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alhströmin ruukit
Kalastus-, retkeily- ja metsästyspaketit
sekä majoitus-, ravintola- ja kokouspalvelut
Noormarkun ja Kauttuan ruukkialueilla
Laviantie 14, 29600 Noormarkku
+358 50 518 3677
ruukit@a-ahlstrom.fi
www.ahlstrominruukit.fi/kalastuspaketit
noormarkun klubi 		
Laviantie 14, 29600 Noormarkku
+358 50 518 3677
www.ahlstrominruukit.fi/luontopalvelut
kauttuan klubi
Sepäntie 3, 27500 Kauttua
+358 50 518 3680
www.ahlstrominruukit.fi/luontopalvelut
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ilo adventures
Iloa ja elämyksiä vesillä
Rantatie 238, Säkylä
+358 50 304 3867
www.facebook.com/IloAdventures
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kaiman kalamatkat
Opastetut kalastusmatkat
+358 40 548 0725
www.kalakaima.fi
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katismaan saari 		
Avantouintia, sauna
Katismaantie 13, Säkylä
+358 45 607 2717
www.katismaansaari.com
pyhäjärven vuokrawenhe
Veneiden vuokraus
Kaislatie 4, Säkylä
+358 50 550 8370
sieravuori
Vesiurheilu, retkeily, majoitus
Sieravuorentie 117, Honkilahti
+358 2 823 9690
www.sieravuori.fi
huvila haapsaari
Kokous-, ravintola- ja majoituspalvelut
sekä kalastus
Haapsaarentie 21, Säkylä
+358 50 558 6688
www.huvilahaapsaari.fi
koivuniemen tila
Mökkimajoitus
Kovelintie 58, Säkylä
+358 40 561 5963
www.koivuniementila.net
kristalliranta
Kokous-, ravintola- ja majoituspalvelut
Säkyläntie 275, Säkylä
+358 44 342 3575
www.kristalliranta.fi
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säterin loma
Mökkimajoitus
Kuustontie 49, Köyliö
+358 40 561 4906
www.saterinloma.fi
eräheppu
Kalamatkat, mereiset aktiviteetit,
majoitus, välinevuokraus
Nurmeksen saari, Rauma
+358 50 408 9061
www.eraheppu.fi
merikuljetus h. pakkanen
Kalastus- ja luontomatkat, merikuljetukset
Kuusiston saari, Uusikaupunki
+358 400 328 960
levoton satama janne laitinen
Kalamatkat, majoitus, merikuljetukset
Iso-Haiduksen saari, Uusikaupunki
+358 500 223 570
www.levotonsatama.fi
kalastaja seppo lamberg
Kalamatkat, merikuljetukset,
grillikota, sauna
Pyhämaa, Uusikaupunki
+358 400 773 244
kalastaja jouko aalto
Kalamatkat, merikuljetukset,
ruokailu, sauna
Vasikkamaan saari, Uusikaupunki
+358 400 717 450
tuulenhauki oy
Kalamatkat, venevuokraus, majoitus
Vohdensaari, Uusikaupunki
+358 50 408 9061
www.tuulenhauki.fi
ali-ketolan tila
Majoitus-, ravintola- ja retkeilypalvelut
Ketolantie 176, 32800 Kokemäki
+358 40 501 1443
www.ali-ketolantila.fi
anttilan tila
Majoitus, ravintola, lähiruoka, retkeily
Sonnilantie 111, 32800 Kokemäki
+358 40 846 7553
www.anttilantila.fi
anttooran lomakylä
Majoitus-, ravintola- ja retkeilypalvelut
Finnintie 33, 28900 Pori
+358 40 555 2553
www.anttoora.com

Joesta järviin
ja merelle
Lounainen Suomi tarjoaa monipuoliset
mahdollisuudet kaikenlaiseen kalastukseen. Sen vaihtelevat vedet – joet, järvet
ja meri – yllättävät mielenkiintoisilla
kalapaikoilla helppojen kulkuyhteyksien
päässä. Pyynnin kirjo mahdollistaa
jokaiselle jotakin, ja saaliina voit saada
tavanomaisten lajien lisäksi vaikkapa
toutainta, turpaa tai rapua. Eikä kalastusta tarvitse unohtaa talvipakkasillakaan.
Kokosimme sinulle hyviä vinkkejä kalapaikoista. Kaikkea emme silti kerro, sillä
parhaimmat kalapaikat ja –saaliit
jokainen haluaa löytää itse. Mukana
olevat yritykset tarjoavat kattavasti palveluita, joilla teet olostasi mukavan
ja huolettoman. Muista kysyä myös
täyden palvelun kalastusreissuja.
Onkimista ja pilkkimistä lukuun ottamatta
kaikki kalastustavat ovat luvanvaraisia.
Luvista saat tietoa esitteessä olevista
yhteystiedoista, sekä mukana olevilta
yrityksiltä.
Puhdas luonto, monipuoliset kalavedet
ja ystävälliset palvelut toivottavat sinut
tervetulleeksi lounaiseen Suomeen.
Lähditkö jo kalaan?

Onkiminen on rentouttavaa kalastusta,
jota voi harrastaa lähes missä vain
ilmaiseksi, sillä onkiminen on Suomessa
jokamiehenoikeus. Vain lohikalapitoisten
jokien ja purojen koski- ja virtapaikoissa
ei saa onkia. Ongella voit saada mm.
ahvenia ja lahnoja. Matoja voi kaivella
maasta ja edullisia onkivapoja myydään
yleisesti marketeissa. Rantaan kannattaa
varata mukaan myös eväskori, ettei nälkä
pääse yllättämään!
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selkämeren veneretket
Varustettujen ja miehitettyjen veneiden vuokraus
+358 44 500 4142
www.selkamerenveneretket.fi
silvery gold fishing
Retkeily ja kalastus
Nakkila
+358 44 307 0506
www.silverygoldfishing.fi

Jos olet onnekas,
voit törmätä
metsässä
hirveen.
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inkun aalloilla
Retkeily
Pori
+358 40 081 0817
www.inkunaalloilla.fi
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säkylän erä- ja kalastusmatkailu
Mökkimajoitusta, kala- ja rapuretkiä
Rantatie 137, 27800 Säkylä
+358 2 867 0775, +358 400 124 241
info@sakylanerajakalastusmatkailu.fi
www.sakylanerajakalastusmatkailu.fi
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matin mainiot kalamajat
Vuokramökit rauhallisen loman viettäjille
sekä kala- ja rapuretket
Aronkulmantie 106, 27800 Säkylä
+358 40 526 4635
www.matinmainiotkalamajat.com
säkylän kalasataman myymälä
Katismaantie 18, 27800 Säkylä
+358 2 867 1317, +358 50 557 0183
www.sakylankalasatama.com
rapukuningas
Rapusafarit Pyhäjärvellä
+358 45 351 6757
www.rapukuningas.fi
luvian merihelmi
Näköisiäsi elämyksiä ainutkertaisessa
ympäristössä
Laitakarintie 312, 29100 Luvia
+358 400 531 086
www.luvianmerihelmi.fi

eralampi hunting
Mökkimajoitusta, erä-, metsästys- ja luontopalveluita
sekä Green Care -matkailu
Vesantie 263, 29310 Kaasmarkku
+358 440 123 629
www.eralampi.fi
luontokapinetti
600 m2 luontonäyttely, kokoustilat,
luonto-opastukset, luontokoulu
Hovilanmäentie 2, 21900 Yläne
+358 40 737 3243
www.luontokapinetti.fi
eskolan erämökit
Mökkimajoitus, maastoruokailut, nuotiokahvitukset,
savusauna ja luontoretket
Kuuselantie 41, 21900 Yläne
+358 400 476267
www.ylane.fi/eskolaneramokit

LÄHDE
KALAAN
MERELLE
JOELLE

JÄRVELLE

kuralan kartanotila
Mökki- ja huonemajoitus, tilausruokailu, savusauna
ja luontoretket
Kuralantie 11, Yläne
+358 2 256 3203
www.kuralankartanotila.fi

Kalastusluvat
Onkiminen ja pilkkiminen ovat Suomessa kaikille vapaa jokamiehenoikeus. Muussa kalastuksessa tarvittavat luvat riippuvat
paitsi harjoitetusta kalastustavasta ja käytetyistä välineistä,
myös kalastajan iästä sekä vesialueesta, jolla kalastetaan.
Viehekalastus vaatii 18–64-vuotiailta valtion kalastuksenhoitomaksun sekä vieheluvan, joka voi olla joko läänikohtainen
viehekalastusmaksu tai paikallisen vesialueen viehelupa.
Läänikohtainen viehelupa oikeuttaa virvelöintiin tai uisteluun
yhdellä vavalla. Uistelu useammalla vavalla ja kalastaminen
lohikalapitoisissa joissa sen
sijaan edellyttävät aina paikallisen kalastusluvan hankkimista.

gasthaus matinliisa
Majoitusta ja ravintolapalvelut
Levanpellontie 252, 29340 Kullaa
+358 44 5591566
www.gasthausmatinliisa.com

Pyydyskalastus, ravustus ja tuulastus vaativat yleensä paikallisen vesialueen kalastusluvan.

evänräväyttäjät ry
Melontaretket ja –opastus, kanoottivuokraus
Joutsijärven, Harjunpäänjoen vesistöalueella
sekä Ulvilassa
Seuran kotipaikka Leineperi.
+358 40 514 8018
www.evanravayttajat.com
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SELKÄMERI
Kalastusluvista lisää:		
www.mmm.fi/kalastus

PYHÄJÄRVISEUTU
KOKEMÄENJOKILAAKSO

Ahven voi olla väritykseltään lähes mustasta vaalean harmaanvihreään. Ahvenen väri riippuu sen elinympäristöstä. Parhaiten
ahvenen tunnistaa sen raidallisista kyljistä, suuresta ja piikikkäästä
selkäevästä ja punaisista vatsaevistä. Ahven on yksi Suomen
yleisimmistä kalalajeista.

Jokainen järvi ja joki tarjoaa omanlaisensa
kalasaaliin. Näiden lisäksi saatavillasi
ovat myös meren antimet. Monet lajit ovat
tuttuja, mutta tiesitkö, että esimerkiksi
Pyhäjärvi on tunnettu suurista ahvenista ja
muikuista sekä rapusaaliistaan.

VINKKI: Hyviä pilkkipaikkoja ovat vedenalaiset
kumpareet ja rinteet,
jotka poikkeavat syvyydeltään ympäröivästä
vesialueesta. Pilkkireissua
suunniteltaessa kannattaa
huomioida, että virtaavien
salmien ja kapeikkojen
jäät voivat olla kovillakin
pakkasilla erityisen heikkoja. Muista jäänaskalit!

30

Kalan maku ei riipu pelkästään
sen kasvuympäristöstä vaan myös
siitä, kuinka kalaa käsitellään. Kalaa
väsytettäessä sen lihaan muodostuu maitohappoa, joka huonontaa
makua. Kalan matka ruokapöytään
alkaa, kun se nostetaan vedestä.
Kala tapetaan lyömällä sitä kalikalla
napakasti niskaan. Sen jälkeen
kala verestetään katkaisemalla sen
kidusvaltimo. Kala tulee säilyttää
kylmässä sen valmistamiseen asti.

KALOJEN ALAMITAT:
Vaappu on kalamainen uistin, joka soveltuu hauen,
ahvenen, kuhan ja lohikalojen kalastukseen.
Vaappuja on monenvärisiä, kokoisia ja niiden
uintisyvyys riippuu niiden nokkalevyn kulmasta.
Vaapun sisään saatetaan asentaa teräskuulia, joka
herättää räminällään kalojen huomion.

Luonnonvesistä pyydettyjen kalojen
tulee täyttää seuraavat alamitat leuan
kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän
kärkeen mitattuna:
Merilohi 60 cm			
Meritaimen 60 cm		
Järvitaimen 60 cm		
Kuha 37 cm		
Harjus 35 cm		

Jigi on täysin erilainen uistin kuin muut.
Sen materiaali ja koukku poikkeavat
täysin esimerkiksi vaapusta.
Jigi on pehmeää kumimaista materiaalia
ja sen koukku osoittaa pohjasta ylöspäin,
mikä estää hyvin sen pohjaan tarttumisen. Jigillä
kalastettaessa vavalla ja kelalla tehdään houkuttelevaa liikettä pohjan läheisyydessä, jota kalat eivät
voi vastustaa.
Taimen ja lohi ovat hyvin samannäköisiä, mutta
niiden näkyvin eroavaisuus on taimenen runsaampi pilkutus kylkiviivan alapuolella. Taimen
on myös yleensä pienempi kuin lohi ja on kooltaan yleisesti n. 40–70 cm. Suurin 2000-luvulla
pyydetty meritaimen painoi 12,4 kg. Tämä kala
pyydettiin Aurajoen Halistenkoskesta.

Hauki on lähtönopeudeltaan yksi Suomen nopeimmista kaloista.
Väritykseltään se on vihertävä ja sen kyljissä on keltaisia raitoja ja
pilkkuja. Hauen tunnistaa hyvin sen suurehkosta päästä ja isosta
kidasta, jossa on paljon teräviä hampaita. Hauen ruumiinrakenne on
pitkulainen ja solakka. Hauki voi kasvaa jopa yli 20-kiloiseksi.
Lohi on tunnettu ja tavoiteltu saaliskala Suomessa. Lohen
kyljet ovat hopeanhohtoiset ja selkä on tummanharmaa. Lohi
voi painaa jopa yli 30 kiloa. Suomessa lohet luokitellaan merilohiin
ja järvilohiin elinympäristönsä mukaisesti.

tiesitkö?
Parhaat ottivieheet
vaihtelevat vuodenajan, paikan ominaisuuksien, sään
ja vuorokaudenajan
mukaan. Suomessa
olosuhteet vaihtelevat paikoin hyvinkin
paljon ja sama viehe
ei välttämättä toimi
kaikkialla yhtä hyvin.

RAUHOITUSAJAT:
Perhokalastus on oma kalastusmuotonsa, ja sen välineet eroavat muista
kalastusmuodoista. Kun virvelillä
heitetään uistinta ja se lentää vieheen
painon mukaisesti, perhokalastuksessa heittäminen perustuu siiman
heittämiseen. Vavalla heitetään perhosiimaa, jonka avulla perho saatetaan
haluttuun paikkaan.
Perhokalastusta harrastetaan yleensä
virtaavissa vesissä ja koskissa,
mutta myös seisovissa vesissä.
Perhokalastuksen harrastamisessa
olennaista on myös perhojen sidonta,
jonka parissa synkät talvi-illat kuluvat
mukavasti.

Lohi, meritaimen, järvitaimen ja siika
mereen laskevissa joissa syyskuu,
lokakuu ja marraskuu (uistelu yhdellä
vavalla sallittu 1.-10. syyskuuta ja 15.
marraskuuta jälkeen)		
Täplärapu: 1. -21. heinäkuuta klo 12 asti.
Lisätietoa kalojen alamitoista sekä
rauhoitusajoista löydät osoitteesta 		
www.ahven.net/alamitat

RAVUSTUS		
Pyhäjärvestä pyydetään noin puoli
miljoonaa täplärapua vuodessa.
Ravustuksessa pyytäjällä pitää olla
kalastuksenhoitomaksu ja vesialueen
omistajan lupa. Välineinä käytetään erilaisia mertapyydyksiä. Ravustuksessa
tulee huomioida, että käytettyjä mertoja
ei saa siirtää vesistöstä toiseen ilman
desinfiointia rapuruton leviämisen
ehkäisemiseksi.
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Lisätietoja alueen
matkailupalveluista
www.satakunta.fi
www.visitrauma.fi
www.pyhajarviseutu.fi/matkailu
www.uusikaupunki.fi/matkailu
www.fishinginfinland.fi
Kalastusluvat: www.mmm.fi/kalastus

Karhuseutu
YHTEISTYÖSSÄ:

SELKÄMERI
Saarien kirjoman
Saaristomeren sokkeloiset
kalavedet vaihtuvat
Selkämeren avoimiksi ulapoiksi.
PYHÄJÄRVISEUTU
Monipuoliset järvet ja joet
tarjoavat mittavia kalasaaliitaan
myös talvella. Alueen rikas kulttuurihistoria antaa oman lisämausteensa
kalastuselämyksille.
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KOKEMÄENJOKILAAKSO
Historiallisissa maisemissa
virtaavat joet hemmottelevat
kalastajaa. 150 km pitkä
Kokemäenjoki tarjoaa
mahdollisuuden myös
melontaan ja uimiseen.
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pyhäjärvi
Saalislajit: Hauki, ahven, siika, muikku,
taimen ja täplärapu
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu, onki, pilkki ja
ravustus
Kalastuslupien myynti: Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja www.sakylanpyhajarvi.fi
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koskeljärvi
Saalislajit: Hauki, ahven ja lahna
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu, onki ja pilkki
Kalastuslupien myynti: 		
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja
Koskeljärven kalastusseura
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Koskeljärven erämaajärvi tarjoaa kalastajalle
rauhaa ja hiljaisuutta. Järvellä on hyvät melontamahdollisuudet ja monipuolisia retkeilyreittejä. Koskeljärvi on tunnettu lintujärvi, sillä se
antaa hyvät mahdollisuudet monien
harvinaistenkin lintulajien pesimiseen.

Pyhäjärvi on erittäin kalarikas. Pyhäjärvellä
kalastaa noin 20 ammattikalastajaa. joten siellä
voi päästä tutustumaan ammattikalastajien
työhön. Pyhäjärvi on Lounais-Suomen
suurin järvi ja tunnettu suurista hauistaan ja
ahvenistaan.

köyliönjärvi
Saalislajit: Hauki, ahven ja kuha
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu, onki ja pilkki
Kalastuslupien myynti: 		
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja
www.koylio.fi

4

Köyliönjärvi on pieni, matala ja rehevä järvi,
jolle ovat tyypillisiä lahdettomat ja niemettömät
rannat. Järvessä on viisi saarta. Rikkaan
kalastonsa lisäksi Köyliönjärvi on kansainvälisesti tunnettu lintujärvi ja valtakunnallisesti
arvokas maisema-alue.

pinkjärvi

		

Harjavallasta Huittisiin

Kokemäenjoki Harjavallasta Huittisiin koostuu
vesivoimalaitosten muodostamista patoaltaista
ja mietovirtaisista virtapaikoista. Joen suvannot ja virtapaikat tarjoavat erilaisia kalastusmahdollisuuksia. Joen pyörteistä voit tavoittaa
esimerkiksi toutaimia, kuhia ja istutettuja
kirjolohia.

kokemäenjoen suisto
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Saalislajit: Kuha, hauki ja ahven
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu ja onki
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu

kokemäenjoki			
Nakkilan kosket

Saalislajit: Lohi, meritaimen, siika,
nahkiainen, kuha, kirjolohi, toutain ja turpa
Pyynti: Heittouistin, perho, soutu-uistelu ja
onki (koskien ulkopuolella)
Kalastuslupien myynti:
Nakkilassa mm. R-kioski ja Kaffeli

Kokemäenjoki laskee Porin edustalle
Selkämereen useiden sivuhaarojen ja
suiston kautta. Kokemäenjoen suisto on
kulttuurisesti upeaa katsottavaa ja se
antaakin kalastajalle nautinnollisia
pyyntihetkiä.
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kokemäenjoki

Saalislajit: Kuha, hauki, ahven, kirjolohi,
taimen ja toutain
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu ja onki
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu

Pinkjärvi on pieni järvi Kokemäenjoen ja
Eurajoen vesistöjen välisellä alueella.
Pinkjärvi on nykyään melko luonnontilaisen
kaltainen. Kalastuksen ohella alueelta on
mahdollista myös vuokrata virkistyskäyttöön
tarkoitettuja rakennuksia.
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Saalislajit: Toutain, hauki, turpa ja kirjolohi
Pyynti: Heittouistin, perho ja onki
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja
kalastusalueen lupa, myynnissä mm.
Kokemäenjoen-Loimijoen kalastusalueella
Loimijoki on Kokemäenjoen suurin sivujoki, joka alkaa Tammelan Pyhäjärvestä.
Sen vesi on sameaa ympäröivän savisen
maaperän vuoksi. Jokea käytetään paljon
harrastuskalastukseen.
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Saalislajit: Hauki ja ahven
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu, onki ja pilkki
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu

loimijoki

Nakkilan kosket (Ruskila, Arantila, Pämppi,
Tyni, Korte ja Kistu) sijaitsevat Harjavallan
voimalaitoksen alapuolella. Veden virtauma
vaihtelee tämän vuoksi paljon. Kalastajalle
paikka on mielenkiintoinen, sillä koskien
saariin saattaa aamulla päästä kuivin jaloin ja
iltapäivällä kulkureitin sulkee kuohuva koski. 		
Lue lisää www.nskk.net

kuuskajaskari			
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Rauma

Saalis: Ahven, hauki ja meritaimen
Pyynti:Heittokalastus, perhokalastus ja onginta
Kalastuslupien myynti: Läänikohtainen
viehekalastusmaksu ja www.rauma.fi
Rauman kaupungin vesialueita, joissa runsaat
haukikannat, mutta myös meritaimenen
tavoittaminen on mahdollista. Hyvät rannaltakalastusmahdollisuudet kaupungin omistamilla
saarilla mahdollistavat vaikka hauen heittokalastuksen veneettömällekin kalastajalle.

sääksjärvi
Saalislajit: Hauki, kuha, ahven
Pyynti: Heittouistin, vetouistelu, onki ja pilkki
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja kalastusalueen lupa, myynnissä mm. Kauvatsan
Gulfissa ja Salosen Pyörässä
Sääksjärvi on Kokemäenjoen vesistön
alin huomattava järvi Kokemäellä. Järvi on
pyöreähkö ja pienet saaret sijoittuvat rantojen
lähelle. Sääksjärvi on kraatterijärvi, joka
syntyi meteoriitin törmäyksestä 		
550 milj. vuotta sitten.

Kuvittaja: Kari Kekki

11

pyhämaa
Saalis: Ahven, lohi, meritaimen ja siika
Pyynti: Heittokalastus, perhokalastus,
pilkki ja vetouistelu
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu
Pyhämaan rannoilta, ulkomeren tuntumasta,
on myös rannalta kalastajalla hyvät mahdollisuudet tavoittaa meritaimen. Pitkäluodon kalasatama on lohen vetouistelijoiden suosima
veneenlaskupaikka. Paikka soveltuu hyvin
myös ahvenen kalastukseen ja keväiseen
siianongintaan.
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uudenkaupungin vedet
Saalislajit: Kuha, ahven ja meritaimen
Pyynti: Heittokalastus, silakan litkaus,
pilkki ja onginta
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja
www.uusikaupunki.fi
Uudenkaupungin edustalla on monipuoliset
kalavedet aina sisäsaaristosta ulkosaariston
reunaan asti. Siellä on mahdollisuus tavoittaa
niin kuha ja ahven, kuin meritaimenkin.
Keväisin on myös mahdollista jopa
silakkalitkalla kalastaminen.
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lautvesi
Saalislajit: Kuha, ahven ja hauki
Pyynti: Heittokalastus, pilkki ja onginta
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu
Lautvesi on sisälahti, missä elää runsaasti
kuhaa, ahventa ja haukia. Kuhan ja ahvenen
jigittely on erityisen suosittua Lautvedelle
johtavissa salmissa.
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joutsijärvi
Saalislajit: Hauki, ahven, lahna, kuha ja siika
Pyynti: Heittokalastus vetouistelu, onginta 		
ja pilkki
Kalastuslupien myynti: Läänikohtainen viehekalastusmaksu, Café Unska, Harjulantie 6, Kullaa
sekä Kahvio Vapukka, Teollisuustie 12, Kullaa
Joutsijärvi on Satakunnan kuudenneksi suurin
järvi. Se on tyypillinen karu pohjois-satakuntalainen järvi, joka on säilynyt luonnontilaisena. Alueen
erämaista luonnetta korostaa arvokas linnusto.
Järven ympäri kiertää 27 km pitkä retkeilyreitti.
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elijärvi
Saalislajit: Ahven, hauki ja ankerias
Pyynti: Heittokalastus, vetouistelu, onki
ja pilkki
Kalastuslupien myynti:
Läänikohtainen viehekalastusmaksu ja
elijarviyhdistys.net/kalastus.htm
Elijärvi Pöytyän Yläneellä Pyhäjärven
lounaiskulmalla on matala humusjärvi. Sen
pinta-ala on noin 495 hehtaaria ja syvyys 		
1,4 – 2,4 metriä. Elijärvi kuuluu Laajoen
vesistöalueeseen ollen vesistön latvajärvi.

