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1. Vesi on paras 
janojuoma, mutta 
kesällä pitää muistaa 
myös syödä jotain 
suolaista. Ulkona 
on hyvä olla joku 
päähine, helteellä 
kannattaa välttää 
ulkona oloa kuu-
mimpaan keski- ja 
iltapäivän aikaan. 
Pienet lapset ja 
ikäihmiset ovat 
kaikkein altteimpia kuumuudelle.

2. Heinikossa liikkuessa saappaat ja pitkälahkeiset housut 
ovat paikallaan. Jos kyy sattuu puremaan, otetaan ensin 
kyypakkaus ohjeen mukaan. Tämän jälkeen otetaan 
yhteyttä lähimpään päivystykseen. Ihoon kiinnittynyt 
punkki pitää pyrkiä irrottamaan mahdollisimman 
pian ja niin, ettei punkista jää mitään osia ihon alle. 
Puremakohdan voi puhdistaa desinfiointiaineella. Jos 
puremakohdan ympärille kehittyy punainen rengasmai-
nen ihottuma, on syytä ottaa yhteyttä terveysaseman 
ajanvaraukseen.

3. Auringonpolttamiin auttaa viileä vesi. Iholle voi sivellä 
lisäksi kortisonivoidetta. Kortisonivoide auttaa myös 
hyönteisten pistoihin, tarvittaessa apteekista voi hakea 
kutinaan antihistamiinia.

4. Erilaisissa raajojen tapaturmissa ensihätään auttaa 

kohoasento, kylmäpakkaus sekä tukevan siteen laitto. 

Kylmäpakkaukseksi kelpaa esimerkiksi pakastevi-

hannespussi. Lisäksi myytävänä on kertakäyttöisiä 

kylmäpakkauksia, joita kannattaa varata mukaan 

esimerkiksi mökille. Trampoliinilla on huolehdittava 

turvallisuudesta!

5. Kaatumisen tai johonkin terävään astumisen aiheut-

tamat haavat puhdistetaan ja suojataan sidoksella. Jos 

haavaan ilmaantuu merkkejä tulehduksesta, on hyvä 

ottaa yhteyttä terveysasemalle. Jäykkäkouristusrokote 

on hyvä pitää voimassa. Rokote tulisi uusia 10 vuoden 

välein.

Evijärvi-neito 2017

(Järviseudun Mediatalo Oy- ilmoitus) 

1

4

2

5

3

6

Sini Pesonen -96
Yrittäjä. Harrastukset:
kutominen

Opiskelija. Harrastukset:
laulaminen, lenkkeily

Opiskelija. Harrastukset:
viulunsoitto, musiikki, 
lenkkeily

Opiskelija. Harrastukset:
kuvataide, liikunta

Opiskelija. Harrastukset:
urheilu, vapaapalo- 
kunta, laulaminen

Opiskelija. Harrastukset:
pesäpallo, urheilu

Krista Alkio -96

Jenni Huhmarsalo -00

Vilma Saarinen -97

Milla Sulkakoski -99

Jenni Kokko -97

Evijärven 150 juhlavuoden
kunniaksi  Evijärven Yrittäjät järjestävät

Evijärvi-neito kilpailun.

Evijärvi-neidon tehtäviin kuuluu edustaa Evijärven

Yrittäjiä ja kuntaa erilaisissa tapahtumissa.

Äänestyksen tuotto menee Evijärven yrittäjien järjestämiin,
mm., kulttuuritapahtumiin ja  koulutuksiin.

Äänestää

• voi evijärveläisissä liikkeissä, ääni maksaa euron 
(voit ostaa useammankin äänen kerrallaan).

• Myös neitoehdokkaat myyvät ääniä.

 Äänestystulos ja Evijärven Neito julistetaan

Evijärven markkinoilla lauantaina 1.7.    

Palvelut toimivat kesälläkin

Avoinna koko kesän
Avoinna koko kesän
Kiinni 26.6.–30.7.
Kiinni 26.6.–30.7.
Kiinni 26.6.–30.7.
Kiinni 26.6.–30.7.

Avoinna koko kesän
Kiinni 17.7.–6.8.
Kiinni 26.6.–30.7.
Kiinni 26.6.–30.7.
Kiinni 26.6.–30.7.
Kiinni 3.7.–30.7.

Terveysasemat (ml. neuvolat)
Kauhava
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
Alahärmä
Ylihärmä

Hammashoitolat
Kauhava
Lappajärvi
Evijärvi
Kortesjärvi
Alahärmä
Ylihärmä

Perusturvatoimisto ja perheneuvola
Kiinni 10.–28.7.

Aikaisempien vuosien tapaan Kuntayhtymä Kaksineu-
voinen supistaa toimintaansa kesän ajaksi. Oheisesta 
taulukosta näet terveysasemien ja hammashoitoloi-
den aukioloajat. 

Muistathan uusia reseptit ja hakea tarvitsemasi 
hoitotarvikkeet ajoissa! Sähköisten reseptien uusinta 
onnistuu myös apteekissa, puhelimitse sekä Omakan-
ta-palvelussa.

Vinkit antoi päivystävä sai-
raanhoitaja Suvi Aromäki 
Evijärven terveysasemalta.

Evijärvi tuottaa - tapahtuma 
lauantaina 9.9.2017

Evijärven nuorisoseuralla. 

Lisätietoja: Jani Takamaa p. 0400 912 301

EVIJÄRVI MOBIILIIN

VIISI TERVEYSVINKKIÄ 
KESÄÄN

Kimmon tavoitteena on koota 
Evijärven palvelut, tapahtumat 
ja yritykset helppokäyttöiseen 
älypuhelinsovellukseen.

Aisapari on näyttänyt vihreää 
valoa Kimmo Siukolan ja 
Evijärven yrittäjien ”Evijärvi 
mobiiliin” -hankehakemukselle. 
Hankkeen aloitus ja toteuttami-
nen odottaa vielä ELY-keskuksen 
lopullista rahoituspäätöstä, jonka 
odotetaan saapuvan jo kesän 
kynnyksellä. 

”Evijärvi mobiiliin” -hankkeen 

ideana ja tavoitteena on Kimmon 
mukaan luoda helppokäyttöinen, 
älypuhelinten toimintoja tehok-
kaasti hyödyntävä mobiilisovel-
lus, joka auttaa merkittävästi 
Evijärven yritysten, yhteisöjen, 
kuntalaisten ja matkailijoiden 
tiedonhallintaa ja viestintää. 

Internetin mobiilikäyttö 
on lisääntynyt jatkuvasti ja 
joissain maissa se on jo ohittanut 
perinteisen pöytäkonekäytön. 
Tänä päivänä viimeisin tieto 
on mahdollista hakea verkosta 
älypuhelimella tai tabletilla aina 
silloin kun sitä tarvitaan, mistä 
ja milloin tahansa. Ongelmana 
kuitenkin on, että tieto on hyvin 
usein pirstaloituneena eri verkko-
sivustoilla ja palveluissa, jolloin 
tiedon hakeminen voi olla todella 
tuskallista.

Kimmon mukaan idea älypuhe-
linsovelluksen tekemisestä syntyi, 
kun hän etsi Evijärven kunnan 
tapahtumatietoja matkailijan 

näkökulmasta. Tietojen löytämi-
nen oli vaikeaa ja ne olivat jopa 
ristiriitaisia eri verkkosivuilla. 
Kimmo kehitti mobiilisovelluside-
an hahmottamista ja tarvekartoi-
tusta varten demoversion, johon 
hän mallinsi yhteisen tapahtu-
makalenterin ja uutissivustojen 
lisäksi mm. navigointitoiminnot 
paikkakunnan nähtävyyksiin 
ja yrityksiin. Sovellusdemo sai 
erittäin positiivisen vastaanoton 
kunnalta, yrittäjiltä ja yhdistyksil-
tä ja päätös hankehakemuksesta 
syntyi. 

Nyt siis odotetaankin innok-
kaasti positiivista rahoituspää-
töstä että mobiilisovelluksen 
sisällön ja toimintojen rakenta-
miseen päästään toden teolla. 
Hankkeen toteutuessa Evijärvi 
tekee 150-vuotis juhlavuotenaan 
samalla historiaa, sillä Suomessa 
ei millään toisella kunnalla ole 
vastaavaa palvelua tiettävästi 
toteutettu!

Kesäinen Evijärvi 
kutsuu
Kädessäsi on uusi Evijärven kesälehti, joka on toteutettu 
nyt ensimmäistä kertaa. Lehteen on koottu kesän tapah-
tumia ja tietoa tarjolla olevista palveluista niin paikka-
kuntalaisille kuin lomailijoille. Lehti on tehty yhteistyös-
sä Evijärven kunnan, Evijärven Yrittäjien ja Elinvoimainen Evijärvi -hankkeen kanssa, 
mikä on Leader Aisaparin rahoittama hanke.

Kunnassa olevien n. 800 kesämökin, matkailijoiden ja muiden kesänviettäjien 
siivittämänä Evijärven väkiluku liki tuplaantuu ja vilskettä kylänraitilla riittää. Kesä 
on myös monelle kunnan yritykselle sesonkiaikaa. 

Tästä lehdestä löydät monipuoliset paikalliset liikkeet ja palvelut, ei tarvitse 
lähteä järveä edemmäksi kalaan! 

Evijärvi täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja tämä näkyy myös kesän eri tapahtu-
missa markkinoista juhlatilaisuuksiin. Markkinoilla 1.7. valitaan myös kunnan oma 
kesäneito, muistakaa äänestää suosikkianne paikallisissa liikkeissä. 

Laita lehti talteen niin pysyt ajan tasalla Evijärven kesän tarjonnasta! 
Evijärven yrittäjien puolesta toivotan kaikille 
oikein lämmintä ja antoisaa kesää 2017

Jani Takamaa
Puheenjohtaja, Evijärven yrittäjät ry

Hyvää kesää

Sosiaalitoimen kiireellisissä asioissa,  
ota yhteyttä

Virka-aikana kiireellisissä sosiaalipalve-
luasioissa ota yhteys Kauhavan perusturva-
toimistoon, puh. (06) 2412 4282. Henkilö-
kohtainen asiointi järjestetään tarvittaessa 
ajanvarauksella. 

 
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulo-
tuen hakemukset toimitetaan Kauhavan 
perusturvatoimistoon osoitteella: Kauhavan 
perusturvatoimisto, Toimeentulotuki, PL 3, 
62201 Kauhava.

Sosiaalipäivystys toimii ympäri vuoro-
kauden numerossa 112. Sosiaalipäivystys on 
tarkoitettu ainoastaan kriisitilanteisiin.

Kannen kuvat: Päivi Kultalahti ja Sanna Syrjälä
Sivunvalmistus: Järviseudun Mediatalo Oy / Eija Pippola
Paino: Botnia Print, Kokkola

Hyvää alkavaa kesää kaikki evijärveläiset, 
kesäasukkaat ja muut lukijat!

Ollaan kesän kynnyksellä. Suomi herää eloon. 
Kuntalaisten lisäksi kesäasukkaat lisäävät väestöä 
merkittävästi. Myös luonto puhkeaa kukkaan ja näyttää parhaat puolensa. 

Evijärvellä tapahtuu paljon, täällä on monenlaista toimintaa tänä vuonna. 
Kunta juhlii 150-vuotisjuhliaan. Juhlavuosi on saatu vauhdikkaasti käyntiin 
ja sitä juhlistetaan monin eri tavoin pitkin vuotta sekä neljällä teemallisella 
juhlaviikolla. Tapahtumia on suunnattu kaiken ikäisille. Parhaillaan on käynnis-
sä valokuvakilpailu teemalla Elämää Evijärvellä. Pääjuhla on nuorisoseuralla 
lauantaina 10.6.2017.

Evijärveä rakennetaan tulevaisuussuuntautuneesti. Kunnan elinvoima ja 
hyvinvointistrategia - kuntastrategia 2025 valmisteltiin viime vuonna ja se 
hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2016. Strategia ohjaa kunnan toimintaa, 
kehittämistä ja päätöksentekoa. 

Vision mukaisesti Evijärvi tarjoaa vireän, viihtyisän sekä turvallisen elinympä-
ristön luonnon ja vesistöjen äärellä, hyvää elämää tukevat palvelut sekä aktiivi-
sen ja yritteliään toimintaympäristön. Strategiset painopistealueet ovat talous, 
palvelut, elinkeinot ja elinvoima sekä asuminen ja hyvinvointi. Nämä painotukset 
antavat hyvän perustan tulevaisuudelle. Strategisia linjauksia ja tavoitteita toteu-
tetaan toimenpideohjelman konkreettisin toimenpitein.

Evijärvellä viime vuodet ovat olleet toiminnan ja kehittämisen aikaa. Myös 
talouden osalta viime vuodet ovat olleet suotuisia. Kunta on tehnyt kolme ylijää-
mäistä tilinpäätöstä ja on hyvällä kehitysuralla. Omien toimien lisäksi menossa on 
useita kehittämishankkeita, joilla luodaan yhteistyössä Evijärvestä vetovoimaista 
ja viihtyisää sekä elinvoimaista ja hyvinvoivaa kuntaa. Tällä aktiivisen tekemisen 
ja tulevaisuuden rakentamisen teemalla on hyvä jatkaa.

Evijärvellä toteutetaan yhtenä strategian toimena tonttikampanjaa. Tarjolla 
on komeita pohjalaisia tontteja hyväpohjaisessa metsämaisemassa. Kampan-
jatontin ostaville rakentajille tarjotaan merkittävänä etuna ilmaiset vesi- ja 
viemäriliittymät, joiden normaalihinta on yhteensä yli 3.500 euroa + alv. Mui-
den tonttien ostajat taajamassa tai kylillä saavat ilmaisen vesiliittymän. Evijärvi 
tarjoaa hienot puitteet asumiseen ja olemiseen. Evijärvelle on hyvä rakentaa. 
Täältä löytyy hyvät peruspalvelut sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. 
Kunta ja tonttikampanja ovat esillä Evijärven markkinoilla 1.7.2017. Tonttikam-
panja on käynnissä 31.8.2017 saakka. 

Haastan evijärveläiset ja vapaa-ajanasukkaat mukaan kunnan kehittämiseen. 
Tervetuloa keskustelemaan markkinoilla tai kesäasukastapahtuman 9.6.2017 
jälkeen siitä, miten voimme yhdessä kehittää ja uudistaa Evijärveä!

Evijärvi on upea kesäpaikka ja täällä tapahtuu kesällä paljon. Hyvänä tieto-
lähteenä toimivat kunnan kotisivut www.evijarvi.fi sekä facebook. 

Tervetuloa vierailemaan Evijärvellä myös lähikunnista ja kauempaakin! 
Aurinkoista ja rentouttavaa kesää, tavataan tapahtumissa!

Teemu Kejonen 
kunnanjohtaja

Kampanja-aikana kunnalta kampan-
jatontin ostaville asuinkiinteistön 
rakentajille tarjotaan etuna ilmainen 
vesiliittymä (norm. 1.720 €+alv) sekä 
viemäriliittymä (norm. 1.800 €+alv)!

Näiden tonttien vesiliittymä sisäl-
tää liitoksen runkolinjaan, talosulki-
japaketin ja vesimittarin asennustar-
vikkeineen. 

Lisätietoja: www.evijarvi.fi
kunnaninsinööri Tuomo Saari 
p. 044 7699 550 
kunnanjohtaja Teemu Kejonen
p. 044 7699 202

Osallistu juhlavuoden valokuvakilpailuun! Kilpailun teema 
”Elämää Evijärvellä” tuottaa toivottavasti otoksia niin 
arjesta kuin juhlastakin. Kilpailuaika 10.4. – 30.11.2017. 
Kilpailu on avoin kaikille kuntalaisille.  
Parhaat kuvat palkitaan ja esitellään kunnan nettisivuilla ja 
facebookissa. Vuoden parhaat kuvat palkitaan itsenäisyys-
päivän juhlallisuuksissa.

Voit osallistua valokuvakilpailuun seuraavasti:

1. lähettämällä kuvan nettisivujen lomakkeen kautta 
http://www.evijarvi.fi/valokuvakilpailu

2. lähettämällä kuvan sähköpostin liitetiedostona osoit-
teeseen sanna.syrjala@evijarvi.fi, 

3. postitse osoitteella Evijärven kunta, kuvakilpailu, Vis-
karinaukio 3, 62500 Evijärvi.

Jos käytät tapoja 2 tai 3, niin ilmoita kuvaajan nimi sekä 
kuvassa tunnistettavasti esiintyvien henkilöiden nimet ja 
muistathan tarkistaa kuvausluvat kuvissa esiintyviltä!
Osallistumalla kilpailuun hyväksyt, että kuva julkaistaan 
Evijärven kunnan hallinnoimassa sähköisessä kuvagalle-
riassa. Kilpailuun osallistuneita kuvia voidaan hyödyntää 
kunnan viestinnässä ja markkinoinnissa. Kunnalla on käyt-
töoikeus kilpailuun osallistuneisiin kuviin, eikä paperikuvia 
palauteta.

Elämää
EVIJÄRVELLÄ

Evijärvi 150 –vuotta valokuvakilpailu teemalla Evijärven kunnan
tonttikampanja 
6.3.-31.8.2017 Nissinkankaan asuntoalueella 

Tulossa! 
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POP Pankin palvelut –
aidosti lähellä ihmistä

Meiltä saat kaikki pankkipalvelut koko
konttoreiden avoinnaoloajan ja puhelimeen

vastaa konttorien oma väki!

Nettipankki palvelee 24/7 osoitteessa
www.poppankkipohjanmaa.fi 
e-palvelun kautta voit lähettää
meille viestejä ja hakemuksia.

Liity jäseneksi, jäsenetuna POP Visa –kortti
ja nettipankki 0 €. 

Vakuutukset osoitteesta www.popvakuutus.fi 

Tervetuloa meille!

www.poppankkipohjanmaa.fi 

Alahärmä | Evijärvi | Kauhava | Kortesjärvi | Oulu | Ylihärmä | Ylistaro
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PAIKALLISTA PALVELUA 
KAUHAVA, Nikolaintie 10 

(ma-to 9-16.30, pe 9-16) 

LAPPAJÄRVI, Nissintie 33 
(ma-pe 9-16)  

EVIJÄRVI, Kauppatie 4 

Vakuutuspalvelut 06 534 2100 
Yritysten vakuutuspalvelut 06 534 2104 

Korvauspalvelut 06 534 2102 

ETELÄ-POHJANMAA

(to 9-12)  

Maittava LOUNAS BUFFET
joka päivä klo 11 – 15

Tilaa oma st1-käteisbonuskortti: www.st1.�

Erä 2016 mallin
polkupyöriä

poistohintaan!
Tunturi Relax 3v
matalarunkopyörä

469,-
400-sarjan Automowereihin

Husqvarna 115iL akkutrimmeri
kaupanpäälle! (arvo 299,-)

-Kalastusvälineet
-Aseet ja ammukset
-Huolto ja varaosat
edustamiimme pienkone
ja polkupyörä merkkeihin.

Veneet

Moottori- ja
raivaussahat

Ruohonleikkurit
ja hakkurit

Meiltä asennettuna

tarjoushintaan!

Husqvarna Automower®

robottiruohonleikkurit

Hovilantie 31, Evijärvi
www.ilponkatiska.fi

06-7651225, 0400-335016
Ilpon Katiska Oy
Avoinna: ark.9-17, la.9-14

7,50€7,50€

BUFFETLOUNAS ma-pe klo 10:30-15:00, 9 €
www.TuuHet.net

HOTELLI - RAVINTOLA TUUHET KIRKKOTIE 25 EVIJÄRVI 06-7651143

ma-pe klo 10.30-17.00
la klo 22.00-02.00

su avoinna tilauksesta
hotellihuoneita 6

Valaisin- ja kodinkoneliike
Sähkösuunnittelu ja asennus

Puh. 040 669 5138 ja 040 546 5472

 Lintutorni
Lintutorni sijaitsee Valmosan nevalla 
Jokisuunlahden rannassa. 
Jokisuunlahti on kansainvälisesti merkit-
tävä lintulahti. 
Evijärven keskustasta ajetaan Vetelin 
suuntaan n. 1 km ja käännytään viitoituk-
sen mukaan lintutornille. Auto pysäköi-
dään jätevedenpuhdistamon pihaan josta 
kävellään opasteita seuraten puolisen 
kilometriä lintutornille.

 Evijärven Tähtitorni
Evijärven Taivastelijat ry. 
Sijaitsee Kirkkotie 419 
vasemmalla puolella. 
Kohteeseen on tienviitta. 
Yhteshenkilö Reijo Ylimaa, 
puh: 040 8387093. 
Lähellä on grillirakennus, 
jossa nuotiopaikka.

 Lipsunnin laavu
Sijaitsee Kirkkotiellä. 
Yhteyshenkilö Evijärven kunta, Antti 
Saari, puh: 044 7699207

 Kivijärvi, Eurojärvi
Kivijärven (Eurojärvi) uimaranta. 
Nuotiokatos, kesäkioski, sauna,
lentopallokenttä
Kivijärven kyläyhdistys on ylläpitäjä,  
Antti Saari yhteyshenkilö. 
Puh: 044 7699207

 Rusiskaansalmen kota
Evijärvi
Rusiskaansalmen kota, levähdysalue. 
Sijaitsee Inassa. 
Ylläpitäjä Inan kyläyhdistys

 Kirsilän uimaranta
Evijärvi
Kirsilän uimaranta. 
Osoite Kirsiläntie 79. 
Ylläpitäjä on Evijärven kunta, 
Antti Saari, puh: 044 7699207. 
Nuotiopaikka ja lentopallokenttä.

 Korkeamaan kota
Evijärvi
Korkeamaan kota, uimakelpoinen ranta. 
Sijaitsee Korkeamaassa Kirkkotiellä. 
Ylläpitäjiä partiolaiset ja Evijärven kunta. 
Yhteyshenkilö Marita Hanhikoski. 
Lähellä on taukotupa, jossa hella.

Lehden koonti ja toteutus:
Yhteistyössä Evijärven kunta, 

Evijärven Yrittäjät, 
Elinvoimainen Evijärvi -hanke
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”Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, 
västäräkistä vähäisen ja pääskysestä ei päivää-
kään”. Tämä vanha ja tuttu sanonta kertoo 
kesän tulosta. Kesää on aina odotettu ja aina 
se on lopulta tullut. Vanha kansa seurasi ennen 
vuoden aikoja luonnon ”kalenterista”. Linnut 
olivat siinä tärkeässä osassa. Itse olen jo kiu-
run nähnyt, mutta peipposesta, västäräkistä ja 
pääskysestä en ole vielä näköhavaintoa tänä 
vuonna saanut. 

Västäräkki on näistä linnuista kaikista 
mielenkiintoisin. Se kertoo meille ajan kulusta. 
Enää on hyvin vähän aikaa ja pian kesä tulee. 
Vielä ei ole kesä, mutta se ei  ole kuitenkaan 
enää kovin kaukana. Nyt kun luemme tätä 
kesälehteä, kesän odotus on parhaimmillaan. 
Mitä kesä tuo tullessaan sellaista, jota kan-
nattaa odottaa?   Kesäloma, auringon lämpö, 

kiireettömyys, yhteinen aika perheen ja rak-
kaitten kanssa, kesäjuhlat ja yhteiset kokoon-
tumiset, lomamatkat  yms.  Meillä on monta 
hyvää syytä odottaa kesää.

Västäräkki on pieni ja hento lintu, joka ei ole 
tullut kuuluisaksi laulutaidoillaan eikä myös-
kään lentotaidoillaan. Se näyttää kuitenkin 
osaansa tyytyväiseltä ja iloiselta pikkulinnulta.  
Omalla äänellä pikkulintu saa riemuiten laulaa 
kiitosta Luojalleen. Evijärven seurakunnassa 
on viime vuosien aikana vakiintunut laulu- ja 
makkaranpaistoperinne eri kylillä kesän aika-
na. Ensin laulamme kansanlauluja ja hengelli-
siä lauluja, jotka sopivat kesäaikaan.  Ja sitten 
lopuksi on kahvi ja vihannestarjoilu. Suomen 
suosituinta kesävihannesta eli makkaraa 
paistetaan ja syödään yhdessä toisten kyläläis-
ten kanssa samalla rupatellen kuulumisia. Eri 
kylien tilaisuuden löytyvät tämän kesälehden 
tapahtumakalenterista.

Toivotan kaikille Jumalan Siunausta 
ja antoisaa kesäaikaa.

Kirkkoherra, Aki  Paavola
 

Kirkkoherranvirasto avoinna kesällä ma- to klo 9-12, 
viikolla 29 (17.-21.7 ) virasto suljettu kesälomien vuoksi

T E R V E T U L O A   M U K A A N    
S E U R A K U N N A N KESÄAJAN TILAISUUKSIIN.  

EI IKÄRAJAA.  VAPAA PÄÄSY!

Os: Kauppatie, EVIJÄRVI
Limutippu on osa evijär-

veläistä pienteollisuus- ja 
yrittäjähistoriaa.  Museossa 
Akseli ja Edith Kasken virvoi-
tusjuomatehtaan alkuperäi-
nen esineistö, limonaadiko-
neet, pullot ja pesulaitteet, 
etiketit ja korit.

Avoinna tilauksesta ryh-
mille, puh. 044 7699113 
Pääsymaksu: Ryhmät 3e/hlö 

Os: Latukantie 99,  EVIJÄRVI
Väinöntalo – Järviseudun 

museo on kotiseutuneuvos Väinö 
Tuomaalan kokoama museo, joka 
esittelee järviseutulaisen talon-
pojan elämää, sen arkea ja juhlaa, 
entisajan kädentaitoja, uskomuk-
sia sekä pyynti- ja tapakulttuuria. 
Museoalueella on 19 rakennusta ja 
kokoelmissa noin 20.000 esinettä.  
http://vainontalo.blogspot.fi/

Avoinna: 16.-31.5.2017 arkisin 
klo 10-16, 1.6.-31.8 ti-su klo 11-18

Pääsymaksut: Aikuiset 5e/lapset 3e , (alle 7v. vapaa pääsy). Perhelippu 15€ 
(sis 2 aik. +lapset),  ryhmät 4e/hlö.  Opastus sis. hintaan. Museokauppa.

Tervetuloa kesä!
Evijärven Helluntaiseurakuntana toivotamme 
kesän tervetulleeksi jokaisen kotiin ja jokaisen 
ihmisen pyhään ja arkeen.

Toivomme, että jokainen voisi nauttia kesän 
tarjoamista mahdollisuuksista levätä ja ladata 
akkuja tulevaan syksyyn ja talveen. 

Kesän aikana säännölliset tilaisuutemme 
ovat sunnuntaisin klo 11.00 ja keskiviikkona 
klo 19.00. Tarkemmin voit seurata niitä Järvi-
seudun Sanomista.    

Perinteinen kesäleiri 7-14 vuotiaille on 
tänä vuonna 10.-13. heinäkuuta Kokkolahden 
leirikeskuksessa. Leirikeskusta myös vuokra-

taan leirikäyttöön ja erilaisiin juhlatilaisuuk-
siin. Mökkeihin sopii 40 yöpyjää. Pääraken-
nuksessa on hyvä keittiö ja siellä voi järjestää 
juhlia n. 70 henkilölle. Rannalla sijaitsee myös 
saunamökki. (Tiedustelut siitä: 0400991640 
tai 0400182368).

Monen muun merkkivuoden tavoin, seu-
rakunnallamme on tänä vuonna myös juhla-
vuosi, kun se täyttää 80 v.  Juhlat järjestämme 
syksyllä.   

Siunattua kesän aikaa kaikille!
Jaakko Keto

Evijärven harrastajateatteri 
nykii naurulihaksistoasi komedialla:

Hepsankeikka ja hunsvotti
Ohjaus Laura Kivimäki, 

käsikirjoitus Marita Kärkkäinen 

ENSI-ILTA 8.7.2017 
Seuraa ilmoittelua Järviseudunsanomissa

 ja Facebookissa - 
lähde nauttimaan kepeästä 
kesäteatteritunnelmasta!

Yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopisto

Kesäkuntoon Kuntosali klubi 97 avulla!

Tulevaa   kesää  odotellessa

KESÄLIIKUNTAA

8301215  HUMPPAJUMPPA 
2.5.2017-13.6.2017  
Evijärven nuorisoseura  Pukkilantie 11  
ti 18.00-19.00 
Suvi Asuinmaa   
Kurssimaksu 10,00 €  
Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu heti! Tanssilli-
nen jumppa suomalaiseen iskelmä- ja kansanmu-
siikkiin. Helppoja koreografioita suomalaisten 
lavatanssilajien kirjosta. Paria ei tarvita!
 
8301299  KESÄN CROSSTREENIT 
4.5.2017-29.6.2017  
Evijärvi Klubi -97 Kuntosali  Pukkilantie 11  
to 19.00-20.00 
Sironen Aimo   
Kurssimaksu 40,00 €  
Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu heti! Kuntoilu-
muoto, jossa tavoitteena on kehittää tasaisesti 
kaikkia fyysisiä ominaisuuksia kuten lihasvoi-
maa, kestävyyttä, nopeutta ja notkeutta. Tree-
neissä käytettäviä liikkeitä, välineitä, kestoa, 
vastusta ja toistojen määrää sekä ympäristöä 
vaihdellaan jatkuvasti. Harjoituksia voi säätää 
oman kunnon mukaan. Pyritään olemaan ulkoti-
loissa sään sen salliessa! 

8301202  SENIOREIDEN KAHVAKUULA- JA 
KUNTOSALITREENI 
5.5.2017-23.6.2017  
Evijärvi Klubi -97 Kuntosali  Pukkilantie 11  
pe 10.00-11.00 
Sironen Aimo   
Kurssimaksu 20,00 €  
Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu heti! Treeneissä 
tehdään maltilliseen tahtiin kevyempiä kahva-
kuula- ja kuntosaliharjoituksia. Välillä tehdään 
myös keppijumppaa tai käydään sauvakävele-
mässä. Harjoitukset tehdään ulkona (sään mu-
kainen varustus) ja kuntosalilla. Kurssimaksua 
on alennettu opetushallituksen myöntämällä 
opintosetelityyppisellä avustuksella. 
 
8301214  KESÄKUNTOON 
KAHVAKUULALLA! 
8.5.2017-26.6.2017,    
Evijärven Kirkonkylän koulu  Voltintie 6  
ma 17.30-18.30 
Sironen Aimo   
Kurssimaksu 40,00 €  

Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu heti! Nyt on 
viimeinen hetki rutistaa kroppa kesäkuntoon! 
Kahvakuulaharjoittelulla haetaan voimaa ja 
ryhtiä koko vartaloon muovaten tärkeimpiä 
lihasryhmiä. Tunti sopii sekä aloittelijoille että 
kokeneille kuntoilijoille. Harjoitus tehdään 
ulkona, joten vaatetus sään mukaan. Opistolla 
on kahvakuulia kahdellekymmenelle kahdelle 
ensimmäiseksi ilmoittautuneelle. Voit tuoda 
mukaan myös oman kahvakuulan!  

8301219  SENIOREIDEN KUNTOSALITREENI 
8.5.2017-26.6.2017  
Evijärvi Klubi -97 Kuntosali  Pukkilantie 11  
ma 12.00-13.00 
Sironen Aimo   
Kurssimaksu 20,00 €  
Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu heti! Kuntosali-
liikuntaa laitteilla ja vapailla painoilla. Lihaskun-
to- ja kestävyysharjoittelu sopii kaikentasoisille 
kuntoilijoille, sillä jokainen harjoittelee itselle 
sopivilla painoilla. Kurssimaksua alennettu 
opintosetelityyppisellä avustuksella. 

8301223  KIRKKOVENESOUTU 
13.5.2017-17.6.2017  
Evijärvi Leirintäalueen ranta   Kirkkotie 295  
la 14.00-15.30 
Sironen Aimo   
Kurssimaksu 25,00 €  
Vielä ehdit mukaan, ilmoittaudu heti! Kurssilla 
opit soutamisen perustekniikan ja tutustut sa-
malla Evijärven kauniisiin järvimaisemiin. Sinulla 
ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta soutami-
sesta. Soudetaan rauhallisessa tahdissa. Varaa 
mukaan säänmukainen vaatetus, soutamiseen 
soveltuvat jalkineet (lenkkarit) sekä juomapullo. 

KESÄN KÄDENTAITOJA

1104232  KESÄISTÄ KANGASPUISSA 
5.6.2017-9.6.2017  
Evijärvi kunnantalo, kädentaitotila
Viskarinaukio 3  
ma-pe 17.00-20.00 
Kurssimaksu 25,00 €  
Ennakkoilmoittautuminen 15.5. mennessä. 
Kudotaan valmiisiin loimiin räsymattoa, pellava-
huiveja, tyynypäällisiä ja koreja sanomalehdistä. 
Kurssimaksuun sisältyy loimen hinta. Ilmoittau-
tuneille järjestetään info-ilta noin viikkoa ennen 
kurssin alkamista. 

1104290  HELPPOJA PUUTÖITÄ LAPSILLE 
5.6.2017-7.6.2017  
Evijärven Kirkonkylän koulu  Voltintie 6  
ma 10.00-13.30 
ti 10.00-13.30 
ke 10.00-13.30 
Esa Viinamäki   
Kurssimaksu 35,00 €  
Ennakkoilmoittautuminen 29.5. mennessä. 
Kurssilla tehdään helppoja pieniä puutöitä. 
Kurssi soveltuu n. 8-12 vuotiaille lapsille. Tar-
vikkeet sisältyvät kurssimaksuun. Omat eväät 
mukaan! 

KESÄN LEIREJÄ

1101505  CRATER ROCK-LAPPAJÄRVEN 
ROCKLEIRI 
12.6.2017-16.6.2017  
Lappajärven Keskikoulu  Hyytisentie 5  
ma-su 09.00-17.00 
Kraaterijärvellä jyrähtää jälleen kesäkuussa, kun 
Suomen kovimpiin kuuluvat hevimuusikot saa-
puvat jälleen jakamaan osaamistaan viisi päivää 
kestävälle rockleirille!  
Leirin alaikäraja on tänä vuonna 14-vuotta ja 
ilmottautumisia otetaan vastaan NYT!  
Mikäli ajattelit saapua leirille ensimmäistä 
kertaa, niin lähetähän video osaamisestasi osoit-
teeseen: rockleiri@gmail.com 
Opettajina toimivat: 
Timo Kotipelto (Stratovarius) 
Matias Kupiainen (Stratovarius) 
Kristian Wahlström ( Pop/Jazz-konservatorio) 
Kai Hahto (Nightwish) 
Jonas Kuhlberg (Cain’s Offering) 
Tiedustelut ja ilmottautumiset: 

Tiina Hietala 0405210869 tai tiina.hietala@
lappajarvi.fi

1103504  LAPPAJÄRVEN 
46. KUVATAIDELEIRI 
26.6.2017-30.6.2017  
Lappajärven lukio  Hyytisentie 5  
ma-pe 09.00-17.00 
Ritva Lindberg   
Kurssimaksu 180,00 €  
Ennakkoilm. 12.6. mennessä. Suomessa mai-
semamaalaus sai alkunsa varsinaisesti vasta 
1800- luvulla, mutta jo 1850-luvun tienoilla 
maiseman kuvaaminen oli suosittua. Muiden 
muassa Werner Holmberg, Brendt Lindholm, 
Hjalmar Munsterhjelm ja Fanny Churberg 
ovat nimiä jotka yhdistetään taidehistoriassa 
vahvasti suomalaiseen maisemamaalaukseen. 
Maisema on säilyttänyt asemansa maalareiden 
mielenkiinnon kohteena tähän päivään saakka. 
Eteläpohjalaista maisemaa ovat kuvanneet 
esimerkiksi Nelimarkka, Niemi-Pynttäri, Vainio, 
Vargh ja Vionoja, kukin omalla tavallaan. 
Taideleirillä tutustutaan eri taiteilijoiden tapaan 
lähestyä maisemaa. Tutkitaan sommittelun ja 
värien vaikutusta, kuinka luoda kuvaan syvyyt-
tä, tilaa ja tunnelmaa.Teemme omia luonnoksia, 
sään salliessa ulkona. Luonnosten pohjalta 
toteutetaan piirroksia ja maalauksia. Leiriläiset 
työskentelevät haluamillaan välineillä piirtäen 
tai maalaten. Kurssimaksu sisältää lounaan. 
Lisätietoja Päivi Pippola puh 044 369 9663 tai 
paivi.pippola@lappajarvi.fi 

1101101  LASTEN JA NUORTEN 
MUSIIKKILEIRI IX 
4.7.2017-7.7.2017  
Alahärmä koulukeskus, 
Opinkartano  Koulukuja 5  
ti-to 10.00-15.30 
pe 10.00-17.00 
Jari Rannanjärvi   
Kurssimaksu 70,00 €  
Enintään  25 opiskelijaa  
Ennakkoilm. 16.6. mennessä. 
Musiikin päiväleirillä tutustutaan eri instru-
mentteihin (kitara, sähkökitara, kosketinsoit-
timet, rummut) yksilö- ja ryhmäopetuksessa. 
Myös laulunopetusta. Kurssimaksuun sisältyy 
keittolounas sekä pieni välipala. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 
www.jlakeus.fi tai toimisto 
puh 06 2412 9350, 06 2412 3520

Maksa kaksi kuukautta - treenaa kolme 
kuukautta.

Tarjous 76 EUROA (norm. 114 €) 
Talouskohtainen  sopimus, 
samassa taloudessa asuvat

 samalla maksulla.
Ilmastoitu kuntosali, viileä kesällä.

Sopimukset ja avaimet Aitopalvelusta.

Lisätiedot kuntosalin sivulta

www.klubi97.fi

Kevät on innostavaa aikaa ja nuoretkin 
heräävät talven jälkeen kyselemään 
töitä ja perustamaan 4H-yrityksiä. Ke-
väällä 4H on kertonut mahdollisuuk-
sista yläkoulun työllistämiskursseilla, 
välituntitoiminnassa ja nuorisoval-
tuuston tapaamisissa. Kioskit eri 
kylillä starttaavat mikäli innokkaita 
yrittäjiä taas löytyy ja nurmikonleik-
kuutöitä ja kevätsiivouksia löytyy aina 
myös muutamille. Hautausmaatyöt 
aloitamme äitienpäivästä.

Myös perinteiseen viljelyyn 
halutaan tarttua tänä keväänä 4H:ssa 
”Kasvun Ihme” -teemalla. Innostamme 
perheitä yhdessä kasvatuslaatikko-
viljelyyn. 4H:n kautta toimitetaan 
laatikko, taimet ja siemenet. Aloitimme 
Jamin puutarhavierailulla ja jatkamme 
laatikkojen tuunauksella 13.5. Mukaan 
voi tulla juhannukseen asti! Toivomme 
virkistävämme näin hyviä kansalaistai-
toja lasten ja nuorten parissa.

Kesäkuu on täynnä leirejä: Ensim-
mäisellä viikolla 4H ja vanhempain-
yhdistys pitävät päiväleiriä koululla 
maanantaista perjantaihin. Toisella vii-
kolla järjestetään liikuntaleiri samoin 
päiväleirinä maanantaista perjantaihin 
yhdessä Kuntalaiset Kuntoon hank-
keen kanssa. Juhannusviikolla onkin 
sitten Kokkolahden kesäleirin vuoro 
4H, seurakunnan ja kunnan yhteistyö-
nä. Perinteinen retki Powerparkkiin 
järjestetään 13.6.

Keräykset jatkuvat 4H:ssa jo 
vakiintuneesti. Toukokuun keräämme 
metalliromua jäteveden puhdistamolla 
ja 15.6.-15.8. jatkamme samalla paikal-
la lannoitesäkkien keräystä. AIV-pönt-
tökeräys on 15.-16.9.

Satavuotiasta Suomea ja sataviisi-
kymmentävuotiasta Evijärveä juhliste-
taan 4H:ssa myymällä Tulevaisuuden 

Kuusia. Kuuset ovat jatkoa 1917 
Itsenäisyyden kuuselle ja 1967 Koti-
kuusille. 100 euroa maksava juhlapa-
ketti sisältää kuusentaimen, kuparisen 
kilven ja Tulevaisuuden kuusi –kirjan.

4H seuraa kasvun ihmettä

Väinöntalon museo

Limonaaditehdas Limutippu 

Uittomieskämppä 
Maanantai 12.00 - 19.00
Tiistai 10.00 - 16.00
Keskiviikko 12.00 - 19.00
Torstai 10.00 - 16.00
Perjantai 12.00 - 19.00
Juhlapyhien aattoina 10.00-16.00
Kaksoispyhinä suljettu. 

Seuraa ilmoittelua, kirjastossa 
remontoidaan kesällä!

Evijärven kunnankirjasto
Voltintie 6
62510 KUOPPA-AHO
Puh. 06-24123230
evijarven.kirjasto@evijarvi.fi

Kirjaston aukioloajat

Kesätunnelmaa kylillä!
Evijärven kylillä pääsee kokemaan aidon 
maalaistunnelman. Kesätapahtumien ja jär-
vimaisemien lisäksi on kylillä mielenkiintoisia 
käyntikohteita; esimerkiksi yleisiä uimaran-
toja löytyy joka kylästä. Niin uimarannat kuin 
muutkin kohteet löytyvät Aisaparin kokoamal-
ta Outdoor-kartalta sivulta intolinkki.net. Sa-
tasaarisen Evijärven lisäksi löytyy paikkakun-
nalta kaikkiaan 37 pienempää järveä – siinäpä 
kesäretkille bongattavaa! 

Perinteikkäitä kylänraitteja on mukava 
kulkea vaikka pyöräillen. Pyörän selästä ehtii 
nähdä hyvin talot ja pihapiirit.  Miten olisi 
noin 40 kilometrin mittainen kierros koko 
järven ympäri?  Tai Viskarista Pukkilan kautta 
Jokikylään, voimalaitospadon yli ja Lassilan 
kautta takaisin. Rauhallisia metsätaipaleita 
pääsee naapuripitäjiin asti Haapajärvenkylästä 

Taivaltietä pitkin Lappajärvelle tai Kortesjär-
velle, Kivijärvenkylästä Kielisen ja Saarijärven 
kautta Kortesjärvelle, tai Sydänmaalta ranni-
kon suuntaan.

Väinöntalo, kylätalot ja nuorisoseurat tar-
joavat juhlatilaa ja tapahtumia. Kylein yleis-
hyödyllisinä hankkeina on pistetty paikkoja 
kuntoon ja hankittu varusteita. Kosteikot ja 
muut ympäristöhankkeet pitävät huolta yhtei-
sestä vesistöstä. 

Luontokohteiden esillenostamisessa riittää 
haastetta tulevaisuuteenkin. Kyliltä löytyy niin 
geologisesti kuin kulttuurihistoriallisestikin 
arvokkaita luontokohteita: Valmosa, Jokisuun-
lahti, Varsakallion erikoiset kalliomuodostu-
mat, Ahon tyynylaavat, ja entäpä piiskoomänty 
ja muut paikalliseen kansanperinteeseen 
liittyvät kohteet? 

Evijärvi-Seura on pystyttänyt uittomieskämpän Jokisaa-
reen, Evijärven Jokisuunlahdelle! Vanhoja uittokämppiä 
mukaileva 67 neliömetrin hirsirakennus vaalii uittoperin-
nettä ja palvelee retkeilijöitä.

Kämppää on vuokrattavissa 5-20 hlölle, mahdolli-
suus kahvitukseen tilauksesta! Majoitusmahdollisuus 
2-8hlölle.

Lisätiedot ja varaukset:  Evijärvi-Seura, Heikki Valijoki 
p. 040 722 4436 heikki.valijoki@pp.inet.fi tai Paula Kulta-
nen p. 040 842 6450



Kesällä Evijärvellä tapahtuu!

Toukokuun aikana •   Yläkoululaiset vierailevat van-
hainkodilla vanhusten ulkoiluapuna
Lauantai 13.5. klo 11 •  Kokoontuminen  nuorisotiloil-
la laatikoiden tuunauksen merkeissä. Koko perhe 
mukaan laatikkoviljelemään syötaviä herkkuja ”4H 
Kasvun Ihme” kevät tempauksessa.
Lauantai 13.5 •  Avajaiskaraoke, Tero Paronin karaoke, 
Sillankorvan leirintäalue
Keskiviikko 24.5. •   Suomi100 Safkasynttärit Särkiky-
län koululaisille  Mukana 4H, MML, Helluntaiseura-
kunta ja Ev-lut. srk
Torstai 25.5.2017 klo 13 •  Kouluun lähtevien siunaa-
minen perhekirkossa, Evijärven seurakunta
Lauantai 27.5.2017 klo 12–16 •  Perhepartio-tempaus, 
Korkeamaassa, Evipartio
Lauantai 27.5.2017 klo 16 - 22 •  Heitto virvelöinti – ka-
lastuskilpailu, Sillankorva, Evij. Urheilukalastajat Ry
Lauantai  27.5 •  Teijon karaoke, Sillankorvan leirintä-
alue
Sunnuntai 28.5.2017 klo 10 •  Suvivirren sunnuntai 
kirkossa, kirkkokuoro ja kaverikuoro, Evijärven seu-
rakunta

Evijärvi 150v juhlaviikko 2, vko 23 (4.-11.6.2017) •  Tee-
ma: elinvoima, liikunta ja hyvinvointi
Sunnuntai 4.6.2017 klo 10 •  Juhlajumalanpalvelus 
Evijärven kirkossa
Sunnuntai 4.6.2017 klo 12 •  Tykkimuistomerkin pal-
jastusjuhla, Evijärvi-seura, Suomi100-tapahtuma
5. -21.6 •  Uimakoulu ma ja ke klo 14.30-16.30, Kunta-
laiset kuntoon -hanke
5. - 9. 6. klo 10-15  •  Kesäkerho alakoululaisille kirkon-
kylän koululla, Vanhempainyhdistys ja 4H
10.-13.6.  •   Perinteinen kesäleiri 7 - 14 -vuotiaille, 
Helluntaiseurakunta
Lauantai 10.6.2017 •   Avoimet kylät, Suomi100-tapah-
tuma, Aisapari
Lauantai 10.6.2017 klo 18 •  Evijärvi 150v Juhlavuoden 
pääjuhla, Evijärven nuorisoseura
Lauantai 10.6 •  Reijo Saaren tukkilaisnäytös klo14-
15,  sekä illalla Teijon karaoke, Sillankorvan leirintä-
alue
Sunnuntai 11.6.2017 klo 10 •  50 vuotta sitten ripille 
päässeiden tapaaminen, kirkko ja srk -talo, Evijärven 
seurakunta
12. - 16.6. klo 10-15  •   Liikuntakerho alakoululaisille kir-
konkylän koululla, Kuntalaiset Kuntoon -hanke ja 4H
13.6.  •   Powerpark retki perheille, 4H ja Evijärven 
kunta
Maanantai 19.6 •  Nostalgiknuttarna klo 19.30, vete-
raanimoottoripyöräkerho  Pietarsaaresta, Sillankor-
van leirintäalue
20. -22.6. •   Kesäleiri Kokkolahdessa alakoululaisille, 
4H, Evijärven seurakunta ja Evijärven kunta
Alkeisuimakoulut juhannukselta. Seuraa Kuntalai-
set Kuntoon - hankkeen tiedotuksia
Perjantai 23.6 •  Juhannustanssit, tanssittaa Seija 
Rankinen & Tähtikavaljeerit. Lippu 10e, Sillankorvan 
leirintäalue
Lauantai 24.6.2017 klo 12 •  Juhannuskirkko kirkon 
pihalla (säävaraus), Evijärven seurakunta
Sunnuntai 25.6.2017 klo 19 •   Iltamessu kirkossa,  
Evijärven seurakunta
Keskiviikko 28.6.2017 klo 18 •  Erkin koitos-urheilukil-
pailut, Evijärven urheilukenttä, Evijärven Urheilijat ja 

kunta yhteistyössä
Keskiviikko 28.6.2017 klo 20.30 - 01 •  Naistentanssit, 
Tanssiyhtye Guns Rosor, karaoke klo 21 – 01, Evijärvi 
– neitoehdokkaat, Evijärven alapään NS
Torstai 29.6.2017 klo 19 •  Laulu- ja makkaranpais-
toilta Haapajärvenkylässä Vasikkaniemen kodalla, 
uimaranta (sadesäällä metsästysmajalla), Evijärven 
seurakunta
Perjantai 30.6 . •  Puulaaki jalkapalloturnaus 5 vs 5, 
Evijärven urheilukenttä, Kuntalaiset Kuntoon -hanke

Lauantai 1.7 •  Markkinakaraoke, vetäjänä Teijo, Sil-
lankorvan leirintäalue
Lauantai 1.7.2017 •  Evijärven markkinat, Evijärven 
yrittäjät ry
Lauantai 1.7.2017 •  Katusäbä markkinaturnaus, Kun-
talaiset Kuntoon -hanke 
Lauantai 1.7.2017•   Markkinajalkapalloa nykyiset vs. 
entiset evijärveläiset, Evijärven Urheilukenttä
Lauantai 1.7.2017 •  Markkinatanssit, Ravintola Tuu-
Het
Sunnuntai 2 7.2017 klo 10 •  Jumalanpalvelus kirkossa, 
Evijärven seurakunta
Sunnuntai 2.7.2017 klo 13 •  Laulu-ja makkaranpais-
tohetki Kivijärven nuorisoseurantalolla, Evijärven 
seurakunta
Keskiviikko 5.7.2017 klo 18 •   Nappulakisat, Evijärven 
urheilukenttä, Evijärven Urhelijiat
Keskiviikko 5.7.2017 klo 19 •  Laulu- ja makkaranpais-
toilta Jokikylän kylätalolla, Evijärven seurakunta
Keskiviikko 5.7.2017 klo 20.30 - 01 •  Naistentanssit, 
Ippe Mansikka yht, klo 19 - 20 tanssikurssi TanssiAs-
keleet ry, karaoke klo 21 – 01, Evijärven alapään NS
Perjantaina 7.7.2017 klo 15 •  Lauluyhtye Virtuoso 
konsertti, Evijärven kirkko 
Lauantai 8.7.2017 •  Hepsankeikka ja hunsvotti – näy-
telmä ENSI-ILTA, Evijärven harrastajateatteri Ry
Sunnuntai 9.7.2017 klo 11 •  Kesäkirkko Vonkamiehen 
kämpällä, Seppo Ruotsala, kesäasukkaiden kirkkopy-
hä, Evijärven seurakunta, Järviseudun uittokämpän 
vihkiäistapahtuma, Evijärvi-seura, Suomi100-tapah-
tuma 
10.-13.7.2017 •  Perinteinen kesäleiri, Kokkolahden 
leirikeskus, Helluntaiseurakunta
Keskiviikko 12.7.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Evijärven 
urheilukenttä, Evijärven Urhelijiat
Keskiviikko 12.7.2017 klo 20.30 - 01  •  Naistentanssit, 
Tanssiorkesteri Luxus, karaoke klo 21 – 01, Evijärven 
alapään NS
Keskiviikko 12.7.2017 klo 18.30 •  Lahdenkylän laulu- ja 
makkaranpaistoilta Ann-Helen ja Tapani Mäkelän 
mökillä Evijärven rannalla, Evijärven seurakunta
Lauantai 15.7.2017 klo 11 - 16 •  Haukisoutu – kalastus-
kilpailu, Sillankorva, Evijärven Urheilukalastajat Ry
Lauantai 15.7 •  Teijon karaoke, Sillankorvan leirintä-
alue
Sunnuntai 16.7.2017 klo 10 •   Messu kirkossa, Evijär-
ven seurakunta
Keskiviikko 19.7.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Evijärven 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
Keskiviikko 19.7.2017 klo 18.30 •  Laulu-ja makkaran-
paistoilta seurakuntatalolla, Evijärven seurakunta
Keskiviikko 19.7.2017 klo 20.30 - 01 •  Naistentanssit, 
Kalle Jussila & Jari Nylund, karaoke klo 21 – 01, Evi-
järven alapään NS
Sunnuntai 23.7.2017 klo 10 •   Jumalanpalvelus kirkos-
sa, Evijärven seurakunta
Sunnuntai 23.7.2017 klo 10 - 16 •  Vasikka-ahon mark-
kinat, mukana Evijärvi- neito!

keskiviikko 26.7.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Evijärven 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
keskiviikko 26.7.2017 klo 20.30 - 01 •   Naistentanssit, 
Heli Pakarinen & Nelostie & Jaska Mäkynen, klo 19 
- 20 tanssikurssi TanssiAskeleet ry, karaoke klo 21 – 
01, Evijärven alapään NS
lauantai 29.7.2017 •  Evitriathlon & Vettä Korvassa - 
tapahtuma, Sillankorvan leirintäalue
lauantai 29.7 •  Tero Paronin karaoke, Sillankorvan 
leirintäalue
sunnuntai 30.7.2017 klo 10 •  Kesärippikoulun konfir-
maatiomessu kirkossa, Evijärven seurakunta
Sunnuntai 30.7.2017 klo 19 •  Väinöntalon perinteiset 
seurat, kahvitus alk. klo 18.30, Evijärven seurakunta

Tiistai 1.8.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Lahdenkylän 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
Keskiviikko 2.8.2017 klo 20.30 - 01 •  Naistentanssit, 
Dans Dax, karaoke klo 21 – 01, Evijärven alapään NS
La 5.8. – su 6.8.2017 •  Evijärven Ry:n kesäseurat mm. 
su 6.8. klo 10 messu kirkossa, Hannu Kinnunen, ruo-
kailu ja kesäseurat srk -talolla klo 12 alkaen
Tiistai 8.8.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Lahdenkylän 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
Keskiviikko 9.8.2017 klo 20.30 – 01 •  Naistentanssit, 
Leif Lindeman & Avec, karaoke klo 21 – 01, Evijärven 
alapään NS
Torstai 10.8.2017 klo 18.30 •  Laulu- ja makkaran-
paistoilta Nissinrannalla Tähtisen vanhalla tuvalla, 
Evijärven seurakunta
Lauantai 12.8 •  Teijon karaoke, Sillankorvan leirintä-
alue
Sunnuntai 13.8.2017 klo 10 •  Jumalanpalvelus kirkos-
sa, Evijärven seurakunta
Sunnuntai 13.8.2017 klo 13 •  Laulu- ja makkaranpais-
tohetki Inan nuorisoseurantalolla, Evijärven seura-
kunta
Tiistai 15.8.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Lahdenkylän 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
Keskiviikko 16.8.2017 klo 19 •  Kalevi Kiviniemen urku-
konsertti kirkossa, Evijärven seurakunta
Keskiviikko 16.8.2017 klo 20.30 – 01 •  Naistentanssit, 
Wähäkosket, karaoke klo 21 – 01, Evij. Alapään NS
Torstai 17.8.2017 klo 19 •  Lauluilta Ruurikkalassa, mm. 
Suomalaisen messun lauluja, tarjoilu alk. klo 18.30, 
Evijärven seurakunta
Lauantai 19.8.2017 klo 16 - 22 •  Pm – heitto kalastus-
kilpailu, Sillankorva, Evijärven Urheilukalastajat Ry
Lauantai 19.8.2017 •  Lasten maatalousnäyttely
Lauantai 19.8.2017 •  Jokikylän koulun entisten oppi-
laiden tapaaminen, Jokikylän kylätalo
Sunnuntai 20.8.2017 klo 10 •  Messu kirkossa, Evijärven 
seurakunta
Tiistai 22.8.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Lahdenkylän 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
Keskiviikko 23.8.2017 klo 19 •  Konsertti kirkossa, 
esiintyjät ilm. myöhemmin, Evijärven seurakunta
Keskiviikko 23.8.2017 klo 20.30 – 01 •  Naistentanssit, 
Mika Peltoniemi ja Turhat Jätkät, karaoke klo 21 – 01, 
Evijärven alapään NS
Lauantai 26.8.2017 •  syödään yhdessä kylillä, viral-
linen Suomi100-tapahtuma, Aisapari ja Suomen 
kylätoiminta/Elosäätiö 
Sunnuntai 27.8.2017 klo 10 •  Jumalanpalvelus kirkos-
sa, Evijärven seurakunta
Sunnuntai 27.8. klo 19 •  Konsertti  kirkossa, esiintyjät 
ilmoitetaan myöhemmin, Evijärven seurakunta
tiistai 29.8.2017 klo 18 •  Nappulakisat, Lahdenkylän 
urheilukenttä, Evijärven Urheilijat
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