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Irti arjen työstä
Tyky-toiminta ajatellaan yleensä liikunta-
päivinä ja työnantajan kustantamina kunto-
salikäynteinä. Fyysisen työkyvyn kannalta 
liikunnalla onkin suuri merkitys. Sen ohella 
pitäisi huolehtia myös henkisestä kunnosta. 
Taide ja kulttuuri tuovat työkyvyn ylläpitoon 
uudenlaista sisältöä: yhteistä tekemistä ja 
kokemista, onnistumisen elämyksiä sekä 
luovaa iloittelua.

Euralaiset käsityöläiset ja taiteilijat tarjoavat 
runsaasti vaihtoehtoja erilaisen tyky-päivän 
viettoon. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse 
olla, vaan tärkeää on yhdessä tekeminen ja 
kokeminen!

Ole yhteydessä suoraan palvelun tarjoajaan. 
Räätälöimme tarvittaessa ryhmällesi sopivan 
kokonaisuuden.
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• Päivä kauniissa kartanomiljöössä

• Tunnelmallinen Villa Pellava

• Irrottelua teatterin hengessä

• Käytännöllisiä kädentaitoja

• Taivutetaan rautalangasta

• Muinaisketjupaja



Hyppäys
historiaan

Suomalaista teollisuushistoriaa heijastelevaan
Kauttuan Ruukinpuiston miljööseen sekä Euran ainut-
laatuiseen esihistoriaan johdattelevat kävijöitä Juhani 
Eskolan luotsaamat Alasatakunnan Oppaat.

Alasatakunnan Oppaat ry
050 078 6622
juhani.eskola@dnainternet.net

Ruukinpuisto
Tutustutaan Ruukin alueen historiaan, rakennuksiin ja niiden 
suunnittelijoihin kävelykierroksella. Käydään myös Tehdas-
museossa. Lopuksi kahvit tai keittoruokailu Jokisaunalla.

Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 25 hlöä (suuremmat ryhmät jaetaan)
Hinta  160 € (sis. alv 24 %)

  Kakkukahvit 5 € / hlö (sis. alv 14 %)

  Kalakeitto 12 € / hlö (sis. alv 14 %)

Esihistoriakierros
Perehdytään Euran esihistoriaan keskustan alueella: Naurava 
lohikäärme, Käräjämäki, Luistari ja Linnavuori.

Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 25 hlöä (suuremmat ryhmät jaetaan)
Hinta  150 € (sis. alv 24%)



Tuhannen
vuoden taa

Sujahda tuhannen vuoden taakse! Eurassa se 
onnistuu. Urheiluhenkisille järjestetään jopa 
viikinkikisat.

Päivän aluksi käynti opastuskeskus Nauravassa Lohikäärmeessä 
sekä keskustan alueen esihistoriallisissa kohteissa Käräjämäellä, 
Luistarin muinaiskalmistossa ja Linnavuorella. Härkänummen 
kylässä vierailija tutustuu asukkaisiin, kuulee tarinoita ja osallis-
tuu kylän töihin pajassa, leipänuotiolla ja kutojan aitassa.

Kesto  5 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 50 hlöä
Hinta  Enintään 25 hlöä 655 € (sis. alv. 24 %)

   Enintään 50 hlöä 925 € (sis. alv. 24 %)

   Ruokailu ajan tapaan 18 € / hlö (sis. alv. 14 %)

Iltapäivä Härkänummella
Härkänummen kylässä tutustutaan viikinkiajan elämään.
Ohjelma sama kuin edellä, ilman alkupään kierrosta.

Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 50 hlöä
Hinta  Enintään 25 hlöä 485 € (sis. alv. 24 %)

   Enintään 50 hlöä 670 € (sis. alv. 24 %)

   Ruokailu ajan tapaan 18 € / hlö (sis. alv. 14 %)



Viikinkikisat Härkänummella
Leikkimielisessä kisassa mittaillaan voimia ja taitoja jousiam-
munnassa, keihäänheitossa, tulen teossa ja monessa muussa 
viikinkiajan lajissa. Tähän kisaan voi vaikka haastaa naapurifirman 
mukaan!

Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 75 hlöä
Hinta:  Enintään 25 hlöä 410 € (sis. alv. 24 %)

  Enintään 50 hlöä 490 € (sis. alv. 24 %)

  Enintään 75 hlöä 605 € (sis. alv. 24 %)

Mahdollisuus ruokailuun ajan tapaan 18 € / hlö (sis. alv 14 %).

Saatavilla toukokuun alusta syyskuun loppuun.

Pohjolan
Muinaiselämys Oy
044 533 1561
kaisa.repo@dnainternet.net
www.muinaisaika.com



Parfyymien ja
värien hurmaa

Kierretään talon emännän johdolla hurmaava kemika-
lio, Parfyymisalonki, ateljee ja itse talo, myös Joki-
galleria, kemikaliomuseo ja vanha puutarha. Samalla 
kuullaan Hammin talon kiehtovaa historiaa. 

ERITYISTÄ: Miehille räätälöidyssä vierailussa keskitytään talon 
elämään Venäjän vallan aikana, sotavuosina ja liike-elämään pula-
aikana. Tarkastellaan myös talon rakennusteknisiä ominaisuuksia.

Kesto  n. 2,5 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 50 hlöä
Hinta  20–50 hlöä 65 € + 5 € / hlö (sis. alv. 24 %)

  10–20 hlöä 50 € + 5 € / hlö (sis. alv. 24 %)

  Alle 10 hlöä 10 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Sis. opastettu kierros, taidenäyttelyt, pientä tarjoilua sekä talon yllätys.

Äijävärit
Ennakkoluulottomille miehille tarkoitettu aistikokeilu. Tutustutaan 
värien vaikutukseen omaan mieleemme, ja kuinka tietyt värit ovat 
selkeästi maskuliinisia. Talon emäntä kertoo armeijan väreistä, 
niiden symboliikasta ja tarkoituksesta mm. taistelutilanteessa. 

Kesto  n. 2,5 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 15 hlöä
Hinta  10–15 hlöä 50 € + 5 € / hlö (sis. alv. 24 %)  
  Alle 10 hlöä 15 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Sis. luento, väri- ja tuoksukokeiluja, pientä tarjoilua ja talon yllätys.



Euran kemikalio / Hammin talo
Sorkkistentie 33
27510 Eura
040 825 9180
pirjo@eurankemikalio.com
www.eurankemikalio.com

Parfyymien salaisuudet
Talon emäntä, kuvataiteilija ja tuoksututkija Pirjo Hamm-Hakamäki 
kertoo elävästi parfyymin synnystä, historiasta ja tuoksujen raaka-
aineista ja rakentamisesta. Jos ryhmä haluaa, se voi maalata 
akvarellin tai kirjoittaa tekstin omasta juuri löydetystä parfyymista.

Kesto  n. 2,5 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 20 hlöä
Hinta  10–20 hlöä 50 € + 5 € / hlö (sis. alv. 24 %)

  Alle 10 hlöä 15 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Hintaan sisältyy parfyymiluento, ohjaus oman tuoksun löytämi-
seksi, mahdolliset piirustus- ja kirjoitusmateriaalit, pientä tarjoilua 
kattauksineen sekä talon yllätyksen.



Se kuuluisa
Jokisauna

Ruukinpuiston kirkkaimpiin helmiin kuuluva Alvar Aal-
lon suunnittelema Jokisauna tarjoaa unohtumattoman 
miljöön lisäksi tilauskeittiön sekä tilat juhliin, kokouksiin 
ja tietysti saunailtoihin.

Jokisauna
Sepäntie 1
27500 Kauttua
040 715 3505
eija.helander@gmail.com
www.jokisauna.com

Alakerran Designpesulassa toimivasta erikoisliikkeestä löytyy
monien suomalaisten ja pohjoismaalaisten huippusuunnitteli-
joiden töitä. Alakerrassa on myös pieni näyttelytila vaihtuvina 
taidenäyttelyineen.  

Iltapäivä Jokisaunalla
Alvar Aalto Kauttualla -opastettu kävelykierros, sauna ja uinti. 
Kalakeitto ja kakkukahvit.

Kesto  n. 3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 30 hlöä
Hinta  Opastus 60 € (sis. alv. 24 %)

   Sauna, keitto ja kakkukahvit 25 € / hlö
   (sis. alv. 24 %)



Kahden
kulttuurin talo

Museoviraston suojelukohteena oleva Soveron Taide-
talo sisustuksineen saattelee vierailijan vuosikymmeniä 
ajassa taaksepäin. Kaisa Soveron taidenäyttelyn aiheet 
ovat iloisia ja valoisia tuokioita ja kokemuksia sekä 
Suomesta että Kreikasta. Vierailijoilla on mahdollisuus 
tilauksesta nauttia herkullinen kreikkalainen lounas.

Soveron Taidetalo
Sorkkistentie 9
27510 Eura
044 252 5433
kaisa.sovero@gmail.com
kaisasovero.net/taidetalo.html

Kuvataiteilija Kaisa Sovero on elänyt Kreikassa puolet elämästään. 
Se näkyy hänen taiteessaan ja kuuluu hänen tarinoissaan. Soveron 
Taidetalo on yli sata vuotta vanha hirsihuvila Euran kirkon vieressä. 
Siellä vieraat saavat kuulla enemmän kreikkalaisesta elämänmenos-
ta sekä opastusta kreikkalaisen ruuan valmistuksessa. Kukkea puu-
tarha antaa kesäaikaan lisäviihdykettä Soveron Taidetalon vieraille.

Kesto  n. 2 tuntia
Ryhmäkoko 10–14 hlöä
Hinta  Kahvitarjoilu 8 € / hlö (sis. alv. 14 %)

  Salaattiateria 15 € / hlö (sis. alv. 14 %)

  Kreikkalaistyyppinen ateria 25 € / hlö (sis. alv. 14 %)



Elokuvaelämys
Kauttuan Kuvassa

Kauttuan Kuvan historia ulottuu 60 vuoden taakse.
Perinteikäs elokuvateatteri on täysremontoitu ja 
digitaalisine 3D-laitteineen mitä nykyaikaisin. Se on 
Suomen ainoa kaksisalinen maaseututeatteri.

Kauttuan Kuva /
Kuva-Tähti Oy
Creutzintie 2
27500 Kauttua
0400 821 752 
tero@kuvatahti.fi
www.kuvatahti.fi/fi/kauttuankuva

Kauttuan Kuva järjestää tilausnäytöksiä yrityksille, yhteisöille, 
järjestöille sekä erilaisiin yksityistilaisuuksiin. Elokuvanäytös on 
helppo järjestää. ”Voimme järjestää oman näytöksen parhaillaan 
ohjelmistossa olevasta elokuvasta tai tilata haluamanne elokuvan. 
Kaksisalinen rakenteemme on erittäin joustava, voimme näyttää 
samanaikaisesti molemmissa saleissa samaa tai eri elokuvaa.”

Kesto  Elokuvan keston mukaan
Ryhmäkoko Sali 1: 58 hlöä
  Sali 2: 52 hlöä
Hinta  Alkaen 200 € (sis. alv. 10 %)

Hinta riippuu katsojamäärästä, esitettävän elokuvan iästä,
pituudesta ja esitysformaatista.



Kädentaitoja
korupajalla

Kultaseppä muotoilija Kirsi Sarasvirran korupajalla 
pääsee tutustumaan korujen maailmaan ja tekemään 
itse tuotteita kädentaitopajoilla. Istahda alas ja anna 
käsille ja ajatuksille hetki aikaa työstää kädentaitoja. 
Valittavana ovat mm. seuraavat vaihtoehdot:

Korupaja Kikros Design
Mäkiläntie 7
27430 Panelia
050 375 2216
kirsi.sarasvirta@luukku.com
www.kikrosdesign.com

Kesäiset korvakorut
Enkelipajan ihanat enkelit
Kauniit jouluiset koristeet

Tuotteet valmistetaan metallilankoja ja muita materiaaleja 
yhdistelemällä.

Kesto  2,5 tuntia
Ryhmäkoko 4–10 hlöä
Hinta  48 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Hinta sisältää työnohjauksen, työkalujen käytön, materiaalit ja 
kahvin. Pajoja järjestetään arkipäivisin Kikros Design korupajalla,
tilauksesta myös muualla. Tällöin hintaan lisätään matkakulut.



Kirkonkylän
kulttuurikolmio Jokaisella kohteella on oma kulttuurihistoriallinen

tarinansa ja ne ovat kävelymatkan päässä toisistaan. 

Soveron Taidetalo
Sorkkistentie 9
27510 Eura
044 252 5433
kaisa.sovero@gmail.com
kaisasovero.net/taidetalo.html

Euran kirkko on Josef Stenbäckin suunnittelema, ja se valmistui 
vuonna 1898. Kirkko peruskorjattiin vuonna 2001.

Soveron Taidetalo on 1900-luvun alussa valmistunut arkkiteh-
tuuriltaan mielenkiintoinen puuhuvila. Talossa asuu kuvataiteilija 
Kaisa Sovero, jonka taidetta on talossa esillä ja myytävänä.

Euran Pirtti on taiteilija Jalmari Karhulan 1900-luvun alussa 
suunnittelema rakennus. Myytävänä käsitöitä ja Euranrinkilöitä.

Kesto  n. 3 h
Ryhmäkoko 10–40 hlöä
Saatavilla 1.4.–30.9. 
Hinta   Esittelyt + keittolounas 15 € / hlö (sis. alv. 0 %)   
   Esittelyt + kahvi 10 € / hlö (sis. alv. 0 %)



Monipuolista
iloa ateljeesta

Merja Ahtolan kotimiljöötä reunustaa idyllinen kylän-
raitti, Hinnerjoen Kirkkotie. Vieressä virtaava Hinner-
joki täydentää maiseman. Pihapiiriä elävöittävät kanat 
ja lampaat.

Ateljee Merja Ahtola
Hinnerjoen Kirkkotie 12
27600 Hinnerjoki
050 537 3305

Taiteilijan työhuoneessa tuoksuu omien lampaiden villa. Merja Ah-
tolan tarjoama ohjelma rakentuu perinteisten työtapojen luovaan 
soveltamiseen. Päivän sisällön voi valita kolmesta teemasta:

• Luonnonväreillä värjäys
• Huovutus
• Kangaspuilla kutominen

Rentouttavan kokemuksen lisäksi ryhmä saa mukaansa yhdessä 
tekemänsä tuotteen.

Kesto  n. 8 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 6 hlöä
Saatavilla 1.3.–31.10.
Hinta  180 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Hinta sisältää tarvittavat materiaalit sekä lounaan ja kahvit.



Oma mainoslaulu
soimaan

Mika Peltonen on täyspäiväinen muusikko, joka voi 
ylpeillä harvinaisella tittelillä; hän on juomalaulujen 
hallitseva Suomen mestari. Trubaduurien SM-kisasta 
Mikalla on hopeaa ja kotistudiossa syntyy äänityksiä.

Mika Peltonen
Krootilantie 3
27510 Eura
040 546 6351
mika.peltonen@disconova.com
www.disconova.com/mikapeltonen

TYKY-toiminnaksi Mika Peltonen tarjoaa mainoslaulun laatimista 
asiakkaan yritykselle. Työpajassa tutustutaan työskentelyyn ääni-
studiossa sekä tehdään ja äänitetään yrityksen mainoslaulu. Apuna 
on tarvittaessa Markku Pekonen, jolla on oma studio Raumalla.

Mainoslaulutyöpaja
Kesto  4–8 tuntia
Ryhmäkoko 1–5 hlöä
Hinta  750 € (sis. alv. 24 %)

  Yhdellä ohjaajalla 500 €

Työpajaa järjestetään sekä Eurassa että Raumalla.



Iloa yhdessä
leipoen

Kaikki tuntevan Euranrinkilän, rapean ja makoisan, 
perinteisesti ketunruskean väriltään. Maakuntaherkulla 
on pitkä historia ja jokainen tekijä haluaa pitää resep-
tiniksinsä salaisuutena, ainakin puolileikillään.

Euran Pirtti
Sorkkistentie 8
27510 Eura
044 291 0248
tarja.alahakula@dnainternet.net
www.euranpirtti.fi

Maakuntaherkku – Euranrinkilät
Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 20 hlöä
Hinta  Enintään 10 hlöä 135 € (sis. alv. 0 %)

   11–20 hlöä 180 € (sis. alv. 0 %)

“Eorlaist kakkoo” ja piimäjuustoa
Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 20 hlöä
Hinta  Enintään 10 hlöä 155 € (sis. alv. 0 %)

   11–20 hlöä 200 € (sis. alv. 0 %)

Yli 10 hengen ryhmät jaetaan kahtia.
Mahd. keittolounaaseen 8 € / hlö (sis. alv. 0 %).



Päivä kauniissa 
kartanomiljöössä

Kauttuan Klubi sijaitsee ruukkimiljöössä Eurajoen var-
rella. Ruukki siirtyi vuonna 1873 Ahlströmin omistuk-
seen. Kartano on rakennettu yli 200 vuotta sitten ruu-
kin päärakennukseksi. Nykyään Klubi palvelee yrityksiä 
ja yksityisasiakkaita hotelli- ja kartanoravintolana.

Kauttuan Klubi
Ahlströmin ruukit – Palveluliiketoiminta
Sepantie 3, 27500 Kauttua
050 518 3680
kauttuan.klubi@a-ahlstrom.fi
www.ahlstrominruukit.fi

Tuo henkilökuntasi tai sidosryhmäsi virkistäytymään Ahlströmin 
ruukkialueelle kauniin luonnon helmaan. Monipuolisista aktivitee-
teistamme voimme suunnitella juuri teidän ryhmällenne sopivim-
man ohjelman.
Kauttuan Klubin kierroksella tutustutaan henkilökunnan johdolla 
Klubin ja ruukkialueen historiaan ja nykytoimintaan ja nautitaan 
herkullinen lounas.

Kesto  n. 1,5 tuntia
Ryhmäkoko 2-25 hlö (isommat ryhmät jaetaan)
Hinta  Opastus 40 € / ryhmä
  Lounas 25 € / hlö (sis. pöytiin tarjoillun alku- ja 

  pääruoan sekä kahvin suklaakonvehtien kera.)

Tutustu ruukkialueeseen ja sen historiaan syvemmin Alasatakunnan 
oppaiden johdolla, lisämaksu 20€ / ryhmä tai jatka päivää tilaussau-
noillamme. Ota yhteyttä ja suunnitellaan teille sopiva TYKY-päivä.

Voimassa arkisin ma–pe 1.1.–31.12.2017 saatavuuden mukaan.



Tunnelmallinen
Villa Pellava

Villa Pellavassa voi nousta vaikka ratsaille, retkeillä tai 
vain nauttia maalaismiljöön rauhasta ja hyvästä ruuasta. 
Myymälästä löytyvät muodin laatumerkit, Biolin pellava-
tuotteet, Punaisen tallin valikoima ja Uula-tuotteen maalit.

Villa Pellava
Simulantie 5
27430 Panelia
0400 699 755
villapellava@gmail.com

Villa Pellavan myymälä
Wanha Sähkötehdas
Paneliantie 32
27430 Panelia

”Vietetään unohtumaton päivä Villa Pellavassa ulkoillen kauniissa 
maalaismaisemassa, retkeillen tai ratsastaen. Tutustutaan 300 vuotta 
vanhan maalaistilan miljööseen ja vaihtuviin taidenäyttelyihin, jutus-
tellaan yhdessä takkatulen ääressä ja nautitaan hyvästä ruoasta. 
Päiväohjelmaan voi hyvin sisällyttää kokouksen tai koulutusta.”

Kesto  Koko päivä (4–8 tuntia) tai ilta (3–5 tuntia)
Ryhmäkoko 6–25 hlöä
Saatavilla Koko päivät / illat ma, ke ja to
Hinta  Koko päivä 45 € / hlö (sis. alv. 14 %)

  Hintaan sisältyy aamupala, lounas sekä   
  iltapäiväkahvit.
  Ilta, keitto 25 € / hlö
  Kana-tai liharuoka 35 € / hlö (sis. alv. 14 %)

  Hintaan sisältyy alkumalja, pääruoka, leivät,   
  juomat ja leivoskahvit.



Irrottelua teatterin
hengessä

Taina Silkkola on vastikään Kiukaisiin muuttanut teat-
teriammattilainen, käsikirjoittaja ja näyttelijä. Hänet voi 
tavata Porin teatterin tai Rakastajat-teatterin roolista 
taikka piskibändi Dogiduon katukoira Räksyn turkin alta.

Taina Silkkola
Kiukainen
040 740 8166
taina.silkkola@gmail.com

”Päivä sisältää pääasiassa teatteri-ilmaisullisia harjoituksia. Mu-
kaan mahtuu myös muita taiteen lajeja, kuten musiikkia, tanssia, 
kuva- ja sanataidetta. Työskennellään parin kanssa, pienissä 
ryhmissä tai koko jengi yhdessä. Yksin ei kenenkään ole pakko 
esiintyä eikä osallistuminen vaadi aiempaa kokemusta teatterista 
tai musiikista. Harjoitukset ovat helppoja ja varmasti hauskoja”, 
hän lupaa.

Hauskaa teatteri-ilmaisun parissa
Kesto  n. 3 tuntia
Ryhmäkoko 10–20 hlöä
Hinta  300 € (sis. alv. 0 %)

Ohjaaja saapuu toivomaanne paikkaan, joka tulee olla avara tila. 
Jos edestakainen matka on yli 30 kilometriä, niin sen ylittävältä 
osalta kilometrit laskutetaan erikseen. 



Käytännöllisiä
kädentaitoja

Taidegraafikko Tarja Kyllijoki kuuluu taiteilijoihin, joiden 
käsissä syntyy mitä tahansa. Hänen TYKY-ryhmis-
säänkään ei pelkästään paineta grafiikan lehtiä, vaan 
taiteillaan monenlaisia käyttöesineitä.

Workshop Julie
Maasillantie 29
27500 Kauttua
050 589 6605
tarjakyllijoki@gmail.com

Käsityöpajassa voit kuvioida oman hiirimaton, taiteilla kahvimukin, 
virkata tiskirätin tai tossut, tehdä kirjanmerkin vanhasta postikor-
tista, siirtää vanhan kuvan tekstiilille vaikka tyynyliinaksi, painaa 
kangasta, tehdä pikkuisen yrttiruukun betonista tai valmistaa 
oman profiilikuvasi mustavalkoisena grafiikanvedoksena.

Kesto  3–6 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 10 hlöä
Hinta  Materiaalit 5–8 € / työ
  Ohjaus 28 € / tunti (sis. alv. 24 %)

Hinta sisältää kahvit. Pajoja järjestetään arkipäivisin Workshop 
Julien tiloissa, tilauksesta myös muualla. Tällöin hintaan lisätään 
matkakulut. 



Taivutetaan
rautalangasta

Ilmeikkäät risueläimet vangitsevat katseen Euran 
kehys- ja taidetuvan pihamaalla. Muutkin materiaalit 
tottelevat taidekehystysartesaani Terhi Vormulaa. 
TYKY-ryhmiä hän opastaa rautalangan taivutuksessa.

Euran kehys- ja taidetupa
Eurantie 173
27500 Eura
050 540 7460
terhi.vormula@gmail.com
www.taidetupa.fi

”Taivutetaan rautalangasta tuikkutelineitä, tarjoiluastioita sekä mi-
niatyyriveistoksia. Paja toimii ponnahduslautana koukuttavaan ja 
edulliseen harrastukseen. Työkaluksi riittävät leikkurilla varustetut 
kärkipihdit. 50 metrin rullan rautalankaa saa alle kahdella eurolla”, 
Terhi Vormula kertoo.

Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko 5–15 hlöä
Hinta  20 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Hinta sisältää opetuksen, materiaalit, työvälineiden käytön ja kahvit.



Muinaista
ketjua

Tuhannen vuoden takainen elämä taitoineen on 
edelleen läsnä Eurassa. Koruntekijäksi erikoistunut 
Annaleena Soini näyttää miten syntyy muinaisketju, 
Euran emännän muinaispuvun käädyistä tuttu.

Annaleena Soini
Kauttua
050 586 3885
annaleenasoini@gmail.com
www.annaleenasoini.fi

”Ketju on näyttävän näköistä. Pienellä harjoittelulla se onnistuu 
jokaiselta”, Annaleena Soini sanoo ja kiertää messinkilankaa 
pyöreän tangon päälle ohueksi spiraaliksi. Lehtisahalla spiraali 
muuntuu erillisiksi lenkeiksi, joista hän kaksien lattapihtien avulla 
sommittelee nopeasti pätkän ketjua.

Muinaisketjupaja
Valmistetaan messinkilangasta lenkkejä, joista punotaan muinaisketju-
mallilla ranne-, kaulakoru ja / tai korvakorut, myös solmiopidike onnistuu.

Kesto  3 tuntia
Ryhmäkoko Enintään 10 hlöä
Hinta  Ohjaus 50 € / tunti
   Materiaalit 10 € / hlö (sis. alv. 24 %)

Ohjaaja saapuu toivomaanne paikkaan, esim. työpaikan
kokoushuone, missä pöytiä ja tuoleja.



Päivä
Paneliassa

Korupaja Kikros Design
Mäkiläntie 7, 27430 Panelia
050 375 2216
kirsi.sarasvirta@luukku.com
www.kikrosdesign.com

Kädentaitoja Panelian Seuratalolla
Voit kuvioida oman hiirimaton, taiteilla kahvimukin, siirtää vanhan 
kuvan tekstiilille vaikka tyynyliinaksi, painaa kangasta, tehdä yrtti-
ruukun betonista… tai valmistaa oman kuvasi grafiikanvedoksena.

Kesto  n. 8 tuntia
Ryhmäkoko 6–20 hlöä
Saatavilla Ma, ke ja to
Hinta   Kädentaidot korupajalla 48 € / hlö (sis. alv. 24 %). 
   Lounas Villa Pellavassa: keitto 25 € / hlö, 
   kana- tai liharuoka 35 € / hlö (sis. alv. 14 %)

   Kädentaidot Seuratalolla: materiaalit 5–8 € / työ, 
   ohjaus 28 € / tunti (sis. alv. 24 %).

Kaikki hinnat sisältävät kahvit. Lounashinta sis. alkumaljan, pää-
ruuan, leivät, juomat ja leivoskahvit. Yli 10 hengen ryhmät jaetaan 
kahtia, ruokailu samaan aikaan.

Kädentaitoja Kikros Design korupajalla
Osallistu pajan rauhalliseen mutta touhukkaaseen toimintaan. 
Istahda alas ja anna käsille ja ajatuksille hetki aikaa työstää 
kädentaitoja. Voit valita pajan sisällön kolmesta vaihtoehdosta: 

• Kimaltavat jouluiset koristeet
• Enkelipajan kauniit enkelit
• Uutta ilmettä ikkunalle

Ruokailu Villa Pellavassa
Nautitaan lounas Villa Pellavassa. Tutustutaan 300 vuotta 
vanhan maalaistilan miljööseen ja vaihtuviin taidenäyttelyihin. 
Mahdollisuus sisällyttää päivään kokous tai koulutus. Myös 
Villa Pellavan myymälä palvelee.



Kulttuurista
iloa työhön

Esitteen hinnat ovat voimassa vuoden 2017. Sen jälkeen 
päivitämme tietoja osoitteessa www.eura.fi/kulttuurityky. 
Peruutukset maksutta viisi päivää ennen tilaisuutta, sen 
jälkeen veloitetaan 50 % sovitusta hinnasta.

Jokainen toimija vastaa itse omasta toiminnastaan. Pa-
lautetta toiminnan kehittämiseen voit antaa myös Euran 
kulttuuripalveluihin sähköpostiosoitteeseen:
sirpa.wahlqvist@eura.fi



Euralainen tyky-päivä 
on erilainen elämys!
 
Kulttuuritoiminnan tiedetään tutkitusti lisäävän yksilön ja yhteisön 
työhyvinvointia. Taide ja kulttuuri tukevat uusien ideoiden syntyä. 
Ne myös vaikuttavat työssä jaksamiseen ja pidentävät työuraa. 
Näihin kansiin on koottu iso määrä erilaisia työhyvinvointia edis-
täviä kulttuuri- ja taidesisältöisiä palveluita Eurassa.

Miltä kuulostaisi esimerkiksi leipoa yhdessä Euran rinkilöitä Euran 
Pirtillä, äänittää yritykselle oma mainoslaulu tai kisailla Härkänum-
men viikinkikylässä? Tämä ja paljon muuta on nyt mahdollista 
kokea työyhteisösi kanssa. Valitkaa juuri teille sopiva palvelu ja 
kokekaa yhdessä erilainen euralainen tyky-elämys!

Palvelut on koonnut yhteen Euran kunnan kulttuuripalvelut osana Kulttuurityky 
-hanketta. Hanketta on rahoittanut Taiteen edistämiskeskus. eura.fi/kulttuurityky

facebook.com/euralainenkulttuurityky


