
Euraåminne - en helhet värt ett besök!SV
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Välkommen till 
Euraåminne!
Euraåminne, med dess 9500 invånare, är en 
livskraftig kommun vid havet i Satakunta. 
Euraåminne har ett fascinerande och 
mångsidigt utbud för turister. Det finns mycket 
att se och uppleva i Euraåminne; fängslande 
upplevelser, intressanta sevärdheter och ett 
aktivt liv. Den unika kulturen med herrgårdar 
och det jordnära livet vid havet är en genuin 
njutning. I den friska havsluften njuter du 
av närheten till havet.  De fantastiska och 
inbjudande naturområdena hjälper dig 
att uppnå ett utvilat sinne fyllt av lugn och 
ro. Det lokala kulturarvet, historien och 
kultursevärdheterna avslöjar en intressant 
utveckling från det förflutna till idag. De 
många underhållande tillställningarna 
välkomnar dig till Euraåminne. Euraåminne 
är tillräckligt litet för en perfekt dagsutfärd 
men tillräckligt stort och mångsidigt för ett 
längre besök. Euraåminne är en helhet värt att 
besöka!
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Ett kungligt bemötande från guiden!

Det lönar sig att besöka sevärdheterna 
i Euraåminne tillsammans med en 
professionell guide. Du kan också 
välja att göra en rundvandring i 
din egen takt. Euraåminnes guider 
erbjuder professionella, mångsidiga 
och intressanta guidningstjänster. 
Du kan boka guiden för endast en 
sevärdhet eller för hela dagen. Du 
kan välja en traditionellare guidning, 
en fascinerande rundvandring 
smaksatt med rollspel och till och 
med en temarundvandring eller en 
dramatiserad version. På Vuojoki 
herrgård spelar guiderna rollkaraktärer 
från 1800-talet, så som adel eller 
betjänter. Exempel på herrgårdens 
temaguidningar är herrgårdens 
arkitektur eller trädgård, familjen 
Björkenheim som herrgårdens 
byggherre och restaureringen av 
herrgården. På torpet Välimaa får 
besökaren följa med guiden och torpets 

folk och jobba som det gjordes under 
en helt vanlig arbetsdag i 1930-talets 
torparliv. Efteråt dricker man 
naturligtvis kaffe med skorpor. 

Torpet Välimaa och Vuojoki herrgård 
ordnar även guidade turer för barn. Du 
kan boka guidningar på följande språk: 
finska, svenska, engelska, tyska och 
franska. Du kan också följa med på en 
guidning på det lokala bygdemålet som 
tillhör sydvästra Finlands dialekter.

Har du frågor om guidningarna? 
Skicka e-post matkailuinfo@eurajoki.fi 
eller ring +358 (0) 44 312 4216.  

Observera att en destination är 
gratis om guidningen omfattar två 
destinationer. Priset för guidningen 
beror på destinationen.
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Kartanontie 28
www.vuojoki.fi

Vuojoki herrgård
Herrgården, byggd 1836 och ritad av arkitekt C.L. Engel, är en av de ståtligaste och mest 
unika byggnaderna inom finländsk empirearkitektur. Idag används Vuojoki herrgård 
på ett mångsidigt sätt inom turism samt för konferenser och kulturella evenemang. 
Herrgårdens restaurerade orangerie inrymmer en stämningsfull bastuavdelning och en 
exotisk vinterträdgård. De pittoreska gästrummen finns i herrgårdens västra flygel och 
i den flygeln hittar du auditoriet som möjligen är det vackraste auditoriet i hela Finland. 
Herrgården ägs av Euraåminne kommun och i herrgårdslokalerna huserar även stiftelsen 
Vuojoki, vars syfte är att bevara det kulturella arvet. Herrgården är öppen för besökare 
året runt – du kan resa bakåt i tiden, äta gott på restaurang Wuojoki, förlänga din vistelse 
genom att boka ett hotellrum eller delta i något av de många kulturevenemangen. 
Rollspels- och temaguidningar om herrgårdens historia ges på beställning. 

Mer information: tfn +358 (0)44 298 6670 eller vuojoki@vuojoki.fi
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Laitakarintie 345
www.ihana.fi

Galeasen Ihana 
Kom och upplev den gångna tiden ombord på traditionsfartyget galeasen Ihana. 
Känn havsatmosfären i gott sällskap och med god mat. Du kan delta i de allmänna 
seglatserna ensam, tillsammans med en vän eller dina kollegor – det är upp till dig. 
Du kan också boka hela fartyget och tillbringa en oförglömlig jubileumsseglats 
med egna inbjudna gäster eller välja en avslappnande kvällsseglats tillsammans 
med kunder, ditt arbetsteam eller dina vänner. Kontakta oss så planerar vi vidare! 
Galeasen Ihana seglar från maj till oktober i Luvia, runt natursköna Selkämeri 
nationalpark. Du hittar de olika seglatsalternativen via bokningssystemet på 
hemsidan för Ihana: www.ihana.fi. 

För mera information: kaljaasi@ihana.fi eller tfn +358 (0)44 058 0600
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27160 Eurajoki
www.tvo.fi

Olkiluoto besökscenter   
På Olkiluoto besökscenter kan du upptäcka den vetenskapliga utställningen El av 
uran. Med en virtuell fjärrkontroll i din hand får du lära dig hur ett kärnkraftverk 
producerar el och välfärd i Finland. Besökscentret är öppet varje dag. Du kan även 
boka en gruppguidning för att få en tur runt Olkiluoto. En guidad tur inkluderar 
välkomstkaffe, presentation av företaget, utställningen El av uran och ett besök till 
slutförvaringsplatsen för kärnkraftavfall. Mera information hittas på webbsidan  
www.tvo.fi/vierailulle. 

Ring för besöksgrupper och bokningar, måndag - fredag kl. 9-15: tfn (0)2 8381 5221 
eller skicka e-post: vierailut@tvo.fi, www.facebook.com/olkiluodonvierailukeskus. 
Identitetshandling måste uppvisas vid ankomsten till Olkiluoto. 
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Tarvolantie 39

Torpet Välimaa 
På torpet kan du uppleva en torparfamiljs vardag på 1930-talet genom att själv utföra 
tidstypiska arbetsuppgifter. Torpet byggdes 1853 och tillhörde herrgårdarna Vuojoki 
och Lavila. Idag används torpet inom turism och utbildning - besökarna guidas genom 
1930-talets liv och sedvanor. Den gångna tiden väcks till liv med hjälp av frivilliga som 
spelar husfar och husmor, pigor, drängar  och torparbarn. Du kan boka bastun samt 
andra utrymmen för möten, bastukvällar och liknande tillställningar. 

Kontakta turistbyrån för mer information: tfn +358 (0)44 312 4216, 
matkailuinfo@eurajoki.fi
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Kirkkotie 8
www.eurajoenseurakunta.fi 

Gustav Adolf kyrkan i Euraåminne  
Kyrkan i nyklassisk stil stod klar år 1803 och har fått sitt namn efter kung Gustav II 
Adolf. Kyrkan är korsformad men saknar kors på taket. Altartavlan, ett verk av av 
en okänd konstnär, symboliserar treenigheten. Vid ingången vid den södra flygeln 
står en fattiggubbe i trä från 1985. Den äldsta av de tre klockorna i klocktornet är 
från 1690. Bredvid kyrkan finns församlingshuset Tapuli som byggdes 1994 och där 
bevaras mittenpartiet av altartavlan (gjort i Lübeck år 1440) som fanns i den medeltida 
Euraåminne kyrkan. Två övriga församlingsskatter är Biblia Latina från 1480 och Missale 
Aboense från 1488. 

För mera information: tfn +358 (0)2 868 0021 eller konktakta turistbyrån: tfn 
+358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Luvian kirkkotie 14 
www.eurajoenseurakunta.fi 

Luvia kyrka 
Den korsformade nationalromantiska kyrkan är 
ritad av arkitekten Josef Stenbäck och byggdes 
under åren 1908-1910 av röd sandsten från 
gruvor i Luvia. Kapellet, byggt av stockar från 
den gamla kyrkan, finns där den forna kyrkans 
begravningsplats var placerad. 

För mera information kontakta kapellets 
församling: tfn +358 (0)40 081 1189 eller 
Euraåminne församling: tfn +358 (0)2 868 
0021 eller turistbyrån tfn: +358 (0) 44 312 
4216, matkailuinfo@eurajoki.fi.
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Kaukomäentie 2
www.eurajoenseurakunta.fi 

Irjanne kyrka   
Sittandes på de gamla och trånga bänkarna i Irjanne kyrka kan du uppleva gångna 
tiders andaktsfulla och värdiga stämning. Kyrkan är Satakuntas äldsta träkyrka, 
byggd 1731, och dess klockstapel i barockstil är från 1758. Kyrkan har en lång historia 
– det är den tredje kyrkan som står på samma plats som minnesmärket av de så 
kallade Ala-Satakunta offerkyrkorna. Kyrkan är popular att gifta sig i och julaftonens 
midnattsmässa hålls i Irjanne kyrka. Sommartid används kyrkan som vägkyrka och 
sommartorsdagar ordnas kvällsmässor. På kyrkbacken finns även en minnessten över 
fältmarskalk Åke Totti som var en inflytelserik person i Euraåminne. 

För mera information kontakta Euraåminne församling: tfn +358 (0)2 868 0021 
eller turistbyrån: tfn +358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi  
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Kaukomäentie 2
www.museotirjanne.suntuubi.com

Den kulturhistoriska helheten 
Irjanne  
Den unika byamiljön är nationellt sett en betydelsefull 
kulturhistorisk miljö. Byns centrala element är en 
gammal väglinje, ålandskapet, en rödmyllad kyrka 
och klocktorn med lökkupol, hembygdsmuseet 
som byggts i det före detta lånemagasinet, ett 
före detta sprutrum, det tidigare mejeriet som 
restaurang, Falttu sågverk och kvarn samt de gamla 
jordbruksbyggnaderna i centrum. 

Museer i Irjanne   
En mångsidig museihelhet med en anmärkningsvärd 
samling i kulturlandskapet Irjanne. På 
lantbruksmuseet hittar du en av Finlands mest 
omfattande samling lantbruksföremål. Här finns 
jordbruksmaskiner och jordbruksverktyg från 
det traditionella jordbrukets tid ända fram till 
skördetröskans era. I anslutning till landsbygdsmuseet 
finns en omfattande fiskeavdelning samt ett inrett 
fiskarhemman. Till helheten hör ett skolmuseum, ett 
hembygdsmuseum och ett gammal sprutrum. Öppet 
på förhandsbeställning. 

För mera information kontakta turistbyrån: tfn 
+358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Kaukomäentie 25
www.frescoravintolat.fi

Villa Lokari
I en historiskt lantlig miljö vid en strömmande 
å och på gångavstånd från Irjanne kyrka – 
Villa Lokari är den perfekta platsen för vilket 
festtillfälle som helst. På Villa Lokari ryms alla 
gäster i samma utrymme. Stenbyggnaden 
byggdes ursprungligen till mejeri år 1926 
och har renoverats för att motsvara dagens 
behov. Fresco ravintolat erbjuder högklassiga 
produkter och tjänster som fulländar ditt besök! 

Kontakta oss på numret +358 (0)40 
516 1206 eller skicka e-post till etappi@
frescoravintolat.fi

Apoteksmuseet  
I apoteksmuseet visar apotekaren hur man 
framställde piller eller vilket pulver som 
botat största delen av smärtorna. Apoteket 
i Euraåminne grundades år 1945 och det 
ursprungliga apoteket från 1940- och 
50-talet har bygts upp i museet. Museet ägs 
av Euraåminne bygdeförening. Öppet för 
grupper på förhandsbeställning, guide ingår. 

För mera information kontakta 
turistbyrån: tfn +358 (0)44 312 4216, 
matkailuinfo@eurajoki.fi

Koulutie 4 
Eurajoki kristliga institut
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Myllykuja 3b
www.luviaseor.com

Luvia hembygdsmuseum   
År 1969 donerade Anna Homeri, som bar hederstiteln hushållsråd, en tomt 
med fastigheter till hembygdsföreningen Luvia Seora för den att använda som 
museum. Samma år flyttade man magasinet som kommunen hade donerat 
till dess nuvarande plats. Det finns ett magasin invid museet som används för 
sommarutställningar och som skolmuseum. 

För mera information kontakta Arvi Elomaa (ordförande): tfn +358 
(0)50 046 4351, Matti Luotola (sekreterare): tfn +358 (0)40 567 7673 eller 
turistbyrån: tfn +358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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www.sapinmajakka.com

Sebbskärs fyr  
Sebbskärs fyr, ritad av arkitekten Axel Hampus 
Dahlström, stod klar år 1873. Fyrens ljus är 177 fot, 
eller 35 meter ovanför havet och 29,7 meter ovanför 
klipporna. Sebbskärs fyr har ett högt naturvärde 
– den omfattas av det nationella programmet för 
skydd av kusten och delvis av programmet för skydd 
av lövskog. Sebbskär är det ultimata utflyktsmålet 
för resenärer som är intresserade av den maritima 
naturen; ön lämnar ett bestående intryck med dess rika 
natur. Fågelobservatoriet på ön hyrs av Björneborgs 
ornitologiska sällskap. Det finns även frigående 
mufflonfår som matas av jaktklubben Reposaaren 
metsästysseura ry.
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Laitakarintie 345

Laitakari rekreationsområde  
Laitakari är en fantastisk plats för rekreation. Området ligger endast några kilometer 
från Luvia och alla destinationer finns på gångavstånd från varandra. I Laitakari 
kan uppleva närheten till havet och njuta av det otroligt vackra havslandskapet. 
Från stranden kan du kasta dig i havet och på vintern kan du ta ett dopp i vaken 
och därefter njuta av bastuns värme. Från hamnen kan du beundra den eleganta 
galeasen Ihana. Laitakari vaknar till liv på sommaren! Det finns två restauranger, en 
sommarpub med terass och en gästhamn. Laitakari är även passagen till Botniska 
viken – du kan åka på en seglats eller kryssning. Du kan hyra en kajak och i den 
ståtliga danslokalen kan du valsa runt varje sommarlördag. På Laitakari kulturstig 
lär du känna den betydelsefulla historien om områdets skeppsbyggar-, såg- och 
skeppsvarvsindustri. 
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Merihelmi 
Merihelmi är en förträfflig plats för bastukvällar,  
fester och möten. Det finns också allmänna 
bastuturer under hela året. Merihelmi kan bokas 
för privata tillställningar. 

För mer information kontakta Hanna 
Hollmen:  
tfn +358 (0)40 053 1086, info@merihelmi.fi  

PaatPub 
Sommarrestaurangen Paat Pub är byggd i ett 
gammalt skeppsvarv med plats för 220 gäster. 
Atmosfären är avslappnad och Paat Pub har fulla 
utskänkningsrättigheter, serverar salta snacks, 
erbjuder levande musik på veckosluten och har 
en stor solig terass. Öppen från maj till september. 

För information kontakta Petri Jokinen:  
tfn +358 (0)50 053 1086

Kryssningar från Laitakari 
Charterkryssningar och allmänna kryssningar 
med M/s Sympaatti till Säppi, Kylmäpihlaja, Villa 
Poseidon, Reksaari. Det finns även möjlighet till 
middagskryssningar och skärgårdsturer. 

För mer information kontakta Petri Jokinen: 
tfn +358 (0)50 053 1086

Laitakarintie 312
www.luvianmerihelmi.fi

Laitakarintie 312
www.luvianmerihelmi.fi/paatpub

Laitakarintie 312
www.luvianmerihelmi.fi/risteilyt



17

Bar Purje
Purje är en restaurang i Laitakari. Barområdet sträcker sig 
ända ner till havet och hamnen där du kan höra vågornas 
roingivande skvalp. Medan du strövar omkring och 
beundrar segelbåtarna kan du stanna och njuta av kökets 
eller glassbarens godsaker. Kundbryggan och kommunens 
gästbåtplatser kan hyras för övernattningar. Du kan fylla 
din tank vid distributionsstationen. 

För mer information: tfn +358 (0)50 517 0417

Semesterbyn Seilori
Semesterbyn Seilori ligger 1,2 kilometer från Laitakari. Det 
finns fem flotta, välutrustade och inbjudande stugor som 
kan hyras för en dag, en vecka eller en månad. Stugorna 
är utrustade för sex personer och de har värmesystem 
på vintern så att du ska kunna njuta av Laitakari även på 
hösten och vintern. 

För mer information: tfn +358 (0)50 557 4502

Villa Poseidon
En sevärdhet för turister i Luvias skärgårds. Bastu, 
övernattning och olika fritidsaktiviteter. Kan hyras ut åt 
stora eller små grupper. 

För mer information kontakta Janne Eklund: tfn +358 
(0)40 059 2135, info@villaposeidon.fi eller Arto Jalonen: 
tfn +358 (0)40 059 1563 

Laitakarintie 322

Kolhantie 21
www.laitakarinmessi.fi/seilori/

Ryöväskerin saari
www.villaposeidon.fi 
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www.muinaispolut.fi/polkureitit/eurajoki-kaunissaari

Kaunissaari kulturstig 
Ön Kaunissaari är ett populärt utflyktsmål för naturupplevelser och rekreation. 
Härifrån är det inte långt till Bottenhavets nationalpark.  Kaunissaari är en av de mest 
värdefulla naturområdena i södra Satakunta. På ön finns det en utstakad kulturstig 
som presenterar det forna sågsamhället. Längs med stigen lär du känna många olika 
livsmiljöer, växter och djur. Stigen är 14 km lång. Vandraren har bl.a. två vindskydd, 
fyra lägereldsplatser och fyra utomhustoaletter till sitt förfogande. Längs den södra 
och norra stranden finns det bra bryggor. Vid grunderna till den gamla sågen och i 
hamnstranden finns informationstavlor över ön. Mellan åren 1874 och 1923 verkade 
A.Ahlströms ångsåg på Kaunissaari och som mest bodde det över 300 personer på ön. 

För mer information kontakta turistbyrån: tfn +358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@
eurajoki.fi
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www.luontoon.fi/pinkjarvi/kartatjakulkuyhteydet

Pinkjärvi
Det vidsträckta, odelade och obebodda skogs- och kärrområdet Pinkjärvi öppnar 
dörrarna till Satakuntas rika natur – Pinkjärvi är som en miniatyrnationalpark. Pinkjärvi 
området är en del av Natura 2000 programmet och det finns många olika naturplatser 
på området. En vandringsstig på ungefär fem kilometer startar från parkeringsområdet 
intill informationstavlan. Första etappen på stigen för dig till det ovanliga Vuotava 
skyddet. Skyddet är tillräckligt stort för till och med en större grupp. Det finns en 
underbar sandstrand vid Vuotava skydd – enkelt för vandrare i vilken storlek eller ålder 
som helst att ta sig ett dopp. Du kan boka en kunnig naturguide för att få ut det mesta 
av Pinkjärvi. Under den fem kilometer långa turen berättar guiden om områdets natur 
och hur den använts. Du kan avnjuta din matsäck vid en av de två eldstäderna som 
finns längs med stigen. Turen tar ungefär fyra timmar med pauser. 

För mer information kontakta turistbyrån: tfn +358 (0)44 312 4216, 
matkailuinfo@eurajoki.fi
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Manunpolku 3

Linnaniityntie
www.luontoon.fi/liinmaa

Euraåminne vattentorn och  
Foucaults pendel
Euraåminne vattentorn stod färdigt sommaren 1985. 
Vattentankens volym är 900 kubikmeter och tornet 
är 45 meter högt. Från vattentornets utsiktsplats kan 
du bland annat se Olkiluoto kärnkraftverk, Vuojoki 
herrgård och TV-masten. Foucoults pendel invid 
vattentornet – uppkallad efter den franska fysikern 
Léon Foucault och designad av professor Jukka Mattila 
– kan ange jordens rotation. 

För mer information kontakta turistbyrån: tfn 
+358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Liinmaa slottsbacke och  
vallgravarna 
På slottsbacken i Liinmaa kan du fortfarande se 
platsen där det på medeltiden stod ett slott samt 
ståtliga vallgravar. Vägen till platsen är skyltad från 
Linnamaantie. Liinmaa slott var beläget på den 
dåvarande ön mellan åarna Lapinjoki och Eura å, vid 
Väkkäränlahtis strand. Slottet uppfördes i trä och tegel 
under andra hälften av 1300-talet. Du kan besöka 
platsen på egen hand eller tillsammans med en guide. 

För mer information kontakta turistbyrån: tfn 
+358 (0)44 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Kirkkotie 220

Vanha Porintie
Knapernummi skyttegravar
Knapernummi skyttegravar byggdes åren 1915-
1916 och var en del av en serie fästningar som 
ryssarna byggde längs med Bottenvikens kust 
under andra världskriget för att skydda riket 
från tyskarna. Under åren 2002-2003 förnyades 
och rekonstruerades en del av slottsbygget. 
Skyttegravarna finns uppe på Knapernummi 
backen, på Niemenpolku invid Vanha Porintie. 

För mer information kontakta Arvi Elomaa: 
tfn +358 (0)50 046 4351 eller turistbyrån: tfn 
+358 (0)44 321 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Lavila magasin
I byn Lavila hittar du spannmålsmagasinet i 
empirstil, ritat av P.J. Gylich. Magasinet har varit en 
del av Vuojoki herrgård. På sommaren ordnas det 
utställningar och konserter i magasinet. 

För mer information kontakata turistbyrån: 
tfn  044 312 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi
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Koulutie 4
www.eko.fi

Eurajoki kristliga institut 
Folkhögskolan erbjuder allmänna utbildningar eller yrkesutbildningar som pågår en 
termin, program vid öppna universitet samt ett brett utbud av kortare sommarkurser. 
De många olika utrymmena kan användas för möten, seminarier eller för fester - mitt 
i ett imponerande naturlandskap. Övernattning är möjlig för enskilda resenärer och 
grupper i enpersons- eller tvåpersonersrum

För mer information: tfn +358 (0)44 721 4803, opisto@eko.fi 
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www.wildnordicnature.com

Verkkokarintie 571
www.offroadsafari.fi

Wild Nordic Nature
Wild Nordic Nature ordnar kajakkurser och -utfärder, mysteriekväller vid vindskyddet, 
eller ört-, bär-, och svampplockning för enskilda resenärer och grupper. 

För mer information: info@wildnordicnature.com eller kontakta turistbyrån: tfn 
+358 (0)44 321 4216, matkailuinfo@eurajoki.fi

Offroad Safari
Offroad Safari erbjuder oförglömliga terrängbilssafarin. Den varierande terrängen 
garanterar dig en underhållande upplevelse som avrundas med korv och kaffe vid 
lägerelden. Offroad Safari är perfekt för företagens rekreationsdagar, kompisgrupper 
eller till och med för svenssexor och möhippor. En guide är alltid med under safarin 
för att bistå och ge anvisningar. Vi har rutter även för de erfarnare förarna. Det är också 
möjligt att planera en skräddarsydd nattsafari eller en safari med bastu och mat. 

För mer information: tfn +358 (0)40 086 0286, tapani.kaija@offroadsafari.fi
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Serviceförteckning

Saukonniemi
Den gamla jaktstugan 
som hört till Vuojoki 
herrgård invid Pinkjärvi 
strand. www.lomarengas.
fi/mokit/eurajoki- 
saukonniemi-10577. 

För mer information gå 
in på www.gofinland.fi/
vuokramokit

Restauranger och caféer 

Restaurang  Wuojoki
Kartanontie 28
tfn +358 (0)44 298 6670, 
www.vuojoki.fi 
*reserveringar

Euraåminne kristliga 
institut 
Koulutie 4
tfn +358 (0)44 721 4803  
www.eko.fi  
*lunch, reserveringar

Café Kaffekellari 
Kirkkotie 3
tfn  +358 (0)2 868 2845,  
+358 (0)40 700 6665
www.kaffekellari.fi 
* lunch, meny, catering

Restaurang Lounaspata 
Kaivettulantie 2
tfn +358 (0)2 868 2292,  
tfn +358 (0)40 082 8119
www.lounaspata.fi  
* lunch, catering

Café och restaurang  
Eurajoen Portti 
Riikontie 2
tfn 020 770 5220 
www.k-supermarket.fi  
* lunch, meny

Restaurang Selen kebab 
& pizzeria 
Kirkkotie 13
tfn +358 (0)2 868 1575 
www.selenkebab.fi 
* meny

Luvia Pizzeria 
Luvian Kirkkotie 21
tfn +358 (0)2 558 1030 
* lunch, meny 

Kaffe Alma & Pub Onni 
Luvian Kirkkotie 21 
tfn +358 (0)40 192 1700 
* reserveringar, catering, 
café, lunch under 
högsäsong, kvällsmenyer

Lunchstället Terttu 
Kuivalahdentie 2
tfn +358 (0)40 744 3841 
* lunch, café

Poisa 
Kangasnummentie 2 
tfn +358 (0)2 868 3260 
* lunch, frukost, café

Ydinportti, lunchställe 
Olkiluodontie 8 
tfn +358 (0)2 868 0580 
* lunch, frukost, café

Café och restaurang  
Bar Purje 
Laitakarintie 322 
+358 (0)50 517 0417
* reserveringar, meny

PaatPub
Laitakarintie 312 
tfn +358 (0)40 053 1086  
www.luvianmerihelmi.fi 
* öppen sommartid

Merihelmi 
Laitakarintie 312 
tfn +358 (0)40 053 1086  
www.luvianmerihelmi.fi 
* reserveringar

Café Ihana 
Laitakarintie 345
www.ihana.fi 

Shopping

Livsmedelsaffärer

S-Market Euraåminne 
Kirkkotie 5 
tfn +358 (0)2 833 0650

K-supermarket 
Eurajoen Portti
Riikontie 2, tfn 020 770 5220

Sale Luvia
Lukkarilantie 1
tfn +358 (0)2 625 2840

K-market Luotsipoika
Kuivalahdentie 1
tfn +358 (0)2 558 1212

Inkvartering

Vuojoki herrgård  
Kartanontie 28
tfn +358 (0)44 298 6670
vuojoki@vuojoki.fi
www.vuojoki.fi

Eurajoki kristliga institut  
Koulutie 4
tfn +358 (0)2 868 0065
www.eko.fi

Olkiluoto 
inkvarteringsby  
Telefonnummer på 
vardagar kl. 9 - 15 
tfn +358 (0)2 8381 6095
majoitus@tvo.fi
www.tvons.fi

Seilori semesterby  
tfn +358 (0)50 557 4502 
www.laitakarinmessi.fi/
seilori

Villa Poseidon
tfn +358 (0)40 059 1563 
info@villaposeidon.fi
www.villaposeidon.fi

Rantahelmi villorna   
tfn +358 (0)40 559 0254
info@rantahelmi.fi
www.rantahelmi.fi

Wahlberg stuga  
Verkkokarintie 594
tfn +358 (0)44 321 0641  
Mervi Wahlberg 
www.nettimokki.com/
eurajoki/8174



25

Övriga butiker

Vuojoki herrgårdsbutik 
Kartanontie 28
Herrgårdsprodukter, 
böcker och vackra föremål

Kartnon Trekol
Kartanontie 24
tfn +358 (0)50 555 6250 
Trädgårdsprodukter 
till salu, öppet under 
högsäsong

Trädgården Thip 
Auvintie 90
tfn +358 (0)40 9626141 
info@thip.fi 
Trädgård och Asien butik

Annen kukkatarha
Kirkkotie 275
+358 (0)44 298 6631
sommarblommor

Luvian kukka
Kuivalahdentie 2
+358 (0)2 558 1364 ja
Kirkkotie 3
+358 (0)2 868 2000
Blomster 

Gårdsbutik &  
antikvind Köykä  
Rikantilantie 418
tfn +358 (0)45 132 7004  
www.facebook.com/
tilapuoti 

Ihana shop
Laitakarintie 345
www.ihana.fi 

Euraåminne torg  
Kirkkotie 6
Lördagar kl.  8 – 14

Luvia torg  
Luvian kirkkotie 9
Torsdagar kl. 14 - 18

Kryssningar och båtar

Galeasen Ihana 
Charter och allmänna 
seglatser, tfn +358 (0)44 
058 0600 kaljaasi@ihana.fi 
www.ihana.fi

M/S Sympaatti 
skärgårds- och 
charterkryssningar  
tfn +358 (0)50 053 1086 
Petri Jokinen 
www.luvianmerihelmi.fi

Teatrar

Tasala vinterteater  
musikal i januari och 
februari
www.luviantasala.com/
musikaalit/

Kuivalahti sommarteater  
i juli
www.kuivalahti.com/ 
kesateatteri/ 

Luvia sommarteater  i 
augusti 
www.luviankesateatteri.fi/
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Rauma

Pori Tampere

Turku

Helsinki

Eurajoki
12

8

8

1

2

Euraåminne huvudbibliotek
Weener-tie 1, tfn +358 (0)44 312 4293

Luvia lokalbibliotek 
Lukkarintie 4, tfn +358 (0)44 431 2721

Bibliotekens öppethållningstider: 
Måndag ..... 13-19, Luvia 12-19 (sommartid 12-18) 
Tisdag ........ 10-19, Luvia 12-16 (sommartid 12-16) 
Onsdag ...... 12-19, Luvia 12-19 (sommartid 12-16) 
Torsdag ...... 12-19, Luvia 12-19 (sommartid 12-18) 
Fredag ........ 10-16, Luvia 10-16 (sommartid 10-15) 
Lördag ....... stängt  
Söndag ...... 12-15, Luvia stängt dagen före 
helgdag...........10-16, Luvia 10-15

Euraåminne hälsovårdscentral Jokisimpukka  
Rantaperäntie 1, öppethållningstider  8–16

Luvia hälsovårdscentral  
Kuivalahdentie 3, öppethållningstider på vardagar  
8 – 16

Läkarmottagning på vardagar 8 - 16,  
tfn +358 (0)2 677 3935

Euraåminne veterinär 
Eurajoki kommunalveterinär Sirpa Varajärvi 
Mottagning: Weener-tie 4, 27100 Euraåminne
tfn +358 (0)44 707 245; telefontid på vardagar kl. 8 – 
10 E-post: sirpa.varajarvi@pori.fi

Euraåminne kommungård  
Kalliotie 5, tfn +358 (0)2 86 941 Kundtjänst och växel 
kl. 9 –12 och 12.45–15  www.eurajoki.fi

Det finns sju lågstadier i Euraåminne. Dessa skolor 
erbjuder även förskoleundervisning och det finns ett 
högstadium, en grundskola med årskurserna 1-9 och 
ett gymnasium. Mer information: www.eurajoki.fi/
kasvatus-opetus/perusopetus/

Det finns fyra daghem i Euraåminne och småbarnsfostran 
ordnas även som familjedagvård och gruppfamiljedagvård. 
För mer information:  www.eurajoki.fi/kasvatus-opetus/
varhaiskasvatus/

Årliga evenemang i Euraåminne

• Luvia vinterteater i januari och februari
• Fastlag på torpet Välimaa
• Laitakari vinterfest eller hälsomässan Voi Hyvin i mars 
• Euraåminne Bel Canto i juni
• Kuivalahti friluftssommarteater i juli
• Sommarveckan på Välimaa torp i juli
• Luvia friluftssommarteater i juli-augusti
• Herrgårdens sommarkväll i augusti
• Euraåminne marknad i augusti
• FM-plogningstävling för den finska hästen i augus-

ti-september
• Gammaldags jul på Välimaa torp i december
• Jul på herrgården i december 

Flera evenemang hittar du på: tapahtumakalenteri.
eurajoki.fi/

Euraåminne turistbyrå 
tfn +358 (0)44 312 4216, +358 (0)44 312 4266 eller +358 
(0)44 312 4425, matkailuinfo@eurajoki.fi, www.eurajoki.fi

Avstånd från Euraåminne

Raumo 15 km
Björneborg 36 km
Åbo 105 km
Tammerfors 125 km
Vasa 225 km
Helsingfors 240 km
Jyväskylä 285 km
Luvian Tasala

Kommunens service och tjänster
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Föreningshuset Tasala används året om. Lokalerna 
är lämpliga för många olika tillställningar, 
som familjeträffar, kvällstillställningar, basarer, 
loppmarknader, gymnastik, dans, utställningar, 
möten, kurser o.s.v. Tasala vinterteater använder också 
utrymmena. Gården är asfalterad och det finns gott 
om parkeringsplatser. Kyrkan i Luvia ligger på kort 
promenadavstånd från Tasala. Kontaktinformation: 
Terttu Aho tfn +358 (0)40 519 3052,  terttu.aho@
pp.inet.fi, www.luviantasala.fi

Krikutilli
Verkkoranta sommarresidens, eller Krikutilli, 
representerar klassicism från 1920-talet. 
Sommarresidenset byggdes år 1927 och fungerade 
som sommarresidens fram till 1958. Byggnaden har 
nu restaurerats. Krikutilli lämpar sig för för besök eller 
för fester, utställningar, uppträdanden o.s.v. För mer 
information: tfn +358 (0)50 549 7270, anu.kivini@
gmail.com

Arbetarföreningens hus Wellamo 
Huset kan användas både sommar- och vintertid för 
familjefestligheter, bröllop, auktioner, loppmarknader, 
gymnastik, dans eller utställningar. Parkeringsområdet 
är välplanerat och hallen lättillgänglig. 
Kontaktinformation: Timo Paajanen tfn +358 (0)44 011 

2330,  tyovaentalo.wellamo@gmail.com

Arbetarföreningens hus Kaukomäki
Huset kan hyras ut för olika sommarevenemang. 
Kontaktinformation: tfn +358 (0)44 312 4484, www.
eurajoki.sdp.fi/kategoria/tyovaentalo/

Ungdomslokalen Kuivalahti 
Huset kan reserveras för både fester och andra 
tillfällen. För mer information: tfn +358 (0)50 558 1128, 
www.kuivalahti.com/ nuorisoseura/nuorisotalo/

Lahdenperä rekreationsområde och bastu
Lokalerna kan bokas sommartid. För mer information: 
tfn +358 (0)44 312 4424 eller lahdenpera@eurajoki.fi

Onsanpirtti 
Euraåminne jaktsällskap upprätthåller lokalen och 
bastun som kan bokas på numret +358 (0)50 032 
9786,  www. eurajoenmetsastysseura.com 

Turajärvi stuga 
Både lokala invånare och andra kan hyra stugan under 
sommaren. För mer information skicka e-post till 
sydanmaanpky@gmail.com,  www.sydanmaankyla.
wordpress.com

Fest- och möteslokaler



Euraåminne turistbyrå, p. +358 (0)44 312 4216, +358 (0)44 312 4425, 
+358 (0)44 312 4266, matkailuinfo@eurajoki.fi, www.eurajoki.fi

Foton: Martti Alatalo, Ulla Antola, Leena Falttu, Henry Giffiths, Tapani Karjanlahti, Auli Hannila, Matti Luotola, Tarja Nurmio, Reea Ruohonen, Jussi 
Tiainen, Sanna Sassila, TVO, Vuojoki herrgård, Euraåminne turism, Merihelmi, Seilori semesterby.


