
 

 

 
Järviseudun läpi virtaava Ähtävänjoki on ollut vuosisatojen ajan 
seutukunnan asukkaille merkittävä yhteys merelle. Jokea pitkin on 
uitettu puutavaraa ja viety tervaa rannikolle, joten joki muodostaa 
historiallisesti merkittävän kokonaisuuden. 
 
1800- ja 1900 – lukujen vaihteessa metsä- ja uittotyöt olivat monelle 
tärkein ansionlähde. Ähtävänjoen vesistöjä pitkin ei kuljetettu 
ainoastaan Järviseudun alueelta kaadettuja tukkeja, vaan on arvioitu, 
että noin viisi miljoonaa tukkia olisi kuljetettu Suomenselän yli 
Ähtävänjokeen uitettavaksi Pietarsaareen.  
Puita ajettiin Evijärvelle aina Keski-Suomesta saakka. 
Evijärvi on ollut keskeinen paikka uittotukkien koontipaikkana. 

Uittomieskämppä kunnioittaa valtakunnan ja Ähtävänjoen uittomiesten 
vaativaa ja raskasta puiden uittotyötä sekä uittoperinnettä. 

Evijärvi-Seura Ry hallinnoi uittomieskämpän rakentamisen 
mahdollistanutta investointihanketta, jota on rahoittanut Leader 
Aisapari. 
Seuran aktiivit ovat käyttäneet hankkeen toteuttamiseen lukemattomia 
talkootunteja. Arvokas kotiseututyö ja uittomiesperinteen vaaliminen 
jatkuvat tulevaisuudessakin. 

 
Pohjanmaan  
Järviseudun  

uittomieskämppä 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Uittomiehentie  
    62500 EVIJÄRVI 

    

Järviseudun läpi virtaava Ähtävänjoki on ollut vuosisatojen ajan 
seutukunnan asukkaille merkittävä yhteys merelle. Jokea pitkin 
on uitettu puutavaraa ja viety tervaa rannikolle, joten joki 
muodostaa historiallisesti merkittävän kokonaisuuden. 
 
1800- ja 1900 – lukujen vaihteessa metsä- ja uittotyöt olivat 
monelle tärkein ansionlähde. Ähtävänjoen vesistöjä pitkin ei 
kuljetettu ainoastaan Järviseudun alueelta kaadettuja tukkeja, 
vaan on arvioitu, että noin viisi miljoonaa tukkia olisi kuljetettu 
Suomenselän yli Ähtävänjokeen uitettavaksi Pietarsaareen.  
Puita ajettiin Evijärvelle aina Keski-Suomesta saakka. 
Evijärvi on ollut keskeinen paikka uittotukkien koontipaikkana. 

Uittomieskämppä kunnioittaa valtakunnan ja Ähtävänjoen 
uittomiesten vaativaa ja raskasta puiden uittotyötä sekä 

uittoperinnettä. 

Evijärvi-Seura Ry hallinnoi uittomieskämpän rakentamisen 
mahdollistanutta investointihanketta, jota on rahoittanut 

Leader Aisapari. 
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lukemattomia talkootunteja. Arvokas kotiseututyö ja 
uittomiesperinteen vaaliminen jatkuvat tulevaisuudessakin. 
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KOKOUKSET, 
KOULUTUSTILAISUUDET 
(av-laitteet käytettävissä) 
 
    PERHEJUHLAT 

ILLANISTUJAISET 

PIKKUJOULUT 

MATKAILIJAT 

RETKIKOHDE  

    
KAHVITILAISUUDET 
  
KILPAILUT ja 
KISAILUT                                                                       

KÄMPÄN ESITTELY 

 
 
 
 

 
UITTOMIESKÄMPÄN  VUOKRAUS  

Sisätilat vuokrattavissa, n. 30 henkilöä, 
majoitus max 6 henkilöä  

KÄYTÖSSÄ n. 2-3 h kuluttua tilauksesta ja 
henkilömäärästä riippuen 

Tilauksesta: Kahvi, pulla, pieni suolainen, 
makkaranpaisto. 

Mahdollisuus ruokailuun, varattava erikseen. 

 
 

Varaukset, tilaukset ja lisätiedot:  
Heikki Valijoki p. 040 722 4436  
heikki.valijoki@pp.inet.fi tai  
Paula Kultanen p. 040 842 6450 
paula.kultanen@evijarvi.fi 
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