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Evijärven kirkkotie ja kirkkovenereitti 
 
Paikkakunnalla tunnetaan useita vanhoja kirkkopolkuja sekä laajan Evijärven rannoilla olevia 
kirkkovenepoukamia Inan, Perttulan ja Joensuun kylissä. Kylien omistamilla kirkkoveneillä (jopa 
10 kpl) on kuljettu kirkkoon ja kirkolle. Kirkkoveneperinne elää edelleenkin kilpasoudun 
muodossa. Paikkakunnalla on yksi kirkkovene talaksineen. 
 
Suunnitelmana on toteuttaa Evijärven kirkkovenereitti ja liittää siihen paikkakunnan tunnetut 
kirkkotiet kuten Särkikylän kirkkotie. Evijärvi sopii hyvin tällaiseen matkailukäyttöön, sillä se on 
tarpeeksi matala, suojainen ja hyvin merkitty. Kirkkovenereitti alku tai päätös on Uittomieskämpän 
hiljentymispaikalla Jokisaaressa. Reitin toinen päätepiste on Evijärven kirkko. 
Reitti jatkuu soutaen, meloen tai kirkkoveneellä Evijärven luonnonsuojelu alueella kohti 
Ruumissaarta. Siellä on pieni kappeli ja levähdyspaikka. Saari oli aikanaan (1600 luvulla) nimensä 
mukaisesti väliaikainen hautausmaa. Matka jatkuu kohti pohjoista ja kääntyy Niittysaaren ja 
Kultasaaren välistä etelään. Seuraava taukopaikka on Sillankorvan leirintäalue. Kivisillan kautta 
jatketaan Kniivilänlahden itärantaan, josta on 500 mtr matka Evijärven kirkkoon.  
Kirkossa on rannikkokirkoille tyypillinen votiivilaiva Andreas.  
 



Evijärven kirkkotie- ja kirkkovenehankkeessa ovat mukana Evijärven kunnan edustajana Päivi 
Lappinen, Evijärven seurakunnan edustajana Mauno Puotinen, Evijärvi-seuran Heikki Valijoki, ja 
Kotiseutuyhdistyksen edustajana Kauko Koivukangas. Lisäksi mukana on uittomieskämpän 
edustajia ja yksityisiä paikallisia. 
 
Kesällä 2019 toteutui uittomieskämpällä kesäjumalanpalvelus ja päiväjuhla. Mukana olivat mm. 
kirkkoherra Aki Paavola. Hankekoordinaattori Reijo Takamaa piti juhlassa puheen, jossa kerrottiin 
Evijärvelle suunnitellusta kirkkovenereitistä. Samassa yhteydessä paljastettiin muistokivi ja 
hiljentymispaikka joen rantaan. Tätä valmisteltiin Evijärven kirkkotiekokouksessa aiemmin talvella. 
Lähtökohtana oli muistuttaa, että jokea pitkin on merelle uitettu mm mastopuita ja tervaa, joten alue 
on ollut merkittävässä roolissa laivanrakennus- ja -varustusaikana. Rannan hiljentymispuu toimii 
istuinpenkkinä. Sen juuret osoittavat kohti Pietarsaarta, Pedersöreä sillä siellä oli aikanaan 
evijärveläisten emäseurakunta ja siunattu hautausmaa. 
 
 

 
 
 
Esitys. 
Toteutetaan Evijärven kirkkovenereitti ja liitetään siihen paikkakunnan tunnetut kirkkotiet kuten 
Särkikylän kirkkotie. Merkitään vesireitti, tehdään selkeä ”merikortti” ja parannetaan 
Ruumissaaren rantautumispaikkaa. Hankitaan Evijärvelle kirkkovene ja talas, jonka ideaali 
sijoituspaikka on uittomieskämpän ranta. Etsitään paikallinen yrittäjä ja opas, jotka voivat ohjata 
ja opastaa kirkkoveneen käyttäjiä.   
Yhteistyökumppaneita ovat Evijärven kunta ja seurakunta, Evijärvi – seura, Uittomieskämppä ja 
paikalliset yrittäjät. Yhteyshenkilö on Heikki Valijoki.  
 
Reitin toinen päätepiste on Evijärven kirkko. 
 
 



       

 

Uittomieskämpän ranta, Ähtävän joki.  Muistokivi uittomieskämpän hiljentymispaikalla. 

 

 


