DEN
KULTURHISTORISKA
HELHETEN IRJANNE
FRESCO RAVINTOLAT &
EURAÅMINNE TURISTINFORMATION

En unik byamiljö
Den förtjusande byamiljön, med dess
stämning från svunna tider, är
nationellt sett en betydelsefull
kulturhistorisk miljö.
Byns centrala element:
- gammal väglinje
- ålandskap
- rödmyllad kyrka och klocktorn med
lökkupol
- hembygdsmuseum som byggts i det
före detta lånemagasinet och sprutrummet
- Villa Lokari, det tidigare mejeriet
- det vattendrivna Falttu sågverket
- de gamla jorbruksbyggnaderna i
centrum.
Euraå strömmar mellan kyrkan och
Falttu sågverket.

Irjanne
kyrka
SATAKUNTAS ÄLDSTA
TRÄKYRKA, BYGGD 1731
Sittande på de gamla kyrkobänkarna 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 långa traditioner; på samma
plats fanns en helgedom redan på 1200talet. Kyrkan var tidigare tillägnad Sankte
Per, som är en av de viktigaste helgonen i
den katolska teologin. Det är orsaken till att
avlidna hämtats långvägaifrån för att
begravas på Irjanne begravningsplats.
På 1800-talet grävdes den sista graven på
begravningsplatsen som omringar kyrkan.
Man kan fortfarande se skymten av några
minnesstenar av järn samt gravstenar.
Kyrkan är populär att gifta sig i och bl.a.
julens midnattsmässa hålls i Irjanne kyrka.
Adress: Kaukomäentie 2, 27110 Euraåminne
Fritt inträde
Tillsammans med en guide får
du en djupare insikt i Irjannes
historia.
Guidningar i Euraåminne:
- Språk: finska, svenska,
engelska, tyska och franska.
- Guiderna är auktoriserade
guider som genomfört
guideförbundets utbildning
- Priset för guidning av ett
besöksmål: 40€/h
Euraåminne turistinformation
+358 (0) 44 3124 216
matkailuinfo(a)eurajoki.fi

Museer i Irjanne
EN MÅNGSIDIG MUSEIHELHET MED
EN ANMÄRKNINGSVÄRD SAMLING
På lantbruksmuseet hittar du en av
Finlands mest omfattande samling
lantbruksföremål.
Här finns jordbruksmaskiner och -verktyg
från det traditionella jordbrukets tid ända
fram till skördetröskans era.
I anslutning till landsbygdsmuseet finns
en omfattande fiskeavdelning samt ett
inrett fiskehemman.
Till helheten hör ett fint skolmuseum, ett
hembygdsmuseum och ett gammalt
sprutrum.
Adress: Kaukomäentie 2,
27110 Euraåminne

Öppet enligt överenskommelse.
Inträdesavgifter till museerna:
5€/person, för barn under 12 år
är inträdet gratis.
Grupper på över 10 personer:
- över 10 personer 30€
- 20-29 personer 60€
- 30-39 personer 90€
- 40-49 personer 120€

Villa Lokari
EN STÄMNINGSFULL BESTÄLLNINGSRESTAURANG PÅ GÅNGAVSTÅND
FRÅN IRJANNE KYRKAN
Förgyll din gruppresa till Irjanne med lokal
mat på Villa Lokari.
I det före detta mejeriet, som blev klart 1926,
finns det plats för upp till 100 gäster.
Adress: Kaukomäentie 25, 27110 Euraåminne.

MENY
VILLA LOKARI
Kallrökt laxrulle
Musta Pekka strömming
Strömmingsbiff & dillsås
Dillsill
Ägghalvor
Bondost & blåbärskompott
FresCos gurkor
Rosoll & sås
Skogssvampssallad
FresCos waldorfsallad
Mormors äggsallad
Köttbullar
Grillad kycklingfilé & rödvinssås
Nypotatis
Rostad morot & blomkål
Öl limppa & FresCos batong
Smör
Isvatten
Kaffe/Te
Hallonpannacotta
Pris 25€/ person,
priset gäller för grupper
på minst 20 personer

3D-rundtur på
Villa Lokari:

Kontakta oss så planerar vi en
minnesvärd utfärd till Irjanne!
FresCo Ravintolat Oy
Tel. +358 (0)40 5161206
etappi(a)frescoravintolat.fi
www.frescoravintolat.fi

