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EURA

1

Euran Pirtti
Tilat ja varustus
-- juhlasalissa tilat 150 hengelle
-- ravintolasalissa tilat 50 vieraalle
-- yläkerrassa on valoisat näyttelytilat, seinätilaa on pienimuotoisille näyttelyille yht. 30 m²
-- keittiö peruskorjattu nykyajan
vaatimuksia vastaavaksi
-- astiastot 200 hengelle

Taiteilija Jalmari Karhulan suunnittelema jugendtyylinen Euran Pirtti on
yksi Suomen vanhimmista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmista. Pirtti
on kodikas ja tunnelmallinen paikka häihin, syntymäpäiviin rippi- kaste ja
ylioppilasjuhliin, konsertteihin. Pirtin tilat soveltuvat myös kokousten ja
koulutuspäivien pitoon, erilaisiin näyttelyihin sekä myyntitapahtumiin.
Pirtti sijaitsee aivan Euran kirkon kupeessa. Pirtti on otettu käyttöön 1908
ja kunnostettu alkuperäispiirustusten mukaan 1983-84.
Pirtin vieressä on hyvät paikoitustilat.

Osoite
Sorkkistentie 8
27510 Eura
Yhteystiedot
Leena Hailio 02 865 2601

www.euranpirtti.net
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EURA

Hinnerjoen
Nuorisoseurantalo
Tilat ja varustus
-- suuri sali, tilat 150-180 hengelle
-- erillinen ravintolatila
-- ravintolatilaa voi varata erikseen
pienempiin tilaisuuksiin/kokouksiin
n. 20-30 hengelle
-- koneistettu keittiö + apukeittiö
-- eteinen naulakkotiloineen
-- wc-tilat

Osoite
Rinnomäentie 16
27600 Hinnerjoki
Yhteystiedot
Hinnerjoen Nuorisoseura 02 866 5120
Niina Laihonen 040 576 1738
niina.laihonen@dnainternet.net

Hinnerjoen Nuorisoseurantalo, Rauhala, sijaitsee hyvien
kulkuyhteyksien varrella Hinnerjoen keskustan tuntumassa.
Vuonna 1908 rakennettu Seurantalo soveltuu mainiosti
syntymäpäivien, häiden, perhejuhlien ja erilaisten
myyntitapahtumien pitopaikaksi. Talo on ympärivuotisessa
käytössä. Kaunis ja iso piha-alue tarjoaa juhlijoille oman rauhan ja
pihaa voi kesäisin käyttää hienosti osana juhlajärjestelyjä.
Matkaa Eurasta 20 km, Laitilasta 20 km ja Raumalta 40 km.

EURA
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Kauttuan
kylätalo Kirjala
Tilat ja varustus
-- tila ja astiavarustus noin 100
hengelle
-- keittiössä täydellinen varustelu
-- hyvät parkkitilat

Kauttuan Kyläyhdistyksen omistama kylätalo on Kauttuan
Kirjatyöntekijäinyhdistyksen 1950-luvulla rakennuttama talo,
lisäosa tehty 1970-luvulla. Keittiö uusittu kokonaan. Talo
on ympärivuotisessa käytössä. Tilat soveltuvat kaikenlaisiin
juhlatilaisuuksiin, koulutus-, kokous- ja kerhotiloiksi, myyjäisiin,
kirpputorien järjestämiseen, päivätansseihin ym. Kyläyhdistyksen
kautta voi varata juhlat tai kokoustarjoilut myös ns. ”avaimet
käteen” periaatteella.

Osoite
Kirjakuja 4
27500 Kauttua
Yhteystiedot
Pirjo Itkonen 050 557 3997
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EURA

Kiukaisten
Seurojentalo
Tilat ja varustus
-- tilat 250 henkilölle, tilapäisesti
360 henkilölle
-- tyylikkäät puukalusteet
-- uusitut äänentoistolaitteet
-- moderni, ammattilaisiltakin kehuja
saanut keittiö
-- asialliset wc-tilat
-- salissa näyttämö verhoineen ja
erillinen parvi
-- apukeittiössä erillinen ruokailutila
ja tarjoilutila

Osoite
Asemankuja
27400 Kiukainen
Yhteystiedot
Timo Pero 0400 203 209

www.kiukaistenseurojentalo.fi

Kiukaisten Seurojentaloyhdistyksen omistama hirsirakenteinen
Seurojentalo on rakennettu v. 1919. Talo on valoisa ja viihtyisä perhejuhlien, kuten syntymäpäivien ja häiden pitopaikka. Tilat soveltuvat niin juhlalliseen ruokailuun kuin hauskanpitoon tansseineen ja
lauluineen. Seurojentalo sopii myös huutokauppojen, kokousten ja
kurssien pitopaikaksi. Talolla on suuri, vehreä piha-alue parkkipaikkoineen ja rauhallinen sijainti, joka takaa onnistuneet juhlat.

EURA
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Länsi-Euran
kylätalo
Tilat ja varustus
-- eteisessä hyvät naulakkotilat, wc
-- piano, virsikirjat, yhteislaulukirjoja, kasettisoitin, TV, VHS-videot,
piirtoheitin
-- leluhylly, iso muistitaulu, askartelutarvikkeita, leluja kaiken ikäisille
-- iso jääkaappi, mikro, liesi, astianpesukone, kahvinkeitin, vedenkeitin.
-- ruokailuastiasto 30 hlölle
-- kahviastiasto 50 hlölle

Osoite
Naarjoentie 30
27510 Eura
Länsi-Euran kyläyhdistyksen ylläpitämä kylätalo, entinen Kehän kauppa.
Tilat soveltuvat kaikenikäisille ja kaikenlaiseen ympärivuotiseen juhlien
pitoon, kokouksiin ja tapahtumiin. Kylätalo sijaitsee vain 300 metriä
valtatie 12:sta. Tilat koostuvat noin 50 m² päätilasta, noin 25 m² lastenhuoneesta ja noin 20 m² keittiöstä. Päätilaan mahtuu max. 48 istuinpaikkaa kahdeksan pöydän ääreen. Lastenhuoneessa on kolme lastenpöytää
ja 13 lastentuolia. Tilat ovat yhteydessä toisiinsa haitariovella. Keittiötilan
yhteydessä lasten wc.

Yhteystiedot
Tanja Hakulinen 050 536 7677
tai 045 108 8558
tanja.hakulinen@hotmail.com
Facebook: Länsi-Euran
kyläyhdistys

www.lansi-eura.fi
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EURA

Panelian jäähallin
kokous- ja saunatilat
Tilat ja varustus
-- kokoustilat noin 20 hengelle
-- wlan, videotykki
-- saunatilat

Osoite
Kaskistontie 23
27430 Panelia
Yhteystiedot
Henna Koivumäki
henna.koivumaki@gmail.com

www.panelianjaahalli.fi

Hallilla on kokoustilat noin 20 henkilölle. Tilassa on wlan ja videotykki. Tarjoilut hoituvat viereisestä kahviosta, mielellään etukäteen tilaamalla. Neukkarin
vieressä on sauna, jota voi myös vuokrata. Halli ja kahvio ovat auki päivittäin
15.8.-15.4. joitain pyhiä lukuun ottamatta. Muina aikoina kokoustilat ja kokouskahvit sopimuksen mukaan.
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7

Panelian Meijeri
Tilat ja varustus
-- ruokailu- ja kahviastiasto 100
henkilölle
-- inva wc, hoitotaso pienille lapsille
-- pöytäliinat vuokrattavissa
-- kynttilänjalat, maljakot, piano,
valkokangas ja piirtoheitin
käytettävissä

Osoite
Paneliantie 36
27430 Panelia
Panelian Rukoushuoneyhdistyksen omistama kivinen 1908 valmistunut entinen meijerirakennus, joka on sisustettu juhlatilaksi. Tila
soveltuu sekä kesä- että talvikäyttöön, kaikenlaisiin perhejuhliin,
kokouksiin, myyjäisiin ja kirpputoreihin. Meijeri sijaitsee keskellä elinvoimaista Panelian kylää, idyllisen kivikirkon vieressä. Meijerin takana
on hyvä asfaltoitu parkkitila.

Yhteystiedot
Marjatta Hämäläinen
0400 901 556
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EURA

Panelian
Seuratalo
Tilat ja varustus
-- juhlahuoneisto 200 henkilölle
-- pienempiä tiloja kokouskäytöön
-- moderni laitoskeittiö
-- järjestetään tarvittaessa mm. pitopalvelu, astiat

Osoite
Asemantie 19
27420 Panelia
Yhteystiedot
02 864 7087

Panelian kotiseutuyhdistyksen omistama 30luvulla valmistunut juhlahuoneisto. Seuratalo
on hyvässä kunnossa, tyyli ja henki säilytetty
alkuperäisinä. Tilat ovat käytössä (lämpimät)
ympärivuoden ja talossa asuva talonmies
avustaa tarvittavissa järjestelyissä.

EURA
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Työväentalo
Onnela
Tilat ja varustus
-- astiasto 200 hengelle
-- juhlasali 185 m²
-- hyvin varusteltu keittiö

Osoite
Sorkkistentie 51
27510 Eura
Euran Sosialidemokraattien omistama vuonna 1912 käyttöön vihitty talo. Talo soveltuu juhlien, kokousten ja koulutustilaisuuksien
pitoon. Vuonna 1994 valmistuneessa remontissa talo uusittiin niin
ulkoa kuin sisältä. Kokouksia tai kursseja voi järjestää joko alakerran
tai yläkerran tiloissa (kummassakin on keittiö).

Yhteystiedot
Kirsti Arvola 040 847 5372
Lasse Helander 0500 774 577
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KÖYLIÖ

Eräelämyskeskus
Kaarnikka ja
Metsäjärven kota
Tilat ja varustus
-- tuvassa tilat 10-12 hengelle
-- kotaan ja saunaan mahtuu
n. 10 -15 henkilöä
-- yöpymispaikkoja 3
-- kesäaikaan istuma/pöytäpaikkoja
noin 30 hengelle
-- ei sähköä, tuvan keittiössä puuhella ja keittoastiat, kodassa kotakeittiö keittoastioin
-- ulkowc
Osoite
Takamaantie
27840 KÖYLIÖ
Yhteystiedot
Samuli Vahteristo 050 561 1455
samuli.vahteristo@pp1.inet.fi

www.kankaanpaankyla.net

Kankaanpään kyläyhdistys vuokraa v. 2005 rakennettua Eräelämyskeskus
Kaarnikkaa (tupa, kota ja kellarikorsusaunaa) sekä tilavaa Metsäjärven kotaa.
Kummatkin tilat soveltuvat retkeilijän ja luonnossaliikkujan yöpymispaikoiksi
ensisijaisesti kesä-, mutta myös talvikäyttöön. Kaarnikassa voi pitää kesäaikana
pienimuotoiset perhejuhlat tai saunoa porukalla eksoottisessa kellarikorsusaunassa. Talvella uimalammessa on avanto. Kaarnikassa on hyvät parkkitilat
ja bussilla pääsee aivan Kaarnikan tuntumaan. Kaarnikasta lähtee noin 2,5 km
luontopolku Metsäjärven kodalle, jossa on kotakeittiö ja keittoastiat ja makuulaverit 3-4 henkilölle, istumapaikkoja 15 henkilölle. Opastetut luontopolut
yhteensä noin 5 km. Kosteimmilla polkuosilla on pitkospuut.

KÖYLIÖ
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Ilmijärven maja
ja sauna
Tilat ja varustus
-- tilat 50-60 henkilölle
-- asianmukainen keittiö
astioineen

Osoite
Kokemäentie 940
27710 Köyliö
Köyliön metsästysseura ry vuokraa Ilmijärven rannalla
olevaa majaa ja saunaa. Ilmijärvi on kaunis, rauhallinen
järvi aivan Köyliön ja Kokemäen rajalla. Samalla tontilla
on myös saunarakennus. Saunomaan mahtuu kerralla
myös isompi porukka. Majaa ja saunaa vuokrataan
myös erikseen.

Yhteystiedot
Köyliön Huoltokeskus J. Mattila
02 554 5112 tai 0500 791 493
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KÖYLIÖ

Köyliön
Työväentalo
Tilat ja varustus
-- tilat 150-200 hengelle
-- omat keittiötilat astioineen
(väh . 50 hengelle)
-- wc- ja sosiaalitilat
-- hyvät parkkitilat
-- mahdollisuus myös ulkotilaisuuksiin

Osoite
Kokemäentie 18
27710 Köyliö
Yhteystiedot
Timo Lehtonen 041 493 7579
tmittlehtonen@gmail.com

www.koyliondemarit.fi/tyventalo/

1921 käyttöön vihitty ja Köyliön Sosialidemokraatit ry:n omistama Työväentalo on 2006 täysin
peruskorjattu ja soveltuu monenlaiseen juhla- ja
virkistyskäyttöön niin talvi- kuin kesäaikana. Tiloissa onnistuu niin häät, perhejuhlat, päivätanssit,
huutokaupat, jumpat kuin huonekalunäyttelytkin.
Parkkitilaa on suuremmillekin tapahtumille ja talo
sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella.

KÖYLIÖ
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Lallintalo
Tilat ja varustus
-- juhlasali 70-350 henkilölle
-- ravintolatila kokous- ja tarjoilusekä myyntitiloiksi n. 80 - 100
henkilölle
-- kokoustila n. 25 henkilölle, varustuksena minikeittiö ja wc
-- keittiö, tarjoilutilat, wc, vaatesäilytys, artistien tilat

Lallintalo on monipuolinen juhla- ja huvitilaisuuspaikka, jonka omistaa
Maataloustuottajain Köyliön Yhdistys ry. Lallintalon tarkoituksenmukaiset tilat muuntuvat somisteilla kulloisenkin tilaisuuden hengen mukaisiksi. Vuokraamme kuuluu tilojen ja kalusteiden lisäksi myös tilaisuuden
aikana päivystävä henkilö, joka auttaa taloon liittyvissä asioissa.
Lallintaloa on kehitetty huvitilaisuuksien pitopaikaksi vuosikymmeniä.
Remontin myötä toimintaedellytykset ovat parantuneet entisestään.

Osoite
Pyhän Henrikintie 401 B
27750 Köyliö
Yhteystiedot
02 554 1805

www.lallintalo.fi
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KÖYLIÖ

Tuiskulan
Seuratalo
Tilat ja varustus
-- sali, ravintola, uusittu keittiö ja
eteistila, jossa wc-tilat
-- saliin mahtuu 200 henkeä,
pöytäpaikoin 130
-- astiasto 200 hengelle
-- tuoleja 200, pöytiä 23
-- valkokangas
-- puhujapönttö, muistotilaisuuksia
varten ristikoriste puhujapönttöön.
-- hyvät wc -tilat, inva wc.
-- hyvät parkkitilat
Osoite
Ilmiintie 34
27730 Tuiskula
Yhteystiedot
Henna Ryömä 050 324 5492
seuratalo@tuiskula.info

www.tuiskula.info

Tuiskulan Seuratalo on Tuiskulan kylän idyllissä sijaitseva juhlapaikka, jota
vuokraamme erilaisiin tilaisuuksiin ja juhliin ympäri vuoden. Seuratalolla vietät
onnistuneet syntymäpäiväjuhlat, häät, rippijuhlat tai lakkiaiset. Tuiskulan
Seuratalo sopii myös muistotilaisuuksien järjestämiseen, kuin myösi lämminhenkisten konserttien ja viihdeiltojen pitoon sekä yleisötilaisuuksiin.

KÖYLIÖ

Vuorenmaan
Seuratalo
Tilat ja varustus
-- 200 hengen tilava juhlasali
-- 40 hengen kahvio
-- nykyaikainen keittiö
-- näyttämö/orkesterilava
-- inva-wc

Osoite
Vuorenmaantie 65
27860 Köyliö
Vuorenmaan Seuratalo on vuonna 1955 valmistunut vireä ja viihtyisä juhlatalo, jossa järjestetään talviaikana tanssitoimintaa. Seurataloa on kunnostettu
useaan otteeseen eri vuosikymmenillä. Seuratalolla on 200 hengen juhlasali
ja 40 hengen kahvio. Talon voi vuokrata joko kokonaan tai vain kahvio-osan.
Mahdollista vuokrata myös erikseen astioita, pöytiä ja tuoleja. Seuratalolle
on esteetön kulku.

Yhteystiedot
Aino Aaltonen 050 3427 978
tai 040 776 4279
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Lännen Arena
Tilat ja varustus
-- 115 m²
-- iso takkatupa
-- makuuhuone
-- hyvin varusteltu keittiö
-- astiasto 30 hengelle
-- wc-tilat
-- sauna, pesu- ja pukuhuoneet
-- lasiveranta
-- kylpytynnyri

Osoite
Rantatie 1054
27820 Säkylä
Yhteystiedot
info@lannenkylayhdistys.net

www.lannenkylayhdistys.net

Arenan alue sijaitsee Säkylän Pyhäjärven länsirannalla. Takkatupa
sopii monenlaisten juhlien viettoon. Rakennuksessa on iso makuuhuone ja
myös takkatuvassa voi yöpyä. Tuvasta avautuu lasiveranta järvelle päin.
Kesällä verannan jatkeena on telttakatos, jossa on lattia. Saunassa on erilliset puku- ja pesuhuoneet, joista pääsee talvella suoraan avantoon ja kesällä
uimaan. Lisäksi ulkona on kylpytynnyri noin viidelle henkilölle. Arenan tilat
ovat vuokrattavissa vuorokaudeksi kerrallaan.

SÄKYLÄ
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Nummirannan
mökki
Tilat ja varustus
-- majoitustilat 10 hengelle
-- tupa, keittokomero, kaksi parvea
-- sauna, pukuhuone, terassi

Osoite
Nummirannantie
27800 Säkylä
Saunamökki, kesähuone ja grilli kauniin ja kirkasvetisen Pyhäjärven rannalla, 14 km Säkylän keskustasta Turun suuntaan. Majoitustilat mökissä
10 hengelle ja kesähuoneessa kolmelle hengelle. Mökkiin kuuluvat tupa,
keittokomero, jossa astiat kymmenelle, kaksi parvea, puulämmitteinen
sauna, pukuhuone ja terassi. Kesäaikana sauna ja uimaranta ovat vapaasti kaikkien kyläläisten käytössä yhtenä iltapäivänä viikossa (nykyään
maanantaisin). Muuna aikana mökkiä voi vuokrata omaan käyttöön.

Yhteystiedot
Orvokki Sipilä 040 846 0559

18

SÄKYLÄ

Pyhäpirtti
Tilat ja varustus
-- mitoitettu 60 henkilölle
-- kerrosala 162 m², iso pirtti, keittiö,
2 kpl makuuparvia, sauna, saunakamari ja 2 kpl vessoja
-- astianpesukone, sähköhella- ja uuni,
iso jääviileäkaappi, jääkaappipakastin, mikroaaltouuni, kahvinkeitin
sekä astiastot 60 hengelle
-- kuusi sänkyä sekä irtopatjat, tyynyt
ja peitot n. 14 henkilölle
-- iso jatkuvalämmitteinen 30 henkilön sauna
-- grillikatos
Osoite
Vahoniementie 113
27800 Säkylä
Yhteystiedot
044 534 9805

www.pyhapirtti.fi

Iso rantamökki Säkylässä Pyhäjärven rannalla ympärivuotiseen
käyttöön. Pyhäpirtti sopii perhejuhliin, kokouksiin, saunailtoihin ja lomailuun. Vuokrataan illaksi tai pidemmäksi aikaa.
Hyviä harrastusmahdollisuuksia lähellä. Ranta on lapsiystävällinen matala hiekkaranta. Pyhäjärven upea maisema avautuu
saunojille ihailtavaksi suoraan lauteilta ison lasi-ikkunan läpi.
Mökki on rakennettu pääosin talkoovoimin 90-luvun alussa.

SÄKYLÄ
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Röhörannan
mökki
Tilat ja varustus
-- yöpymismahdollisuus 8 hengelle
-- tupakeittiö, jääkaappi, hella,
mikroaaltouuni ja televisio.
-- kaksi puku- ja pesuhuonetta, wc
-- iso sauna, jossa puilla
lämmitettävät patasuihkut
-- tontilla sijaitsee myös
matonpesupaikka.

Osoite
Röhöntie 175
27920 Säkylä
Pyhäjoen kyläyhdistyksen omistama mökki sijaitsee Säkylän Pyhäjärven
rannalla. Pyhäjärvellä on erinomaiset kalastusmahdollisuudet ympäri
vuoden. Mökki on rakennettu kyläläisten talkootyöllä vuonna 1990. Rakennus on kooltaan n. 90 m² ja lisäksi mökissä on tilava terassi, joka on osittain
lasitettu. Mökki sijaitsee suurella suojaisalla pihalla, jossa on hiekkaranta ja
grillikatos. Mökki on ympärivuotisessa käytössä. Säkylän keskustaan mökiltä
on matkaa noin 7 km ja kyläpuotiin noin 2 km.

Yhteystiedot
Hanna Sinkko 044 975 7607
hannasinkko@hotmail.com

20

SÄKYLÄ

Seuratalo
Honkala
Tilat ja varustus
-- koko talo 250 henkilölle
-- sali 200 henkilölle
-- kahvio 50 henkilölle
-- keittiössä hyvä perusvarustus,
astiastot ja pöytäliinat erikseen
vuokrattavissa.

Osoite
Poroholmantie 1
27800 Säkylä
Yhteystiedot
Tarja Vaaranen (02) 867 0058

Vuonna 1909 rakennettu Seuratalo Honkala sijaitsee Säkylän rantaharjulla kuuluisien käkkärämäntyjen ympäröimänä. Pihalta ja ikkunoista avautuu
kaunis näköala Pyhäjärvelle. Viimeisin peruskorjaus rakennuksessa tehtiin 1994. Viihtyisät tilat
tarjoavat erinomaiset puitteet perhejuhliin, häihin,
tansseihin, huutokauppoihin, myyjäisiin, kirpputoreihin, jumppaan, huonekalunäyttelyihin sekä
erilaisiin seminaareihin ja kokouksiin.

SÄKYLÄ

Sydänmaan
kyläkeskus
Tilat ja varustus
-- tilat 150 hengelle
-- sisäwc:t
-- nykyaikaistetut keittiötilat
-- ruokailuastiat 10 hengelle
-- kahvikalusto 20 hengelle

Osoite
Sydänmaantie 258
27800 Säkylä
Monitoimitila sijaitsee Sydänmaan entisen koulun pihapiirissä 14 km Säkylän keskustasta Virttaalle päin. Vuokrattavana on takkatupa ja sali
enintään noin 40 hengelle, keittiö, jossa astiat 12:lle, astianpesukone, mikro sekä kahvin- ja vedenkeittimet, saunaosasto sekä tarvittaessa majoitustilat 10 hengelle. Salin puolella voi myös majoittua omin vuodevaattein.

Yhteystiedot
Kirsi Eskola 050 370 1074
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