
EURAJOEN LEILA-LOKIN 
LIIKUNTASEIKKAILUAARTEET 
  

Eurajoen eteläpuolen liikuntaseikkailuaarteet: 
Eurajoella on paljon seikkailtavaa ja koettavaa koko perheelle. 
Lähtekää Leila-lokin johdattamana tutustumaan uusiin ja jo tuttuihin 
liikuntaseikkailukohteisiin. 

  

Leila-lokki johdattelee teitä tutustumaan luontoon, laavuihin, 
leikkipaikkoihin sekä erilaisiin Eurajoelta löytyviin, jänniin 
kulttuurikohteisiin. Liikuntaseikkailukartalle on merkattu myös 
Eurajoen kunnan varhaiskasvatuksen päiväkotien pihoja, joilla saa 
liikkua ja leikkiä varhaiskasvatuksen toiminta-aikojen ulkopuolella. 

  

Seikkailulle on hyvä varautua mukavilla vaatteilla, kiristämällä lenkkareiden nauhat ja pakata mukaan 
ainakin vettä janon sammuttamiseen. Lähiseudun liikuntaleikkikohteisiin kannattaa lähteä joko kävellen, 
pyörällä tai ajaa autolla kohteen lähettyville. 

  

Leila-lokin karttaan on merkattu kohteiden osoite ja lyhyet opasteet. Alla olevassa listauksessa on 
tarkemmat opasteet koordinaatteineen, jotta löydätte varmasti perille. 

 

VINKKI: Kohteen etsiminen koordinaattien avulla 

 

Tapoja kohteisiin suunnistamiseen on koordinaattien avulla. Tässä on yksinkertainen vinkki kohteen 
löytämiseksi tietokonetta tai älypuhelinta hyödyntäen: 

 

1. Avaa Google Maps-sovellus puhelimella tai mene osoitteeseen https://www.google.fi/maps  

2. Kopioi/ kirjoita kohteen koordinaatit näytön yläosan hakukenttään.  

3. Kartalla näkyy punainen merkki antamiesi koordinaattien kohdalla. 
 
  



 

  

Laavut ja polut 

 

1. & 2. Pinkjärven 5km pituinen rengasreitti sekä Vuotavan kaksoislaavu ja Mustalahden laavu 

 Luontokohteen parkkipaikka osoitteessa: Saukonniementie 374. Parkkipaikalta lähtee  

selvin opastein merkattu luontoreitti.  

 Mustalahden laavulle on matkaa n. 2,2km parkkipaikalta.  

 Vuotavan laavulle on kävelyä reilu 1km joko polkua tai 
parkkipaikalta lähtevää soratietä pitkin. Laavun 
läheisyyteen voi myös ajaa autolla. 

 Lisätietoa kohteesta: 
https://www.luontoon.fi/pinkjarvi/reitit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuotavan kaksoislaavu   Mustalahden laavu 

 

3. Ruikan laavu virtaavan Eurajoen varressa Huhdan kylässä 

 Laavulle löytää ajamalla Myllytietä joen yli, jonka jälkeen 
käännös oikealle joen suuntaisesti menevälle tielle. Laavu 
sijaitsee tien päässä olevan kääntöpaikan läheisyydessä. 
 

 Kohteen koordinaatit: 61°14'50.1"N 21°48'42.3"E, linkki 
kartalle: https://bit.ly/3h1do2i  

 

4. Maaden laavu Maaden kylällä  

 Maaden laavulle ajellaan Maadenkuja loppuun, t-
risteyksestä oikealle ja metsätien päähän 
parkkipaikalle.   

 Parkkipaikan vasemmasta reunasta lähtee selkeä ja 
tasainen polku, jota jatketaan n. 300m laavulle. 

 Kohteen koordinaatit: 61°14'06.2"N 21°44'04.9"E, 
linkki kartalle: https://bit.ly/3lNeJgX  

   
  



5. Ilveskallion laavu kallioiden lomassa 

 Laavulle pääsee joko Ilveskallion luontopolkuja pitkin tai autolla 8-tieltä kääntyvän metsätien kautta, 
jolloin kävelyä on n. 400m autolta. 

 Metsätien risteys on Eurajoen suunnasta tultaessa oikealla 
ylämäessä p-levikkeiden jälkeen, 2,8km Kirkkotien ja 8-tien 
risteyksestä. 

 Laavulle ei pääse lastenvaunuilla. Läheisyydessä on pieni oja 
ja kallioita, joten pikkuseikkailijat kaipaavat isompien valvontaa 
seikkailullaan. 

 Kohteen koordinaatit: 61°13'32.591"N 21°43'58.837"E, linkki 
kartalle: https://bit.ly/2EWpVXY   

 

 

 6. Kaukomäen laavu 

 Laavulla on tilaa isommallekin retkiseurueelle ja on helposti 
saavutettavissa lyhyen kävelyn päässä. 

 Laavulle käännytään Kaukomäentieltä, n. 3km Irjanteen kirkonmäeltä tullessa Sydänmaahan päin.  

 Laavun sijainti: 61°13'27.7"N 21°50'16.8"E, linkki kartalle: https://bit.ly/3lZ9QBA  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hyypänvuoren luontopolku 

 Lähde Leila-lokin kanssa n. 4km pituiselle luontopolulle Rikantilan koululta, os. Rikantilantie 194. 

 Renkaan muotoinen, hyvin opastettu luontopolku kulkee vaihtelevassa maastossa kallioilla, 
peltomaisemassa ja kosteassa metsässä. Polulla saattaa nähdä myös vanhoja hautaröykkiöitä. 
Reitillä on myös tietotauluja luonnosta. 

 Luontopolun puolivälissä on levähdyspaikka ja huussi. Taukopaikalla ollut Hyypänvuoren laavu paloi 
keväällä 2020. Levähdyspaikkoja on myös luontoreitin varrella.  

 Lisätietoa:  http://www.rikantila.fi/laavun-ja-luontopolku 

  



8. Lapijoen laavu ja kuntopolku lähellä päiväkotia  

 Laavu sijaitsee Marjastenpellontien päässä, pienen lammen 
rannalla. 

 Laavu ei ole varsinaisesti metsässä vaan tien vieressä, 
joten laavulle on todella helppo tulla. 

 Seikkailuretkellä voi käydä kiertämässä myös metsässä 
kulkevaa Lapijoen kuntorataa tai leikkimässä päiväkoti 
Metsätähden pihalla. 

 Kuntoradan varrelta löytyvät myös kesällä 2020 asennetut 
ulkokuntosalivälineet. 

 Kohteen koordinaatit: 61°10'38.5"N 21°40'54.7"E, linkki 
kartalle: https://bit.ly/2EWCnqF  

  

9. Orjasaaren laavu ja retkipolku - tältä seikkailulta voi bongata nalleja 

 Retkipolku kulkee vaihtelevassa maastossa, jossa retkeillään helppokulkuisilla kallioilla, metsäteillä ja 
poluilla. Reitti on merkattu punaisin nauhoin. Reitin varrelta voit bongata metsässä asustavia nalleja. 

 Laavun sijainti: 61°13'43.4"N 21°32'27.1"E, linkki kartalle: https://bit.ly/31VbQCE. Laavun 
läheisyydessä on myös huussi.     

 Lähtö ja P-paikka retki- ja nallepolulle: Vuorenmaantie 78, 61°13'35.6"N 21°32'29.3"E 

 Lisätietoja: Facebook-sivut Orjasaaren retkipolku 

  

10. Kydönkallion laavu Kuivalahdella 

 Helposti saavutettavissa oleva laavu metsätien päässä.  

 Särkäntieltä käännös vasemmalle Vähäniemi-kyltin kohdalta. 
Vähäniementietä ajetaan n. 1km ja käännytään oikealle 
Kydönkallio ja ajetaan tie loppuun. Tie laavulle on kuoppaista, 
joten auton voi jättää jo aiemmin metsätien varteen/levikkeille 
ja reippailla laavulle. 

 Laavun sijainti: 61°16'16.9"N 21°30'34.9"E, linkki kartalle: 
https://bit.ly/2F5qFJQ  

  

11. Meiskan laavu  

 Meiskan laavulla voi kokea erilaista laavutunnelmaa ulkonäöltään 
erilaisessa laavussa. 

 Laavulle on helppo pääsy metsätietä pitkin. Meiskantietä ajetaan n. 1,5km 
ja laavulle käännytään oikealle ”kolmionmuotoisesta” risteyksestä. 

 Laavulle voi reippailla myös kävellen tai pyörillä jättämällä auton esim. 
Kuivalahden keskustaan 

 Laavun sijainti: 61°17'06.2"N 21°36'55.7"E, linkki kartalle: 
https://bit.ly/2Gxf0Vf  

  



12. Kupparirätseen laavu 

 Kupparirätseen laavu löytyy Kupparirätseen tien päästä metsän 
siimeksestä. Kupparirätseen tienhaarasta ajetaan n. 2km 
isokivistä soratietä, kunnes laavu tulee vastaan. 

 Laavun sijainti: 61°17'51.6"N 21°36'15.4"E, linkki kartalle: 
https://bit.ly/3jIWTd6    

 

 

 

  

13. Eurajoen keskustan kuntorata ja luontopolku kaiken ikäisille 
seikkailijoille 

 Aivan keskustan tuntumassa kulkee n. 5km:n pituinen, valaistu kuntorata, jonne voi lähteä monesta 
eri kohtaa.  

 Kuntoradalta voi lähteä myös n. 4km pituiselle 
luontopolulle, joka soveltuu pienillekin seikkailijoille. 
Luontopolulta pääsee Ilveskallion laavulle (kohde nro 5.) 

 Kuntoradan varrella, Veikkojen majan läheisyydessä on 
tenniskentät ja kesällä 2020 asennetut 
ulkokuntosalivälineet. 

 Kuntoradalle voi lähteä seikkailemaan helposti esim. 
Veikkojen majalta (Piiponpolku 1), urheilukentältä tai 
keskustan koululta. 

 

14. Urheilukeskus 

 Eurajoen urheilukentän yhteydessä on mahdollisuudet 
monenlaiseen liikuntaan. 

 BMX-pyöräilijät, scoottaajat ja potkupyöräilijät voivat 
temppuilla Pumptrack-radalla ja skeittailijoille löytyy oma 
alue ramppeineen 

 Yleisurheilukentällä, pesäpallo- ja nurmikentällä voi 
pelailla ja kisailla kenttien ollessa vapaana 

 Tenniskentät ovat kuntalaisten maksuttomassa käytössä  

 

Frisbeegolfradat 

  

15. Ilveskallion frisbeegolfrata 

 Kesällä 2020 valmistuneella 18-väyläisellä radalla voi liikkua koko perheen kanssa. Rata kulkee 
pururadan läheisyydessä, joten pienimpien kiekonheittäjien voimien loppuessa voi radalta poistua 
helposti kesken kierroksen.  

 Rata alkaa Veikkojen majalta, os. Piiponpolku 1 

 Talvella rinteessä on vauhdikas pulkkamäki. 

  

16. Lahdenperän virkistysalueen puistorata 

 Lahdenperän 6-väyläisellä radalla on mukava harjoitella frisbeegolffia helpossa ympäristössä. 

 Lähtö radalle Lahdenperän virkistysalueen parkkipaikan läheisyydestä. 

  

  



Suunnistus 

  

17. Mobo-mobiilisuunnistusrata Lahdenperässä 

 Mobo-suunnistusradalle voi lähteä koko perheen voimin etsimään rasteja puhelinsovelluksen avulla. 

 Lisätietoja mobiilisuunnistuksesta: https://mobo.suunnistus.fi/index.php  

  

Leikkikentät ja päiväkotien pihat 

Leikkikentät kutsuvat liikkumaan, tasapainoilemaan ja seikkailemaan vaihtelevilla välineillä. Päiväkotien 
pihoilla lapset saavat leikkiä huoltajansa kanssa varhaiskasvatuksen toiminta-aikojen ulkopuolella. 

  

18. Irjanteen leikkikenttä, Huhdantie 8 

19. Riikon leikkikenttä, Kangastie 4 

20. Rusakkotien leikkikenttä, Rusakkotie 4 

21. Metsolan leikkikenttä, Runkotien ja Kontiotien risteyksessä 

22. Kaivettulan leikkikenttä, Katajatie 12 

23. Jokisimpukan pihan leikkikenttä, Rantaperentie 1 

24. Lapijoen leikkikenttä Korpelantiellä. Mustikkatien ja Juolukkatien välissä tien vastapuolella 

25. Päiväkoti Majakan piha, Runkotie 6 

26. Päiväkoti Metsätähden piha, Jalmarintie 3 

  

Kulttuurikohteet 

 

27. Irjanteen kirkko 

 Satakunnan vanhin puukirkko vuodelta 1731. Irjanteen kirkolla on pitkät perinteet, sillä samalla 
paikalla on sijainnut saarnahuone jo 1200-luvun lopulta lähtien. 

 Osoite Kaukomäentie 2 
 

  

28. Irjanteen museot 

 Irjanteella voi seikkailla perinnekulttuurikeskuksessa ja 
aistia entisaikojen tunnelmaa. Museokokonaisuuteen 
kuuluu maatalousmuseo, Munakarin huone, 
kotiseutumuseo, maan alla sijaitseva kellarimuseo, 
koulumuseo entisessä alakoulussa ja 
palokalustomuseo vanhassa paloruiskuhuoneessa. 
Läheisyydessä virtaa Eurajoki, jonka vastarannalla 
näkyy historiallinen vanha saha-ja myllyrakennus.  

 Kohteen osoite: Huhdantie 1 

 Lisätietoa museoista: 
http://eurajoenkotiseutuyhdistys.fi/museot/ 

  



29. Välimaan perinnetorppa 

 Välimaan perinnetorpalla voi tutustua 1930-luvun torppaan ja 
torpan pihapiiriin. Välimaan torpan ollessa auki voi torpalla 
päästä leikkimään perinneleikkejä ja tekemään perinteisiä 
torpan töitä torpan piian, rengin, emännän ja isännän kanssa. 

 Kohteen osoite: Tarvolantie 39 

  

 

30. Eurajoen vesitorni 

 Eurajoelle v. 1985 rakennettu vesitorni on 45m korkea ja  

kohoaa 67m merenpinnan yläpuolelle. 

 Kohteen osoite: Manunpolku 3 

  

31. Liinmaan muinaislinna 

 1300-luvulla käytössä olleen muinaislinnan vallirakenteita voi lähteä tutkimaan Linnamaahan metsän 
siimekseen. 

 Muinaislinnan alueella on mukava seikkailla ja retkeillä. Liinmaan perinneyhdistys on raivannut 
maastoa, hakettanut polkuja, tehnyt viitotuksia sekä rakentanut nuotiopaikan alueelle. 

 Kohteen osoite: Linnaniityntie 

 Lisätietoja kohteesta: https://www.liinmaa.fi/muinaislinnahanke, https://www.luontoon.fi/liinmaa>  

  

32. Linnamaan Pruuttahuone 

 Linnamaissa on voi tutustua kylän perinneyhdistyksen kunnostamaan pruuttahuoneeseen, eli 
entiseen pikkupaloasemaan 

 Kohteen osoite: Linnamaantien ja Luodontien risteys 

  

33. Linnamaan riippusilta  

 Leila-lokki opastaa seikkailemaan myös Tiironkosken 
riippusillalle, joka on peräisin 1930-luvulta.  

Tiironkosken riippusilta rakennettiin aikoinaan Eurajoen yli, 
jotta Verkkokarin puolelta tulevien lasten koulumatka 
Linnamaan kylän kouluun helpottuisi. 

 Kohteen osoite: Riippusillantie Verkkokarin puolelta tai 
käänny oikealle Luodontieltä Linnamaiden puolelta. Kohteen 
koordinaatit: 61°13'25.1"N 21°37'54.0"E, linkki kartalla: 
https://bit.ly/2Z7Zy8a  

 

 

 



34. Vuojoen kartano 

 Vuojoen kartanolla on historiaa jo 1500-luvulta lähtien. Vuojoen 
ympäristössä voi tutustua vuonna 1836 valmistuneeseen 
kartanolinnaan tai sen siipirakennuksiin eli flyygeleihin. 

 Vuojoen kartanolle saavutaan kartanotyyliin lehtipuukujaa 
pitkin. Kartanon pihapiirissä voi seikkailla yli 200 vuotta 
vanhalla kuusikujalla, puistossa sekä kauniissa 
jokimaisemissa myös kartanon ollessa suljettuna. 

 Lisätietoa: www.vuojoki.fi  

 Kohteen osoite: Kartanontien 28 

  

 

 

35. Kuivalahden kesäteatteri 

 Kesäteatteri sijaitsee aivan meren läheisyydessä, joten tänne on kiva lähteä seikkailemaan ja 
katselemaan merta. 

 Kuivalahden kesäteatterin lavalla pienet Elsat, Annat ja Batmänit voivat esittää omia esityksiään 
vanhemmilleen ja eväiden syönti onnistuu katetun katsomon suojassa. 

 Kohteen osoite: Särkäntie 199 

 

 

  

 

 

Lisää tietoa retkeilystä: Retkeilyn ABC https://www.luontoon.fi/retkeilynabc  

 

  

  

 


