
EURAJOEN LEILA-LOKIN 
LIIKUNTASEIKKAILUAARTEET 
  

Eurajoen pohjoispuolen liikuntaseikkailuaarteet 

Luvialla: 

 
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. Kuljun laavu Luodonkylässä 
 Laavulle pääsee helposti autolla tai pyörällä Kuivalahdentietä pitkin 

 
 Laavun läheisyydessä on pieni  

metsäpolku ja leikkikenttä 
 

 Laavun osoite: Kipuksentie,  
linkki kartalle: https://bit.ly/2Z5kf4y  

  

  

2. Luvian Vedon laavu ja ulkoilumaastot 

 Alueella on mahdollisuudet mm. retkeilyyn, lenkkeilyyn 
kuntoradalla tai frisbeegolfin peluuseen 

 Vedon laavu sijaitsee ihan parkkipaikan vierustalla, joten 
tänne on helppo pääsy myös lastenvaunuilla.  

 Laavun osoite: Kaiturintie 179, linkki kartalle: 
https://bit.ly/3lZqn8C  

 

Kuntopolut 
  

3. Porsmusan kuntopolku 

 Porsmusan kuntopolku kulkee Luvian keskustan läheisyydessä ja lähellä leikkikenttää. 
 Lähtö kuntopolulle helposti esim. Porsmusan leikkikentältä, os. Länsiväylä 13. 

 

Uimarannat ja saunat 
  

4. Laitakari 

 Laitakarin uimaranta on lapsiperheille soveltuva hiekkapohjainen ranta. Rannalla on myös laituri. 

 Laitakarin uimarannan yhteydessä on Merihelmen sauna, joka lämpiää yleisövuorojen puitteissa 
keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 15-20. Saunamaksu on 5€. 

 Lisää tietoa Laitakarin monipuolisista seikkailumahdollisuuksista kohdassa 20. 

  

5. Verkkorannan uimaranta ja sauna 

 Verkkorannan sauna lämpiää talvikaudella ti, pe ja su klo 16-
21 Luvian Talviuimarit ry:n toimintana.  

 Verkkorannassa seikkaillessa voi ihastella myös kaunista 
Krikutilliä ja venesatamaa saunan läheisyydessä. 

 Lisätietoja: https://luviantalviuimarit.fi/ 

 Kohteen osoite: Verkkorannantie 95 

  
  



Frisbeegolfradat 

  

6. Luvian frisbeegolfrata 

 12-väyläinen rata kulkee Porsmusan kuntopolun läheisyydessä. 

 Tällä radalla on mahdollisuus kokeilla uutta lajia ilman omia varusteita, sillä frisbeegolfkiekkosettejä 
saa lainattua ST1-huoltamolta panttimaksulla. 

 Lähtöpaikka radalle löytyy koivikosta ST1:n huoltamoa vastapäätä os. Yhdystie 40. 

  

7. Veto Discgolfpark 

 Luvian Vedon laavun ja ulkoilualueiden läheisyyteen on avattu kesällä 2020 uusi 18-väyläinen 
frisbeegolfrata 

 Radalla liikkumisen jälkeen voi nauttia eväsretkestä Vedon laavulla (kohde 2.) 

 Kohteen osoite: Kaiturintie 179 

  

Urheilukentät 
  

8. Urheilukenttä, aktiivipiha ja senioripuisto 

 Luvian urheilukentällä on keinotekonurmi ja sitä kiertää punamurskejuoksurata 

 Urheilukentän läheisyydessä on myös hiekkakenttä sekä tenniskentät, jotka ovat käytössä 
liikunnallisiin leikkeihin ja peleihin 

 Urheilukentän viereen rakennetaan syksyn 2020 aikana liikunnallinen aktiivipiha, jolta löytyy tekemistä 
kaiken ikäisille liikkujille. Pappilantien vanhustentalojen pihan senioripuistossa voi myös liikkua ja 
kuntoilla vaikka isovanhempien kanssa. 

 Kohteen osoite: Urheilukuja 1, Pappilantie 7-9 

  

9. Niemenkylän kenttä 

 Entisen Niemenkylän koulun läheisyydessä on iso 
nurmikenttä, joka kutsuu pelailemaan ja liikkumaan. 

 Kenttä on vapaassa käytössä kaikille liikunnan ystäville. 

 Kohteen osoite: Alakyläntie 15 

  

10. Krikutillin kenttä 

 Krikutillin kauniissa ympäristössä on myös mahdollisuus peliin ja leikkiin 
pihapiirissä olevalla kivituhkakentällä. 

 Kohteen osoite: Verkkorannantie 95 

  

 Leikkikentät ja päiväkotien pihat 
  

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

  

11. Palkertin leikkikenttä, Kintpolku 8 

12. Porsmusan leikkikenttä, Länsiväylä 13 

13. Tiilmusan leikkikenttä, Lankinkuja 13 

14. Kolinummen leikkikenttä, Santalantie 1 



15. Ruutin leikkipuisto, Ruutin puistotie 1 

16. Käpylän päiväkodin piha, Pappilantie 6 

17. Päiväkoti Kuunarin piha, Tasalantie 3 

  

Kulttuuri- ja luontokohteet 
18. Seurojentalo Tasala 

 Tasalanmäeltä löytyy vuonna 1928 rakennettu seurojentalo, jonka tiloissa on vuosikymmenten aikana 
ollut mm. erilaista yhdistys-, harrastus-, musikaali- ja juhlatoimintaa. Vanhasta puurakennuksesta voi 
bongailla kauniita yksityiskohtia ja seikkailla vaikka lähellä olevan päiväkodin pihamaalla. 

 Lisätietoa Tasalasta: https://www.luviantasala.com/ 

 Kohteen osoite: Tasalantie 6    

 

19. Luvian kotiseutumuseo 

 Luvian Hanninkylän kulttuuriympäristössä voi käydä tutustumassa kotiseutumuseon avaraan 
pihapiiriin ja aistimassa entisajan talonpoikaistunnelmaa. Pihapiirissä on vanha asuinrakennus, 
sauna-liiterirakennus, kalastusaitta ja suuli. 

 Lisätietoa kotiseutumuseosta: http://www.luviaseor.com/  

 Kohteen osoite: Myllykuja 3B 

 

20. Laitakari 

 Laitakarin virkistysalueelta löytyy seikkailtavaa, vaikka koko 
päiväksi. Laitakarissa voi ihastella sataman paatteja, kävellä 
aallonmurtajalle katsomaan aavaa merta ja retkeillä 
alueella. Laitakarista löytyy palveluita ravintolasta 
yleisösaunaan. Merta voi lähteä kokemaan 
kajakista käsin, joita voi vuokrata Kaljaasi 
Ihanan väeltä.  

 Kohteen osoite: Laitakarintie 345 

 

  

21. Kaljaasi Ihana 

 Vuonna 2011 valmistuneen perinteisen purjelaivan Kaljaasi Ihanan kotisatama on Laitakarissa. 
Laitakari onkin ollut 1800-luvulla vilkas laivanrakennuspaikka ja sahatavaran lastauspaikka. 

 Ihanaa voi ihastella satamassa tai lähteä purjehdukselle aistimaan 
vanhanajan tunnelmaa aidolla purjeveneellä tervan tuoksussa. 
Purjehduksen aikana lapset ja aikuiset ovat osa miehistöä ja 
pääsevät nostamaan ja laskemaan purjeita miehistön 
opastuksella sekä ohjaamaan purjealusta kapteenin 
valvonnassa. 

 Lisätietoja: https://www.ihana.fi/, kohteen osoite: Laitakarintie 
345 

  

22. Luvian kesäteatteri 

 Luvian Vedon laavun ja frisbeegolfkentän lähtöpaikan yhteydessä on myös Luvian kesäteatterin 
katsomo ja näyttämö.  

 Kesäteatterissa voi päästää oman luovuuden valloilleen ja esittää omia tanssi- tai teatteriesityksiään 
retkiseuralaisille. Eväiden syönti onnistuu katetun katsomon suojassa tai läheisyydessä olevalla 
laavulla. 

 Kohteen osoite: Kaiturintie 179 



   

23. Krikutilli 

 Leila-lokki vinkkaa seikkailukohteeksi Verkkorannan 
merellistä ympäristöä. Verkkorannan vanha 
kesäkoti on rakennettu vuonna 1927 meren rannalle 
alun perin kesänviettopaikaksi, jonne mm. lääkärit, 
professorit ja liikemiehet tulivat koko kesäksi 
täysihoitoon. Nykyisin remontoitua rakennusta 
käytetään mm. juhla-, kokous- ja virkistystarpeisiin 
ja kesäisin tiloissa toimii kesäkahvila. 

 Krikutillin läheisyydessä on Verkkorannan sauna 
(kohde 4.) ja kenttä pihapelejä varten (kohde 10.) 

 Kohteen osoite: Verkkorannantie 95 

  

24. Lankoorin pruutthuane 

 Entisaikaan jokaisessa Suomen kylässä oli pruuttahuoneet, eli ruiskuhuoneet tulipalojen 
sammuttamiseksi. Lankoorin pruutthuane on vuonna 1939 rakennettu ja Niemenkylän 
kyläyhdistyksen vuonna 2005 talkoilla kunnostama ruiskuhuone. Pruutthuaneen seinästä löytyy lisää 
mielenkiintoista historiaa luettavaksi. 

 Kohteen osoite: Lankoorintie 299 

  

25. Viimeisen karhun kivi 

 Luvian Lankoorissa Karhukiven lehdon 
luonnonsuojelualueella voi lähteä etsimään metsästä 
Viimeisen karhun kiveä. Muistomerkki on kiinnitetty kiven 
kylkeen kohdassa, jossa on kaadettu Satakunnan 
viimeinen kaadettu karhu 14.6.1877. Leila-lokki on kyllä 
bongannut karhuja tämänkin jälkeen, mutta tämä 
muistokilpi onkin yli sadan vuoden tarinan takaa. 

 Polku kivelle lähtee Karhukiventien 57 kohdalta. 

 Kohteen koordinaatit: 61°25'30.6"N 21°32'12.0"E, linkki 
kartalle: https://bit.ly/2DAARK3   

 

26. Kourulan hiidenkiuas 

 Tänne pronssikautiselle hiidenkiukaalle eli vanhalle hautaröykkiölle päästäkseen tulee liikkua 
vaihtelevassa maastossa, minkä vuoksi kohde ei sovellu ihan pienimmille seikkailijoille.  

 Hiidenkiuas on reilut 10m pitkä ja 1,6m korkea ja sen keskellä on iso kuoppa. Hiidenkiukaan lähellä 
on myös toinen lähes 30m pitkä kivivalli.  

 Lisätietoja kohteesta: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=442010004 

 Kohteen koordinaatit: 61°25'03.4"N 21°35'09.0"E 

  

27. Porsmusan suo  

 Luvialta löytyy Satakunnan suurin säästynyt lettosuo, joka 
on uhanalaisten kasvien suojelun kannalta Satakunnan 
merkittävin yksittäinen suokohde. Lettosuot ovat nykyisin 
harvinaisia Suomessa, sillä niitä on aikojen saatossa 
muokattu pelloiksi tai ojitettu ravinteikkaan maaperän 
vuoksi.  

 Porsmusan lettosuon on luonnonsuojelualuetta, joten 
retkeillessä tulee liikkua luontoa kunnioittavasti. 



 Lisätietoja kohteesta: https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Porsmusan_suo(5455) 

 Kohteen koordinaatit: 61°24'29.0"N 21°35'27.4"E  

  

28. Knapernummen ampumahaudat 

 Tämä kohde on jännittävä retkikohde pienille ja isommillekin seikkailijoille. Knapernummen 
ampumahaudat ovat osa venäläisten ensimmäisen maailmansodan aikana Pohjanlahden rannikolle 
rakennuttamaa linnoitusketjua. Ampumahautoja on kunnostettu 200-luvun alkupuolella. Ampuhautoja 
löytyy alueelta noin 200m edestä. 

 Knapernummen ampumahaudoille pääsee helposti autolla. Ne sijaitsevat Vanhalta Porintieltä 
lähtevän Niemenpolun varressa. 

 Lisätietoja kohteesta: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000018159 

 Kohteen koordinaatit: 61°23'40.9"N 21°37'11.5 

 

29. Pärringin kivikautiset asumispainanteet 

 Tällä alueella on asuttu kivikaudella, josta merkkinä on 11 selvästi erotettavaa asumispainannetta. 

 Maasto on kivikkoista ja osin vaikeakulkuista, joten retkeä tänne ei suositella ihan pienimmille 
seikkailijoille. 

 Lisätietoja kohteesta: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000031788 

 Kohteen koordinaatit: 61°23'37.0"N 21°38'30.3"E 

  

30. Pärringin torppa  

 Pärringin tilan torpan rakenteita voi löytää 
seikkailulla vanhan Porintien läheisyydessä. 
Raunioista voi bongata mm. kellarin ja vanhan 
uuninpohjan 

 Kohteen koordinaatit: 61°23'47.1"N 21°38'12.4"E  

 

 Lisätietoja kohteesta: 
https://www.kyppi.fi/palveluikkuna/mjreki/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1000032845 

  

31. Säpin majakkasaari 

 Säpin saari sijaitsee Selkämeren kansallispuistossa Luvian 
ulkosaaristossa, noin 5,5 kilometrin päässä mantereesta. 
Seikkailuretki Säppiin mahdollistuu, kunhan saa 
järjestettyä venekyydin saarelle.  

 Säpin majakkasaareen kuuluu vuonna 1873 rakennettu 
28 metrinen majakka, vanha luotsiasema, lintuasema ja 
muita majakkayhteisön rakennuksia. 



 Säppi on luonnonarvoiltaan erittäin arvokas saari. Se kuuluu kokonaan valtakunnalliseen 
rantojensuojeluohjelmaan ja osittain lehtojensuojeluohjelmaan. Saarella pesii monia vanhan metsän 
lintulajeja ja on erittäin suosittu muuttolintujen pysähdyspaikka.  

 Saarelle on tuotu Korsikalta vuonna 1949 muflonlampaita, jotka elävät 
vapaasti saarella ja joiden ruokinnasta huolehtii Reposaaren 
metsästysseura ry. Kesäisin rantaniittyjen laiduntamisesta vastaa 
ylämaankarja. 

 Lisätietoja kohteesta: https://www.selkameri.fi/kohteet/show/619, 
https://www.satakunnanlinnut.fi/sappi/sappi-yleista/ 

 

 

 

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

 

 

 


