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 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20 

          Su          10-18 LOUNASRAVINTOLA  

JA PUB ERÄJÄRVI  

 

 

 

 
Kesävalikoimassa  

runsaasti grillituotteita mm.  

Atria XXXL Naudan 

Grillipihvi  

Tennesee 11.95€/0,6kg 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

TILAUKSESTA  

Kultapellon puutarhan 

kesäkukkia, yrttejä ja  

vihannesten taimia 
 

Jätä tilaus Ekylle tai soita  

p. 040 350 1253 

 

Palvelemme 18.5.-31.5. 
Ti-To 10-17 

Pe 10-22 

La 12-18 

Su-Ma suljettu 
 
 

Lauantaisin klo 15 
TIETOKILPAILU 

 

Tilaa meiltä kevään juhliin 
täyte- ja tuorejuustokakut! 

 

044 530 6366 
www.puberajarvi.net 

 

Eräjärvi-Seura ry:n 

Sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 

Erälinnassa ke 2.6.2021 klo 16 

Johtokunta klo 15 
 

Kahvitarjoilu 
 

TERVETULOA! 

  Johtokunta 
 Eräjärven Marttojen 

RETKI TO 10.6. 
Arboretum Frick,  

Kangasala.  
 

Ilmoittautumiset pj Heli 

Koskinen p. 040 724 7290,  

helikoskinen1@luukku.com.  

JunnuTupiksessa Koulun henki 
JunnuTupislaiset ovat ahkeroineet kuluneen talven Henna Ruostilan 

ohjauksessa kansalaisopiston piirinä. Valitettavasti Korona aiheutti 

kuuden viikon katkoksen harjoittelussa. Näytelmän nimi on Koulun 

henki, tekstin on näyttelijöiden ideoinnin pohjalta koostanut ohjaaja. 

Se kertoo kummallisesta taudista, joka hukkaa koulun hyvän hengen. 

Mitäpä sitten tapahtuukaan? 

JunnuTupis tarjoaa perinteiseen tapaan Eräjärven koululaisille ilmais-

näytöksen. Lisäksi on myös maksulliset näytökset ma 24.5. kello 18 

(ensi-ilta) ja la 29.5. klo 13. Koronan vuoksi toki rajoitetuilla katsoja-

määrillä, tarjoamme ainakin läheisille mahdollisuuden nähdä lasten 

työn tulokset. Muistetaan maskit ja käsihygienia, ja vain terveenä te-

atteriin. Lippuvaraukset p.0400 834692, liput 5/10€. Näytöksen jäl-

keen on kahvio avoinna.       -ak-  

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 beach 

lentopallo Rönnissä, säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 14.-14.45 kiertoharjoittelua 

(kuntopiiri) koulun takana liikun-

tapuistossa 

Klo 18-20 Partio srk-kodilla pa-

rittomilla viikoilla 31.5. asti. 

TORSTAISIN 3.6. ja 10.6. klo 12-

19 kirjasto avoinna.  

LAUANTAISIN Klo 15  

Tietokilpailu Lounarissa 
 

20.4. alkaen Lounarin taide-

näyttelyssä: Lounari 15 vuotta - 

menneiden tapahtumien julisteita 

 

Eräpyhäjuhla peruttu Eräjärvi-

Seuralle mahdollisessa tartuntati-

lanteessa aiheutuvien vastuiden 

vuoksi. 
 

*    *    *  
 

Pe 21.5. klo 15-18 Kylätori kirkolla 

Ma 24.5 klo 9.30 Perhekerho ja 

klo 12.30 Raamattupiiri srk-

kodissa 

Ti 25.5. klo 12-19 Kirjasto avoinna 

To 27.5. klo 17 Ekyn hallituksen 

kokous Lounarissa 

La 29.5. klo 11-14 kasvienvaihtoa 

ja kirpputori Vihasjärven kyläpuis-

tossa 

Ma 31.5. klo 10-16 Kiven tarina –

koulutus Rosellissa 

Ke 2.6. klo 16 Eräjärvi-Seuran ke-

vätkokous Erälinnassa, johtokunta 

klo 15 

Ma 7.6 klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Ke 9.6. klo 18 markkinapalaveri 

Rosellissa, os. Perkiöntie 24 

To 10.6. Marttojen retki arboretu-

miin Kangasalle. Ilm. p. 040  

724 7290 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori Eräjär-

ven kirkolla 

Kylälehti Purkiaista julkaisee Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, 

35220 Eräjärvi. Ilmoitukset ja muu aineisto alkuviikosta, viimeistään ke klo 12.00 

p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenille etusivul-

la 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm. 

Mainosten jättö-aikojen ylittämisestä peritään 10%:n korotus/mainos. 

Vihdoinkin, retki! 
 

Eräjärven Martat järjestävät retken Leila ja Erkki Frickin ”paratiisiin”, 

tämän vuoden toukokuuhun saakka yksityisenä pysyneeseen arbore-

tumiin eli puulajipuistoon. Arboretum Frick sijaitsee Kangasalan Liuk-

sialassa, entisillä Liuksialan kartanon mailla. 

Harrastajapuutarhuri Erkki Frick on rakentanut yksityistä arboretumi-

aan 1980-luvulta lähtien. Alppiruusuinnostuksesta lähtenyt harrastus 

käsittää nykyään 3,2 hehtaarin puutarhan, jossa pelkkiä puita ja pen-

saita on lähes 500 eri lajia tai lajiketta. Puutarha jakaantuu 14 erilai-

seksi puistikoksi, jolla jokaisella on oma lajistonsa ja tunnelmansa. 

Alppiruusurinteellä, magnoliapuutarhassa ja rosariossa voi ihastella 

kesän kukkaloistoa. Hyvin hoidettuja polkuja pitkin voi astella läpi 

englantilaistyyppisen mökkipuutarhan, irlantilaistyylisen metsäniityn 

tai lehtikuusimetsikön. On pieni lehmuskuja Unter den Linden ja hil-

jaisuuden puutarha löytyy buddha-patsaineen Alppiruusurinteen 

päältä. 

Eläköityneen pankinjohtaja Erkki Frickin motto arboretumia rakenta-

essaan on ollut ”pääosassa kauneus”. 

Arboretum Frickin harvinaisimpia lajeja ovat mm. erilaiset hevoskas-

tanjat, trumpettipuu, Kiinan saarni, Turkin tammi, valeakaasia ja 

mammuttipetäjä sekä maailman vanhimmaksi elävä puulaji, hidas-

kasvuinen vihnemänty. 

Arboretumilla on myynnissä rajoitetusti omia siemenestä kasvatettu-

ja erikoispuiden ja pensaiden taimia. 

Näihin taimiin, kokonaisuuteen ja yli 800 alppiruusun ja atsalean pää-

kukintaan lähdemme tutustumaan torstaina 10.6.2021. Erkki Frick 

pitää ryhmällemme opastetun, noin tunnin kestävän kierroksen Ar-

boretumissa klo 11, joten kokoonnumme Eräjärven kirkolle 

(Eräjärventie 1592) klo 10 ja pyrimme jatkamaan koronaturvallisin 

kimppakyydein siitä yhdessä eteenpäin kohti Liuksialan koulun park-

kipaikka, josta on noin 500 metrin kävely Arboretumille. Arboretum 

sulkee porttinsa klo 16, paikalla jo käyneiden mukaan liian aikaisin, 

joten jotta päivästä saa kaiken irti, kannattaa varata hyvät kengät ja 

muutenkin asianmukainen varustus. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset Eräjärven Marttojen puheenjohtaja 

Heli Koskiselle p. 040 724 7290, helikoskinen1@luukku.com 9.6. 

mennessä. Retki on Eräjärven Marttayhdistyksen jäsenille ilmainen, 

muille kustannus on 7 €, sisältäen pääsylipun ja opastetun kierroksen 

Arboretumissa. 



  

 KYLÄTORI  

 PE 21.5. KLO 15-18 

 ERÄJÄRVEN KIRKOLLA 
 

 Mm. Lettu ja  

vohvelikahvila  

 Leivonnaisia 

 Eräjärvi-sukkia 

 Arpoja 

 

TERVETULOA! 

 

                                 La 29.5. klo 11La 29.5. klo 11La 29.5. klo 11---141414   

 

Vihasjärven KYLÄPUISTOSSA os. Järvenpääntie 20 
 

                  kahvia                arpaonnea              etäseurustelua  

Järvenpää-Vihasjärven kylätoimikunta 

Mukaan la 12.6.  

kyläesittelyyn? 

Eky valmistaa virtuaalisen esitte-

lyn kylästämme lauantaille 12.6., 

jolloin olemme mukana valta-

kunnallisessa Avoimet kylät-

tapahtumassa. Omalla kylällä on 

toki perinteinen Kylätorikin. 
 

Haluaisit(te)ko tuoda toimin-

taanne/toimintaasi//palvelujasi/

palvelujanne mukaan Avoimien 

ovien Eräjärven esittelyyn? Laita 

kuva/kuvia sähköpostilla 

osoitteeseen eky@erajarvi.net  

viimeistään to 27.5., niin ehdim-

me tehdä esittelyn.  

Tekijäryhmä valikoi yhteensopi-

van kokonaisuuden omasta ja 

saadusta materiaalista. Palve-

luista saa laittaa myös lyhyen 

tekstiesittelyn, koska se hel-

pottaa työn toteutusta. 

Tavoitteenamme on siis esitellä 

kylää asukashankinta- ja matkai-

lulähtöisesti. Jos haluat työryh-

mään mukaan laita viestiä ja yh-

teystietosi Ekylle. 



Oman kaivon kunto kan-

nattaa tarkastaa keväällä 

– sade- ja sulamisvedet 

voivat pilata veden laa-

dun  

Kaivon kunto kannattaa tarkistaa 

keväisin. Mikäli kaivon rakenne 

on vaurioitunut, sade-, sulamis- 

ja tulvavesien mukana kaivoon 

voi päätyä epäpuhtauksia, joista 

voi olla haittaa terveydelle.   

”Kuluneen talven aikana lunta on 

ollut runsaasti kaikkialla Suomes-

sa. Kevään eteneminen on jo 

käynnistynyt ja lähiaikoina lumi-

en sulamisvettä on liikkeellä. 

Myös runsaiden sateiden aikana 

vettä on liikkeellä runsaasti”, sa-

noo THL:n erikoissuunnitteli-

ja Outi Zacheus. 

Kaivo on kunnostettava ja puh-

distettava silloin, jos kaivon 

puutteellinen rakenne mahdollis-

taa sade- ja sulamisvesien pääsyn 

kaivon sisälle, esimerkiksi kaivon 

kannen raoista. Myös pieneliöt ja 

jyrsijät voivat tunkeutua heikko-

jen kansirakenteiden läpi kai-

voon. 

Mökkien ja omakotitalojen yksi-

tyiset kaivot ovat omistajiensa 

vastuulla 

Yksityiskaivot ovat omistajiensa 

vastuulla. Edes huolella ja taidol-

la rakennettu kaivo ei pärjää il-

man säännöllistä huoltoa. Kai-

vonomistajien tulisikin säännölli-

sin väliajoin tarkistaa oman kai-

vonsa kunto ja rakenteet sekä 

tehdä tarvittavat korjaukset. 

Kaivon kannen tulee olla niin tii-

vis, ettei sadevesi pääse kulkeu-

tumaan kaivoon kannen raoista. 

Kaivon sisälle kannattaa myös 

kurkistaa. Jos kaivon renkaiden ja 

putkien läpivientien saumat eivät 

ole tiiviit tai jos kaivon renkaiden 

välistä puskee kaivon sisälle puun 

juuria, ei kaivo toimi oikealla ta-

valla. Sisärakenteiden tiiviydellä 

varmistetaan, että vesi päätyy 

kaivoon oikeaoppisesti ainoas-

taan pohjan kautta. 

Mikäli oma aika ja taidot eivät 

riitä kaivon kunnostamiseen, 

kannattaa ottaa yhteys kaivojen 

kunnostukseen erikoistuneeseen 

yritykseen. 

Kaivon sijoittamista tontille kan-

nattaa suunnitella huolella. 

Kaivo kannattaa rakentaa paik-

kaan, jossa se on mahdollisim-

man kaukana veden laatua uh-

kaavista tekijöistä, kuten kiinteis-

tön omasta tai naapurin jätevesi-

järjestelmästä. 

Kaivon ympäröivän maaperän 

tulee viettää kaivosta poispäin, 

jotta sade- ja sulamisvedet eivät 

kulkeudu kaivoon. 

Kaivon routasuojausten tulisi olla 

kunnossa. Näin routa ei pääse 

liikuttelemaan kaivon renkailta. 

Kaivoveden turvallisella laadulla 

estetään vatsatauti 

Kaivon ylläpito, säännöllinen 

huolto ja kaivoveden laadun tut-

kituttaminen ovat kaivon omista-

jan vastuulla. Jos kaivo on ollut 

pitkään käyttämättä, kannattaa 

veden laatu tarkistaa ja tarvitta-

essa tutkituttaa paikallislaborato-

riossa ennen kuin vettä alkaa juo-

da tai käyttää ruoanlaittoon. 

Kaivoveden poikkeava väri, haju 

tai maku voivat kertoa veden li-

kaantumisesta, joka pahimmassa 

tapauksessa voi johtaa vatsatau-

tiin. Sameaa vettä ei tule koskaan 

käyttää juomavetenä. Kaivon li-

kaantumisen syy tulee selvittää ja 

poistaa. Jos likaantumisen syytä 

ei voida poistaa, voi ainoana 

vaihtoehtona olla uuden kaivon 

rakentaminen. 

Epäselvissä tilanteissa kaivon-

omistaja voi kysyä neuvoja ja oh-

jeita oman kunnan terveyden-

suojeluviranomaiselta. 

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 

 

Ympäristönsuojelulaki kieltää 

pohjaveden pilaamisen kaikkial-

la. Pilaantuneen pohjaveden puh-

distaminen on vaikeaa, hidasta ja 

kallista. Useissa pilaantumistapa-

uksissa tutkimuksista ja puhdis-

tustoimenpiteistä aiheutuu kus-

tannuksia pilaajan lisäksi myös 

kunnalle ja valtiolle. 

 


