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TERVETULOA ITÄKYLÄ-VIIKOLLE 

Tänä kesänä vietämme jo seitsemättä 
Itäkylä-viikkoa. Viikko-ohjelmassa on vanhoja 
hyviksi koettuja tapahtumia, mutta aina myös 
jotain uutta. Itäkylä-viikon tapahtumiin ovat 
kaikki lämpimästi tervetulleita kunta- ja 
kylärajoihin katsomatta! Ohjelma 
muutosvarauksin. Viimeisin ohjelma/
aikataulu www.itakyla.fi tai Facebookista!

LAUANTAI 9.7.  
Autotallikirppispäivä. Myyntipisteitä ympäri 
kylää! Lisätiedot Facebookista ja www.itakyla.fi 
SUNNUNTAI 10.7. 
1 . Ko i r a l e n k k i A m m e s k a l l i o l l e , l ä h t ö 
Rantakankaan koululta klo 10.00.  
2. Superpesistä Veto-Ankkurit klo 17.00. 
Itäkylän teltta Saarikentän sillan kupeessa. 
Väliaikatarjoilut 5€/hlö, Teltalla Vedon edus-
taja, katsomossa omat paikat. Mennään 
pyörillä: Salen pihassa kokoontuminen klo 
15.00. 
3. Karikkoteatteri esittää: Kapteeni Keikku, 
Karpan kauhu klo 18.00 kylätalolla.  Esityksen 
jälkeen lapsille hauskoja työpajoja! Liput: 7€, 
3-vuotiaat ja alle ilmaiseksi, sis. työpajat. 
Kylätalolla kanttiini ja näytelmässä vahva 
itäkyläläisedustus. Kylätalon osoite: Uimalantie 
39. 
MAANANTAI 11.7. 
1. Alakouluikäisten iltapäivä (tytöt+pojat) 

kylätalolla klo 14-17. Ohjelmassa mm. 
uimista, saunomista, pelailua ja odotettu 
vesipyssyturnaus (omat pyssyt mukaan!). 
Omia eväitä voi ottaa mukaan. Järjestäjä 4h. 

2. Karikkoteatteri esittää: Kapteeni Keikku, 
Karpan kauhu klo 18.00 kylätalolla. Ks. 
lisätiedot sunnuntain kohdalta. 

TIISTAI 12.7. 
1. Bocciaa klo 13.00 Kalervon hall i l la , 

Luomalantie 267 B. 
2. Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien iltapäivä 

(tytöt+pojat) kylätalolla klo 14-17. Ohjelmassa 
mm. uimista, saunomista, pelailua ja beach 
volleytä. Omia eväitä voi ottaa mukaan. 
Järjestäjä 4h. 

3. Avoin Itäkylän golfmestaruus: kaikille avoin 
tutustuminen golfiin, ei tarvitse olla pelannut 
aikaisemmin. Kokoontuminen klo 17 
lyöntipaikalla; kierros alkaa n. klo 19 
joukkuekisana. lmoittautumiset ja lisätiedot: 
Asko/0400-292413.  

4. Karikkoteatteri esittää: Kapteeni Keikku, 
Karpan kauhu klo 18.00 kylätalolla. Ks. 
lisätiedot sunnuntain kohdalta. 
KESKIVIIKKO 13.7. 
1. VIIMEINEN ESITYS: Karikkoteatteri esittää: 

Kapteeni Keikku, Karpan kauhu klo 18.00.  
Ks. lisätiedot sunnuntain kohdalta. 

2. Hevosten ja ponien Match Show klo 11.00 
ratsastuskentällä, Suvitie 54. Lisätiedot: 
Mari-Leena Vesala, puh. 040-5442724. 

3. Mehtäperäjuoksu (n.10 km). Metsästysmajan 
lenkin voi kiertää kävellen, sauvakävellen tai 
pyörä i l len , Lenk in puo l i vä l i ssä on 
mehutarjoilu. Kilpasarjan yhteislähtölähtö on 
klo 19 Wiinapuun pihasta, Purolantie 115. 
Nopeimmat naiset ja miehet palkitaan. 
Pyöräilijät voivat kiertää Pihlajamaanlenkin, 
n. 19 km  ja ottaa omat juomat mukaan.  Illan 
päätteeksi juomatarjoilu, rupattelua ja 
arvonta kaikkien osallistujien kesken.  

TORSTAI 14.7. 
1. Vesiurheilupäivä alkaen klo 15 kylätalolla. 

Klo 17 yllätysesiintyjä! 
2. Itäkylän Uistelumestaruus klo 18-21 

kylätalolla. Palkinnot! 
3. Karoliinan jumpat: klo 17.30 kahvakuula ja 

klo 18.30 Lavis. Rantakankaan koulu, 
Koulutie 34, Sateen sattuessa sisällä. hinta 
5€/jumppa. 

PERJANTAI 15.7. 
1. Itäkylä Lappajärven markkinoilla. Kysy 

myyntipaikkoja (oma pöytä mukaan!)  
p. 040-3509953/Sari. 

2. ”Seuralla tavataan” -ilta alkaen klo 18 
Nuorisoseuralla. Tavataan entiset, nykyiset 
ja tulevat itäkyläset. Mukavaa ohjelmaa ja 
puffetti. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  

LAUANTAI 16.7. 
1. Itäkylä Lappajärven markkinoilla. 
2. Jalkapallo-ottelu klo 15.00 Ukot ja Akat vs. 

Sinkut. Arvotaan latoarvonnan voittaja.

ITÄKYLÄ NETISSÄ: 

 
     

Tule mukaan Itäkylän aktiiviseen Facebook-
ryhmään! 

Kotisivut: www.itakyla.fi 
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