, 
kodin tekstiileistä purkkeihin ja purnukoihin. 

Inkimäentie 140, 27510 Eura
puh. 044 786 8733
ompelujasisustuspuotilumous@gmail.com
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Makeistamo
Kauttuan Ruukinpuiston monisatavuotiset 
käsityöperinteet yhdistyvät makuelämyksiin 
Makeistamon tiloissa. Parhaista raaka-aineis-
ta käsintehtyjä makeisia löydät helpoiten Ma-
keistamon Tehtaantien myymälästä, Kauttu-
an paperitehtaan pääporttia vastapäätä.  

Tehtaantie 35, 27500 Kauttua
puh. 050 321 33 90
timo@makeistamo.fi  
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Eura on esihistorialtaan Suomen 
merkittävimpiä kuntia. Muinaisjään-
nökset ja runsaat löydöt tarjoavat 
paljon kiinnostavaa katseltavaa 
ja koettavaa. Eura antaa elämyk-
siä myös esihistoriaa tuoreemman 
historian kautta. Helmiä löytyy niin 
talonpoikaistyylin kuin jugendinkin 
mestareilta, unohtaa ei sovi Alvar 
Aaltoa, jonka arkkitehtuuri elää Eu-
rassa. Luonto, liikunta, harrastuk-
set... Tule ja valitse historiasta ja 
nykyjasta omat kohteesi!

Elämysten
Eura

Kauttuan Kuva
Kauttuan Kuva on vuodesta 1954 toiminut 
elokuvateatteri. Kauttuan Kuva on remontoi-
tu kokonaan vuosina 2009-2012. Kauttuan 
Kuva on tänäpäivänä Suomen ainut 2-salinen 
maaseutuelokuvateatteri, sen kaksi elokuva-
teatterisalia ovat molemmat digitalisoituja ja 
3D-laittein varustettuja. Koko elokuvateat-
terin tekniikka on uusittu vuonna 2012. Mo-
lemmissa saleissa on uudet istuimet, reilusti 
porrastetut katsomot ja iso valkokangas. 
Näytösmäärä on 15–25 näytöstä/viikko ja oh-
jelmistossa on viikottain useita eri elokuvia. 
Ohjelmisto löytyy netistä www.kuvatahti.fi

Creutzintie 2, 27500 Kauttua
puh. 0400 821 752
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Jokitupa
Jokitupa on aivan kirkkosillan vieressä oleva 
saunamökki, jossa voit järjestää saunaillan 
10–20 hengelle. Kylpytynnyri antaa saunojille 
mahdollisuuden nauttia lämpimästä kylvystä 
ulkona kesällä ja talvella. Naapurissa oleva 
isoveli tarjoaa juhlatilan isommalle porukalle. 

Kirsi ja Pasi Laine
Feelintie 3, Eura
puh. 044 565 0155
kirsilaine@netti.fi
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Naurava Lohikäärmeen 
myymälä

Myynnissä tuotteita, joiden lähtökohtana 
ovat Euran rikkaat muinaislöydöt, erityisesti 
paikallisten käsityöammattilaisten tuottei-
ta. Valikoimissa on mm. tekstiilejä, kortteja, 
koruja, saviastioita ja juomasarvia. Saatavilla 
on myös Euran esihistoriasta kertovaa kir-
jallisuutta. Avoinna kesäisin ja joulukuussa 
päivittäin, ei maanantaisin eikä juhlapyhinä. 
Muina aikoina torstaista lauantaihin.

Eurantie 18, 27510 Eura
puh. 044 422 4826
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Hamm’in talo, Euran 
Kemikalio, Jokigalleria

Hamm'in talossa toimii lähes 80-vuotias Eu-
ran Kemikalio täynnä tämän päivän kosme-
tiikkaa ja parfyymeja. Piharakennuksessa on 
Jokigalleria, jossa on vierailevien taiteilijoiden 
näyttelyitä. Marraskuussa Suuri Valotapahtu-
ma jokirannassa ja kesäisin Jokivarren pick-
nick. ”Eine kleine nachtvideo”  taiteellisten 
elokuvien yönäytös Hamm’in talon puutar-
hassa. Taiteilijaemäntä Pirjo Hamm-Hakamä-
ki järjestää opastuksia ja erilaisia elämysiltoja. 

Sorkkistentie 33, 27510 Eura 
puh. (02) 865 0082 
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Euran Pirtti
Taiteilija Jalmari Karhulan suunnittelema 
Euran Pirtti on Suomen vanhimpia ja kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaimpia nuorisoseu-
rantaloja. 1908 valmistunut jugend-tyylinen 
rakennus sijaitsee Euran kirkon kupeessa. 
Pirtti on jokaista verhoa ja somistetta myöten 
tarkoitukseensa suunniteltu. Taiteilijan kä-
denjälki näkyy niin portaikkojen valaisimissa, 
näyttämön kulisseissa kuin ravintolan tarjoilu-
pöydissäkin. Ryhmät saavat nauttia kahvista 
ja vastaleivotusta pullasta ja tuliaisiksi voi os-
taa Euran rinkilöitä ja paikallista käsityötä. 

Sorkkistentie 8, 27510 Eura
puh. (02) 865 2601
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Suontaustan museo
Suontaustan Museo on ainutlaatuinen juh-
lapaikka, joka kuljettaa tunnelmaa menneille 
aikakausille. Museoalueen talonpoikainen 
kodikkuus sekä taitavasti toteutettu tarjoilu 
tekevät perhejuhlista ja muista kokoontu-
misista muistoissa säilyvän. Suun ja silmän 
aarreaitta jo yli neljäkymmentä vuotta.

Ulkomuseo on avoinna vain tilauksesta mat-
kailijaryhmien käydessä ja juhlien aikana. 

Olemme avoinna sopimuksen mukaan.

Suontaustantie 293, 27510 Eura
puh.  (02) 865 4505, 050 567 0120
info@suontaustanmuseo.net
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Panelian rivimylly
Panelian kylässä, kosken kupeessa, sijait-
see Euroopan ainoana säilynyt neljän myllyn 
rivimylly.  Rivimyllyllä on historiallisesti kes-
keinen osa Panelian kylän maisemassa. Sen 
rakentaminen aloitettiin 1850-luvulla ja se 
koostuu neljästä itsenäisestä myllystä. 
Prunnimylly toimii tänään vesivoimalla ja 
Rantoomylly sähköllä.  Järjestämme ryhmille 
opastukset ja kahvitukset, joten poikkea Pa-
nelian kylään nauttimaan myllyn ja museon 
tunnelmasta!

Rivimyllyntie 3, 27430 Panelia
puh. 050 570 5478

Sieravuori
Sieravuori tarjoaa upeat puitteet järjestää 
polttareita, häitä tai yritystilaisuuksia. Alueen 
1550 asiakaspaikkaa ja 80 hehtaarin pinta-
ala mahdollistaa isommatkin juhlat. Ruoka-
ravintolamme palvelee eri aikoina sesonkien 
mukaan.

Vesiurheilukeskuksesta voit vuokrata kaikkea 
mahdollista nauttiaksesi Pyhäjärven kauniis-
ta maisemista. Asiantunteva henkilökuntam-
me opettaa työkaverisi tai perheesi purjelau-
tailemaan parissa tunnissa. 

Sieravuorentie 117, 27650 Honkilahti
puh (02) 823 9690
info@sieravuori.fi
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Hinnerjoen 
Kotiseutumuseot

 
Hinnerjoella toimiva Valon museo on 1800-lu-
vun lopulla rakennetun torpan ympärille ra-
kennettu pienesineistömuseo. Kotiseutumu-
seon ohessa toimii maatalousmuseo, johon 
on koottu maatalouskoneita ja työkaluja vuo-
sikymmenten varrelta. Alueella myös kylä- ja 
kuparisepän pajat. Hinnerjoki-päivä heinä-
kuun viimeinen sunnuntai.
Avoinna 2015 16.6.–14.8. ti-pe klo 10–16, 
7.6.–30.8. su klo 13–15, muulloin sop.

Luotteenperäntie 13, Hinnerjoki
puh. 050 365 0341 tai 0400 125 971 
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Villa Pellava
 
Vietä unohtumaton päivä Villa Pellavassa ul-
koillen kauniissa maalaismaisemassa, retkeil-
len tai ratsastaen, ja tutustu 300 vuotta van-
han maalaistilan miljööseen, tilattavissa myös 
ruokailu. Wanhan Sähkötehtaan myymälästä 
voi tilata maalit Uula-värikartan mukaan tai 
tehdä ostoksia Biolin pellavatuotteiden sekä 
muodin laatumerkkien valikoimasta. Myymä-
lässä vaatteita, kenkiä, laukkuja ja koruja. Se-
songin uutuudet ja Outlet.
 
Kokous-, koulutus- ja juhlatila
Simulantie 5, 27430 Panelia
Villa Pellavan myymälä
Paneliantie 32, 27430 Panelia
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Pohjolan Muinaiselämys Oy
Härkänummen kylä on Pyhäjärven rannalle 
rautakautiseen tapaan rakennettu kylä, jossa 
järjesteään ryhmille elämysmatkoja. Kylässä 
vierailija tutustuu asukkaisiin, kuulee tarinoi-
ta, osallistuu töihin sepän pajassa, leipänuo-
tiolla, kutojan aitassa jne.

Kylässä voi myös ruokailla ajan tapaan.

puh. 044 5331561/ Kaisa Repo
kaisa.repo@dnainternet.net
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Kiukaisten Wanha Pappila

Kiukaisten Wanha Pappila on vuonna 1865 
rakennettu kappalaisen virka-asunto. Talon-
poikaistyylisessä rakennuksessa on kaksi vi-
noruutuista lasikuistia. Pappila sijaitsee Eura-
joen Pappilankosken rannalla, lehtomaisessa 
miljöössä. Museona toimivassa pappilassa 
on alakerrassa seitsemän huonetta, jois-
sa on kauniit kaakelimuurit. Sali muistuttaa 
1930-luvun ja keittiö 1950-luvun sisustamis-
ta. Nähtävillä on myös kirkon vanhaa esineis-
töä. Pappilaa ylläpitää Kiukaisten Kilta ry. Mu-
seo ja kesäkahvila avoinna kesä–elokuussa. 

Pappilankuja 3
puh. 050 302 0497

Kaiman Kalamatkat Oy
Yritykset, yhteisöt, vapaa-ajan kalastajat, 
mökkiläiset, kaikki... Kun haluatte muutakin 
kuin raikasta ulkoilmaa.
Kauttamme esim. Pyhäjärvi/Saaristomeri tu-
levat tutuksi kalojen ottipaikoista.
Kysy lisää, mm. hauen kalastuskursseista 
tai ravustuksesta sekä tutustu www-sivuilla 
muuhun tarjontaan!

puh. 040 548 0725
kalahokkanen@gmail.com
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Tupunan Ratsupiha
 

Suomen Ratsastajaliiton hyväksymä ratsas-
tuskoulu toimii entisessä Eura-Kiukainen 
kunnalliskodissa.
Meillä ratsastavat kaikentasoiset harrastajat 
aloittelijoista kilparatsastajiin. Pienryhmissä 
tai yksityistunneilla ehditään paneutua jokai-
seen oppilaaseen.
Ratsastusleireillä opetellaan alkeita tai pereh-
dytään vaikeampiin tehtäviin. Myös rippileiril-
lä ratsastetaan. Ratsastuskoulu tarjoaa ponit 
ja hevoset kaikenikäisille ja kaikentasoisille 
ratsastajille.

Eurajoentie 184 b, 27510 Eura
puh. 040 707 7720
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Euran urheilutalo

 
Uusittu urheilutalo on avattu keväällä 2013. 
Monenlaiset liikuntamahdollisuudet. Tiloissa 
myös kahvio ja hieronta-alan yrittäjiä.

• Uimahalli: kunto-, monitoimi-, opetus-,  
 lasten- ja kylmäaltaat sekä vesiliukumäki
• Palloiluhalli: myös messu- yms. tapahtumiin
• Keilahalli: 6-rataa, myös hohtokeilaus
• Kunto-/voimailusali: kattava laitteisto
• Peilisali: tilava peilisali erilaisiin tanssi- ja  
 jumppatoimintaan
• Painisali: painiin ja budolajeihin soveltuva

Eurantie 37, 27510 Eura
puh. 044 422 4995

Hotel Kauttua
Hotel Kauttua on kodikas huoneistohotel-
li, joka tarjoaa majoitusta 1- 6 henkilölle.Ho-
tellimme tarjoaa keittiön, kaksi makuuhuo-
netta ja olohuoneen käyttöösi nykyaikaisin 
mukavuuksin. Rauhallisen ympäristön puo-
lesta unet maistuvat varmasti.

Hotel Kauttua – Enemmän kuin pelkkä huone

Luvalahdentie 1, 27500 Kauttua
puh. 041 503 7688 ja 041 504 9282
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Luontokohteet
ja retkeilyreitit

Koskeljärvi

Koskeljärvi on Lounais-Suomen suurin mökitön järvi. Alue edustaa perin-
teistä suomalaista järviympäristöä, koska sen metsäiset rannat ovat asumat-
tomia ja lähes luonnontilaisia.

Koskeljärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi, jonka monet lintuharras-
tajat ovat jo ottaneet omakseen. Järvi on myös tärkeä virkistyskohde kaikki-
na vuodenaikoina ja se sopii niin melojille kuin hiihtäjillekin. Lisätietoa www.
luontoon.fi/koskeljarvi

Kauttuan Harola

Harolan nähtävyytenä ovat vehmaat, pähkinäpensaita ja vuokkoja kasva-
vat lehdot, metsälaitumet sekä kalmistoalueen sadat rautakautiset röykkiöt. 
Alueen valtakunnallisesti arvokkaisiin muinaisjäännöksiin ja laidunnettuun 
pähkinälehtoon pääsee tutustumaan luontopolulla. 

Monipuolisella Harolan alueella on lisäksi kangasmetsää, puustoisia soita 
ja Pyhäjärven ranta-alueita. Osaa lehdosta hoitavat kesäisin lampaat, ja lai-
dunnus pitää maiseman kauniina. Lisätietoa www.luontoon.fi/harola

Pyhäjärvi
 

Säkylän Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin järvi, joka kuuluu lähes ko-
konaisuudessa Natura 2000 – verkostoon. Pyhäjärven rannoilla toimii monia 
luonto- ja kalastusmatkailua tarjoavia yrityksiä, kuten Sieravuoren lomakeskus.

Sieravuoren Ulkoilureitti

Lomakeskus  Sieravuoren  lähietäisyydellä, luonnon kauniissa  vaihte-
levassa metsämaastossa on  8 km mittainen ulkoilureitti. Valaistulla 2 km 
osuudella kauniissa  järvimaisemasta nuotiokatos. Reitti on opastettu, hake-
pintainen pururata. Kesällä reitillä on lenkkeilyn ja retkeilyn lisäksi mahdolli-
suus  myös maastopyöräilyyn ja talvella huolletut hiihtoladut. Lisätietoja sekä 
kartta www.honkilahti.fi/sieravuoren ulkoilureitti.
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Matkailupalvelut
Eurassa

Majoitukset
Hotel Kauttua
Luvalahdentie 1, 27500 Kauttua
puh. 041 503 7688 | www.hotelkauttua.fi

Kauttuan Klubi
Sepäntie 3, 27500 Kauttua
puh. 010 888 4480 | www.a-ahlstrom.fi

Punavilla
Vallimäentie 50, 27510 Eura
puh. 050 430 4688 | www.punavilla.fi

Lomakeskus Sieravuori
Sieravuorentie 117, 27650 Honkilahti
puh. (02) 823 9690 | www.sieravuori.fi

Ruokailu
Kauttuan Klubi
Sepäntie 3, 27500 Kauttua
puh. 010 888 4480 | www.a-ahlstrom.fi

Lounasravintola Idylli
Eurantie 18, 27510 Eura 
puh. (02) 864 5460

Lounaskahvila Minttu
Satakunnankatu 13, 27510 Eura
puh. (02) 865 3090

Ravintola Kauttuan Kebab
Kauppatie 4, 27500 Kauttua
puh. (02) 865 2616

Myös muita ruoka-ja tilausravintoloita 
katso lisää www.eura.fi/matkailu

Eurasta löydät sinulle sopivan majoitusvaihtoehdon niin isommalle, 
kuin pienemmällekin ryhmälle. Tarjoamme sinulle persoonallisen majoi-
tuksen idyllisessä miljöössä. 

Hyvä ruoka on osa matkanautintoa ja erilaisista perinneherkuista 
pääset nauttimaan ravintoloissa. Piipahda kahville tai tilaa haluamasi 
ruokailu eri vaihtoehdoista.

Alasatakunnan oppaat ry
Tarjoamme osaavaa palvelua Eurassa, Köyli-
össä ja Säkylässä. Tule ja koe Pyhäjärviseu-
dun rikas historia, monimuotoinen luonto 
ja elinvoimainen nykypäivä koulutetun op-
paamme välityksellä.
 
Varaukset: 
Juhani Eskola | puh. 0500 786 622
juhani.eskola@dnainternet.net

Pirjo Itkonen | puh. 050 557 3997
pirjitta@kolumbus.fi

Ruukinpuiston Info-piste 
Palvelemme kesän ajan Kahvila Kyöpelissä 
Sepäntie, 27500 Kauttua   
puh. 050 595 2851
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