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Osastollamme etuja, tarjouksia ja arvontaa!

O.K. AUTO OY

www.eukonkanto.fi

Gasthaus Neuvola Sonkajärvi
     p. 044 288 6614  •  gasthausneuvola@gmail.com
Lohirannan Lomakylä  Sukeva
     lohiranta@saunalahti.fi  •  p. 0400 898 486
Viitostien leirintä Sukeva
     p. 050 5462 926  •  posti@5-tienleirinta.fi
Matkailu- ja marjatila Lohkoniemi Kauppilanmäki, Sonkajärvi
     p. 040 7458750  •  lohkoniemi@ppinet.fi
Oy Club Herrala LTD,  Jyrkkä Sonkajärvi
     p. 050 557 4636  •  seija.botty@clubherrala.fi
Ruukintupa Retkeilymaja Jyrkkäkosken ruukki
     p. 050 3531897  •  jauhiainenhenri@gmail.com
Keskikosken Lomamökit Sonkakoski, Sonkajärvi
     p. 0400 581 275  •  karinen@keskikoskenlomamokit.fi
Original Sokos Hotel Koljonvirta Iisalmi
     p. 010 785 6100  •  sales.iisalmi@sokoshotels.fi
Spa Hotel Runni, Iisalmi
     p. (017) 768 751  •  myyntipalvelu@runni.fi
Hotelli Iisalmen Seurahuone  Iisalmi
     p. (017) 83831  •  seurahuone@haapaniemenmatkailu.fi
Koljonvirta Camping Iisalmi
     p. (017) 825 252  •  koljonvirta@koljonvirta.fi
Hotel Sininen Helmi Kiuruvesi
     p. 040 705 0428  •  info@sininenhelmi.fi
Gasthaus Puomila Vieremä
     p. 040 960 2392  •  jaananet@hotmail.com
Metsäkartano Rautavaara
     info@metsakartano.com  •  p. 040  8396 350
Hombu Liikunta-,leiri- ja koulutuskeskus
     Aittokoskentie 553, 74300 Sonkajärvi  •  p. +358 40 507 7535
Koskela Sonkakosken kylätalo
     Hirvijärventie 34, 74360 Sonkakoski  •  p. 0500 571508
Mansikkavirran kylätalo Madesalmentie 483, 74300 Sonkajärvi
     Leena Hujanen  •  p. 040 503 6400  •  leena.hujanen@viesti.net
Iisalmen matkailuneuvonta
     Riistakatu 5, 74100 IISALMI  •  p. +358 040 628 1345  •  tourism@iisalmi.fi

ITÄ

Viihtyisä ja turvallinen maaseutu  
 Sonkajärven pitäjämarkkinat 30 vuotta  Wife Carrying World ChampionshipsSONKAJÄRVI

FINL AND

Karavaanarialueet Sonkajärven keskustassa
Omatalo ICE -jäähallin ympärillä ja noin 1 km säteellä Eukonkanto -areenasta 
maksullisia  asuntoauto- ja -vaunupaikkoja. Osalla alueista sähkö, wc, suihku ja wc:n 
tyhjennyspaikka. Paikkojen hinta 20 €/vrk ilman sähköä, 25 €/vrk sähköllä. 
Karavaanareille ennakkohintaan eukonkantopassi 30 €/hlö. Karavaanarialueen paikat 
löytyvät:  www.eukonkanto.fi. Paikkavaraukset Mika Sirviö p. 0440 7237184

Majoitusta Ylä-Savossa

Su
sis

eminaari  

Sonkajärven
Liikunta-
hallissa 1.7.
klo 12.30 - 15



Torstai 30.6.
12 - 20  Eukonkantokaraoken suuri karsinta liikuntahallissa
17 - 24 Tossulätkäturnaus jäähallissa / KallSi

Perjantai 1.7.
11.00 - 19.00  Sonkajärven pitäjämarkkinat, lähiruokakuja
11.30 Löylyn tarkkuusheiton MM-kisojen karsinta tapahtumakentällä
12.00 Markkinoiden avaus; Sonkajärven Yrittäjien puheenjohtaja Jari Suutarinen tapahtumalavalla
12.30 - 15.00 Susiseminaari Sonkajärven liikuntahallissa
13.00 Mörriganes -lastenkonsertti tapahtumakentällä
14.00 Rosvo Ronkaisen lainatun tavaran huutokauppa tapahtumalavalla
14.00 - 22.00 Olutterassin lavalla livemusiikkia ja karaokea
16-20 Eukonkantokaraoken semifinaali liikuntahallissa
18.30 Eukonkannon sprinttikisa Eukonkanto -areenalla
20-01 Eukonkantotanssit Souvarien tahdissa liikuntahallissa
21.00 Eukonkanto -karaoken finalistit esittäytyvät olutterassin lavalla

Lauantai 2.7.
9.00 - 17.00     Sonkajärven pitäjämarkkinat, lähiruokakuja
10-14 Avoimet ovet Omatalon talotehtaalla
11-13 Eukonkanto -karaoken finaali liikuntahallissa
11.00 Löylyn tarkkuusheiton MM-kisojen karsinta tapahtumakentällä 
12.00 Pitäjämarkkinat 30 vuotta; Viihtyisä ja turvallinen maaseutu
12.30 Rautavaaran nuorisosirkus esiintyy tapahtumalavalla
13.00 Eukonkannon joukkuekisa Eukonkanto-areenalla
13.30 Rosvo Ronkaisen lainatun tavaran huutokauppa tapahtumalavalla
14.00 - 23.00 Olutterassin lavalla livemusiikkia Marko Jolkkonen ja karaokea
14.00 Eukonkanto -karaoken semifinaali liikuntahallissa 
14.55 Eukonkannon MM-kisojen avaus Eukonkanto-areenalla
15.00 Eukonkannon 21. MM-kisa Eukonkanto-areenalla
16.30 Sakari Kuosmanen -trio liikuntahallin lavalla
17.00 Eukonkannon palkintojenjako liikuntahallissa
17.45 Ilpo Kalevan 25-vuotisjuhlakonsertti liikuntahallissa
18.30 - 21.00 Nuorten tapahtuma Lyseotien koulun salissa
19.00 Anna Abreun konsertti Lyseotien koulun salissa
19.00 Livemusiikkia Olutterassin lavalla; Sakari Kuosmanen, 
 Marko Jolkkanen, karaokekisan voittajat
klo 20-02      Eukonkantotanssit Arja Koriseva ja Fortuna orkesterin  ja 
 Jani Jalkasen ja hänen orkesterinsa tahdissa liikuntahallissa

Eukonkantopassi  .......   37 €

Nuorisopassi (12-18 v)  ....  15 €

Pe 1.7. tanssilippu .......  18 €

La 2.7. pääsylippu  .......  28 €

sis. MM-kisat- ja tanssilipun

Alle 12 v  ....................... 5 € 
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Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
Sonkajärven Eukonkanto Oy 
Rutakontie 21, 74300 Sonkajärvi 
puh. 040 675 0027
eukonkanto@sonkajarvi.fi
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Ryhmille pääsyliput:
Eukonkannon toimistosta

puh. 040 776 6263
eukonkanto@sonkajarvi.fii

•  Markkinamyyjiä 

•  Lähiruokakuja 

•  Työnäytöksiä 
•  Kyläyhdistykset esittäytyvät 

•  Lapsille puuhapaikka

•  Nuorten tapahtumapiste

•  Liikenneturvallisuus näytöksiä 

  tapahtuma-alueella:
- autoliikkeiden osastoja
- liikenneturva
- autoliitto
- palo- ja pelastuslaitos, rahtarit 

•  Sankarikoulutus kiertue 2016 

•  Wanhan tavaran ja rompe-

   myyjien myyntikatu

Arja KorisevaAnna Abreu

Pitäjämarkkinat

Eukonkannon kilparata ja säännöt
Alkuperäinen maastossa mutkitellut rata pisteaitoineen, kivineen ja puroineen on muokattu nykyaikaa 
vastaavaksi. Kilpailussa noudatetaan Eukonkannon kansainvälisen sääntövaliokunnan, EKSVK:n (Inter-
national wife carrying competition rulescommittee, IWCCR) laatimia sääntöjä.

Eukonkannon MM-kilpasarja
Virallisen radan pituus on 253,5 metriä ja se on osittain hiekka- ja sorapintainen. Radalla on yksi noin metrin syvyi-
nen vesieste ja kaksi kuivaestettä.
Kannettava eukko voi olla oma tai toisen, kuitenkin iältään yli 17-vuotias. Kannettavalla eukolla pitää olla painoa 
vähintään 49 kg. Jos kannettavan eukon paino on alle 49 kg, niin silloin eukolle laitetaan selkään eukonkantoreppu 
ja siihen painoja niin, että painoraja täyttyy.
Eukon pudottamisesta ei saa sakkoa. Jos kantaja pudottaa eukon, hänen on nostettava eukko välittömästi selkäänsä 
tai syliinsä. Eukonkannossa ei saa käyttää apuvälineinä reppuja, hihnoja tms. Kilpailijoiden on noudatettava järjes-
täjien antamia ohjeita.
Varsinaisessa MM-kilpailussa on vain yksi sarja, ja kilpailun voittaa se pari, joka kiertää radan nopeimmin. Kirjallinen 
protesti on toimitettava tuomaristolle 15 minuutin kuluessa viimeisen parin saapumisesta maaliin.
MM-kisan voittajapari palkitaan laadukkaalla tuotepalkinnonnolla, jonka lisäksi pari saa ison kassillisen eukonkan-
totuotteita, eukon painon verran eukonkantojuomaa sekä eukonkantopatsaan. Kakkoset ja kolmoset saavat tuo-
tepalkinnon sekä kassilliset eukonkantotuotteita sekä eukonkantopatsaat. Myös hauskin kilpailupari, paras asu ja 
voimakkain kantaja palkitaan eukonkantotuotekasseilla ja patsaalla. Osallistumismaksu 50 €.

Eukonkannon ikämiesten sarja
Eukonkannon ikämiesten sarjassa kantajan on oltava 40-vuotias tai sitä vanhempi. Muuten sarjan säännöt ovat sa-
mat kuin MM-kisassa. Osallistumismaksu 50 €.

Uudistunut Eukonkannon joukkuesarja
Joukkuesarjassa kolme miestä kantaa eukkoa vuorotellen. Vaihto suoritetaan juomalla ”Eukonkantojuomaa” pullo 
tyhjäksi, jonka jälkeen matka jatkuu toisen kantajan voimin. Viisi nopeinta joukkuetta pääsee ajan perusteella lop-
puarviointiin. Tuomaristo antaa loppuarvioinnissa pisteet joukkueen ajasta, asusta ja innostuksesta – kukin osa-alue 
on 1/3 pisteiden lopullisesta määrästä.  Kisan voittaa eniten pisteitä saanut joukkue. Nyt joukkueiden kannattaa 
panostaa myös asuun ja joukkuehenkeen. Osallistumismaksu 130 €.

Eukonkanto sprintti
Eukonkanto sprintissä kilpailee useita pareja yhtä aikaa noin 100 metrin pituisella radalla. Kantaja voi olla mies tai 
nainen, kunhan kannettava on vastakkaista sukupuolta. Lähtöjen parhaat pääsevät jatkoon ja illan loppukilpailuun. 
Kolme parasta paria palkitaan tuotepalkinnoilla.Osallistumismaksu 25 €.

Huutosakkikilpailu
Yleisölläkin on mahdollisuus osallistua kisaan huutosakkikilpailussa. Osallistu 4-6 hengen huutosakilla ja ilmoittau-
du ennakkoon www-sivuilla. Taidokkain huutosakki palkitaan hauskoilla eukonkantotuotteilla!

Eukonkannon MM-kisat
Herkko Ronkaisen malliin

KUVA/KUVITUS

ONKO  
SINUSTA  

SANKARIKSI?

HAE OIKEA OPPI  
ALKUSAMMUTUKSEEN.
ILMOITTAUDU OSOITTEESSA
SANKARIKOULUTUS.FI
sammutintarkistukset samoilla  
paikkakunnilla.

Sankarikoulutus tapahtumakentällä:
pe 1.7. klo 12, 13.30, 15 ja 16.30 la 2.7. klo 10, 11.30 13 ja 14.30

Tule 

Mukaan

Laulamaan!

KARAOKE
eukonkannon

kisa

Sakari 
KuosmanenIlpo Kaleva

Mörriganes

Eukonkannon juuret ovat syvällä son-
kajärveläisessä historiassa. Aikoinaan 
paikkakunnalla vaikutti rosvomies 
nimeltään Herkko Ronkainen. Hän sa-
moili ja ryösteli alueella joukkoineen. 
Rosvojoukkoihinsa Herkko kelpuutti 
vain miehet, joilla riitti kuntoa.

Mieskuntoa testattiin eukkoja ryöste-
lemällä. Ne raavaat urokset, jotka sel-
visivät Herkon urakasta kantaa eukkoa 
salomailla, yli kivien, kantojen, aitojen 
ja purojen, pääsivät mukaan Herkko 
Ronkaisen rosvojoukkoon.

MM-Eukonkannossa ei rosvoilla, mutta 
miehistä voimaa, ketteryyttä ja nope-
utta kisa vaatii. Kyseessähän on sitten-
kin “ei niin vakava” kisa. Sen sijaan hul-
lunhauskaa katsottavaa, jossa nopeus 
on valttia...

Lippuja ennakkoon:

KOULUTUS ON 
MAKSUTON!


