
Saat lisätietoa ulkoilukohteista ja niiden
tarkemmista sijainneista seuraavilta sivuilta:

Helpompaa tai vaativampaa retkeilyreittiä, jokaiselle 
löytyy varmasti sopiva reitti. 

Luonto- ja lintuharrastajalle Koskeljärveltä löytyy paljon 
nähtävää etenkin kevät aikaan. 

Harjureitti, Huovinrinteen ja Kepola-Kauttuan reitit ovat 
mahdollistavat pidemmän retken ja vaativankin kun-

toilun. Kertun metsä- 

Retkeilyreitit Maastopyöräilyreitit

Viimeisimmin jääkauden jälkeen syntyneet harjumaas-
tot mahdollistavat patikoinnin lisäksi erinomaisesti 
myös maastopyöräilyn useilla retkeilyreiteillä.

Tästä esitteestä löydät 
yhteensä noin 90 km 
maastopyöräiltävää 
reittiä, joista osa sopii 
hyvin vasta-alkaneelle ja 
osa harjaantuneemmalle 
maastopyöräilijälle.

Luonto- ja
kulttuuripolut

Frisbeegolfradat Laavut, kodat
ja tulipaikat

Pyhäjärviseudulla on tarjolla liikkujalle useita hie-
noja ulkoilureittejä ja -kohteita, joissa voi virkistyä 
ja samalla ylläpitää sekä kehittää omaa kuntoa. 
Retkeilyyn ja kuntoiluun sopivat parhaiten retkeily-, 
maastopyöräily- ja retkipyöräilyreitit, kuntoradat, 
kuntoportaat ja hiihtoladut sekä melonta- ja retki-
luistelureitit ja frisbeegolfradat.

Seudun rikkaaseen historiaan ja luontoon voi tutustua 
luonto- ja kulttuuripoluilla sekä lukuisissa nähtävyys- 
kohteissa. Laavut, kodat ja tulipaikat sekä uimaran-
nat ja saunat sopivat hyvin levähdyspaikaksi reip-
paan retkeilypäivän aikana tai sen päätteeksi.

Toivomme sinun viihtyvän seutumme ulkoilukoh-
teissa ja tulevan tänne yhä uudestaan. Mukavaa 
ulkoilupäivää!

Tämä esite laadittiin osana Pyhäjärviseudun ulkoi-
lureittien kehittämishanketta (2021–2022). Hanke 
toteutettiin yhteistyössä Euran kunnan liikuntapal-
veluiden ja Säkylän kunnan liikunta- ja nuoriso-
palveluiden kanssa ja tuen siihen myönsi Leader 
Pyhäjärviseutu ry.

Retkipyöräilyreitit Melontareitit 
ja kosket

Kuntoradat,
urheilukeskukset
ja kuntoportaat

Hiihtoreitit 
ja -ladut

Retkiluistelu ja
potkukelkkareitit

Näköalatornit, lintutornit 
ja näköalapaikat

Nähtävyyskohteet
ja museot

Uimarannat
ja saunat

Tapahtumat, kilpailut
ja kuntosuoritukset

Yhteystiedot
ja palaute

Luonnossa on vielä nykyäänkin nähtävissä muinaishistoria. 
Aika ennen meitä.

Mielenkiintoiset tarinat ja kohteet vievät sinut mukanasi 
seikkailuun luonto- ja kulttuuripoluille, joissa pääset 
tutustumaan tarkemmin seudun rikkaaseen luontoon ja 
historiaan.

Aktiivinen liikkuminen vai vähemmän totinen harrasta-
minen.

Kaikki on mahdollista seudun monipuolisilla frisbee-
golfradoilla, joissa pääsee samalla nauttimaan ulkoil-
masta ja mukavasta liikkumisesta kauniissa luontoym-
päristössä.

Valittavanasi on 
seudun 11 frisbee-
golfrataa omien 
taitojesi ja mielty-
mystesi mukaisesti.

Savun tuoksu, tulen hehku ja eväiden nauttiminen ulko- 
ilmassa luovat leppoisaa retkeilyn tunnelmaa.

Pyhäjärviseudun kymmenillä kaikkien käytössä olevilla 
laavuilla, kodilla ja muilla tulipaikoilla on helppo välillä 
levähtää reippailun ohella tai vaikka yöpyä pidemmän 
retken aikana.

Jos kaipaat erityistä rauhaa retkellesi, sinun on myös 
mahdollista varata laavu tai kota omaan käyttöösi.

Haluisitko kokea ja nähdä useampia kohteita yhden päi-
vän aikana? Hyppää pyörän päälle – sähköavusteisen tai 
perinteisen! 

Pyhäjärviseudun sydämessä sijaitsevat Pyhäjärven ja 
Köyliönjärven kierros tarjoavat sinulle useita eri käynti-
kohteita ja nähtävyyksiä – uimarannoista ja tulipaikoista 
aina seudun merkittäviin kulttuurinähtävyyksiin. 

Näiden reittien yhteispituus on noin 130 km, joten pyö-
räiltävää riittää.

Aurinkoinen päivä, hiekkainen ranta ja tyyni vedenpinta. 
Siinä on hyvät elementit onnistuneelle melontapäivälle. 
Järvien ja jokien seudulta löytyy monta hienoa melonta-
kohdetta, kuten Pyhäjärvi, Koskeljärvi, Köyliönjärvi sekä 
Eurajoki.

Melonnan aikana on mahdollista katsastaa oman reitin 
varrella olevat nähtävyydet ja levähtää välillä esimerkiksi 
laavuilla.

Valoisaa tai pimeää, kesä tai talvi. Kuntoradat tarjoavat 
mahdollisuuden ympärivuotiseen kuntoiluun kelistä tai 
vuodenajasta riippumatta. Kuntoratojen yhteydestä löy-
tyy myös laaja valikoima seudun frisbeegolfratoja, ulko-
kuntosaleja sekä laavuja ja muita tulipaikkoja.

Kuntoportailla nostat tehokkaasti omaa kuntoasi – 
portaita ylös alas, kävellen, juosten tai vaikka hyppien. 
Urheilukeskuksista löydät monipuoliset treenipaikat 
eri liikuntalajeillesi.

Harjua ylös, harjua alas tai harjun päällä hiihtäen. Ehkäpä 
hiihtolenkki Pyhäjärven kauniissa maisemissa.

Lumivarmat ja vaihte-
levat reitit sekä kauniit 
maisemat houkuttele-
vat hiihtämään talvel-
la, joko oman kunnon 
vuoksi tai sitten vain 
nautiskellen rauhassa 
kauniista talvi-ilmasta 
aina pitkälle kevääseen 
asti.

Kun järven aalto jäätyy talvipakkasessa, on aika kaivaa 
luistimet kesäteloilta ja lähteä luistelemaan Köyliön-
järven hoidetulle jääradalle.

Jääradalla voit luistelun lisäksi myös potkukelkkailla 
– tämän mahdollistavat radan lähtöpaikoilla kaikkien 
käytössä olevat potkukelkat.

Aina ei tarvitse lähteä kauas, että näkee paremmin – 
riittää kun kiipeää torniin tai näköalapaikalle.

Torneista ja näköalapaikoilta avautuvat hienot harju- ja 
järvimaisemat ja niiltä voi nähdä myös keväisin pesi-
mään tulevat ja seudulla viihtyvät linnut.

Keitä täällä ennen oli, mitä he tekivät ja miten he 
asuivat?

Näihin kysymyksiin löydät vastauksia seudun lukuisista 
muinais- ja historiallisista kohteista, kulttuuri- ja mui-
naispoluilta sekä Esihistorian opastuskeskus Nauravasta 
lohikäärmestä.

Saunasta uimaan vai uimasta saunaan? Valinta on sinun. 
Pehmeän hiekkaiset ja rauhalliset uimarannat virkistä-
vät liikkujan mieltä ulkoilun välissä sekä tarjoavat mah-
dollisuuden myös pelkkään lepäilyyn ja rentoutumiseen 
aurinkoisena kesäpäivänä. 

Monien uimaran-
tojen varustukseen 
kuuluvat myös 
saunat, laavut tai 
grillikodat.

Haluaisitko tietää ja seurata kuinka paljon liikut vuodessa 
vai kiinnostaisiko sinua ehkä myös kilpailla tai osallistua 
erilaisiin tapahtumiin?

Liikunnan seurannassa sinua avustavat liikkujan kuntolaa-
tikot, joita löytyy eri reittien ja kuntoratojen varrelta.

Tapahtumia ja kilpailuja on kaikissa aktiviteettiluokissa – 
juoksun, hiihdon, maastopyöräilyn sekä pyöräilyn, uinnin 
ja melonnan osalta. 

Hyvästä ulkoilureitistä tai -kohteesta tulee vielä pa-
rempi, jos niiden käyttäjät antavat aina välillä palau-
tetta reittien ja kohteiden kehittämisestä.

Pyhäjärviseudun ulkoilureiteistä ja -kohteista vastaavat 
useat eri ylläpitäjät, minkä vuoksi olemme koonneet lis-
tan näistä ylläpitäjistä alla oleville sivuille.

www.sakyla.fi/vapaa-aika/vapaa-aikapalvelut-ulkoilu/
www.eura.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/luonto-ja-ulkoilu/

Toivomme, että seutumme ulkoilureitit ja -kohteet vas-
taavat odotuksiasi ja mikäli näin ei olisi, niin pyydäm-
me sinua antamaan palautetta kokemuksistasi reiteil-
lämme ja kohteissa.

Pyhäjärviseudun
ulkoilureittiesite

Tästä esitteestä löydät Pyhäjärviseudun 
helposti saavutettavia ulkoilukohteita, 
joista voit valita itsellesi mieluisimmat 
kohteet.
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