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14.-20.6.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

  

Meille on tullut valikoimiin erä  

hamam-pyyhkeitä  

hintaan 9,95€  
 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

KYLÄTORI LA 12.6.  

KLO 11-15 
Eräjärven kirkolla 

 

   Lätty– ja vohvelikahvila 

   Leivonnaisia 

   Eräjärvi-tuotteita 

   Asusteita 

   Arpoja 

   Ilmaiset myyntipaikat 

TERVETULOA! 

Muistithan varata paikan 

juhannusviikon värilliseen 

juhlanumeroon! 

Vielä ehdit purkiai-

nen@erajarvi.net 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 beach 

lentopallo Rönnissä, säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 14.-14.45 kiertoharjoittelua 

(kuntopiiri) koulun takana liikun-

tapuistossa 

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 

3.7.-1.8. la –su klo 12-16 

Keittiönostalgiaa  -näyttely Arjus-

kan salongissa 
 
 

*    *    *  
 

11.-13.6. klo 10-18 Vihasjärven  

kansakoulu 115 vuotta! Kahvi-

la ja minimyymälä auki os. Jär-

venpääntie 223 

12.-13.6. klo 10-18 Taidemyllyllä 

ja Kyläpuistossa Perhoset ja Pör-

riäiset puistossa -tapahtuma  

12.-13.6. klo 11-18 Tee- ja kahvi-

huone Siirin Salonki Eräjärven 

Eerolassa 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori Erä-

järven kirkolla 

To 17.6. klo 17.30 Lavis-

lavatanssijumppa Rönnillä 

Pe 18.6. klo 17 Eräjärven  

Kalastushoitoyhdistyksen vuosi-

kokous Lounarissa 

Pe 18.6. klo 18 Uiherlan osakas-

kunnan varsinainen kokous Lou-

narissa 

Su 20.6. klo 10 Sanajumalan-

palvelus kirkossa (Keskinen, 

Konttila)  

 

Kurkista 12.-13.6. virtuaalisesti Oriveden Van-
hat talot ja pihat -kohteisiin 
Mukana on myös useita yleisölle avoimia kohteita,  
Seuraa tapahtumaa: https://www.facebook.com/
orivedenvanhattalot 
 
Vieraile paikan päällä seuraavissa kohteissa. Kohteisiin vapaa pääsy! 

Siitaman nuorisoseurantalo Jukola (Siitaman kylätie 614): Avoinna 

yleisölle la klo 11-15, myynnissä aitoa siitamalaista pitsaa kello 11-15. 

Luvassa myös oheisohjelmaa. 

Kesäkahvio Pakari (Unkilan tila, Unkilantie 60): Avoinna yleisölle: la 

klo 12-16 

Eräjärven Eerola (Eerolanmutka 12): Avoinna yleisölle la ja su 11-18 

(lounas 12-15, Tee- ja kahvihuone Siirin Salonki klo 11-18) 

Vihasjärven kansakoulu (Järvenpääntie 223, Ristakallio): Avoinna 

yleisölle pe-su klo 10-18, Kahvila ChefBug ja minimyymälä 

Taidemylly ja Kyläpuisto (Pajulantie 140 sekä Vihasjärvenpuisto Jär-

venpään ja Laurilantien kulmaus): Avoin omatoiminen ulkokohde la 

ja su klo 10-18 

Rönnin huvikeskus (Eräjärventie 946): Avoinna yleisölle / ravintola 

avoinna la klo 12-22 ja su 12-16 

Pitkäjärven Nuorisoseurantalo Lehtola (Laasolantie 751): Kohde 

avoinna yleisölle la klo 10-14 

Taitokeskus Orivesi / Auvisen talo (Keskustie 37, 35300 Orivesi): 

Avoinna yleisölle la 12.6. klo 10-14, työpajoja, työnäytöksiä, Auvisen 

talon historiaa -näyttely, myymälä 

Paltanmäen kotiseutumuseo (Museotie 2): Avoinna yleisölle la ja su 

klo 10-16, Villasukkien tarinoita – näyttely, Ylä-Hämeen taiteilijaseu-

ran näyttely, vapaa pääsy 

Tunkelon Isotalo (Tunkelontie 540, Längelmäki): Avoinna yleisölle la 

ja su klo 11-16 Lyydian kulttuurikahvilassa keittolounas 

Ryttylä (Liehuntie 831, Päijälä): Piha avoinna yleisölle la ja su klo 12 - 

16.00, Ryttylä Open pihagolf 

Lisäksi virtuaalikohteina Talo Käpälämäki ja Västilän Voimantalo! 

 

To 24.6. klo 17.30 Lavis-lavatanssijumppa Rönnillä 

La 3.7. klo 18 Vesterinen yhtyeineen ja Neva Rönnissä 

Ke 7.7. klo 20.30 televisioitava jumalanpalvelus Eräjärven kirkossa 



Eräjärven Kehittä-

misyhdistys  EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

 MA      9-15    

 TI-PE   9-17     

 LA       9-14 
25.-27.6. suljettu 

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääketi-
laukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253 

eky@erajarvi.net 

Jari Salmentausta  
Tehdään yhdessä turvallinen ja  

toimiva Orivesi.  
 

Työllä ja yrittämisellä pysyvät  
palvelut kestävästi nyt ja  
tulevaisuudessa kaikille.  

Sinä innokas, talkoohenkinen nuori tai aikuinen!  

Etsimme joukkoomme kesälle 2021 staffeja Rönnin tapahtumiin!  
 

Staffin tehtäviin kuuluu esimerkiksi narikan valvominen, tapahtuma-

alueen siisteydestä huolehtiminen ja lippujen tarkistaminen. 

Staffina pääset samalla nauttimaan Rönnin mahtavasta miljööstä ja 

tapahtumatunnelmasta!  

Nuorilta talkoolaisilta Edellytämme  

15 vuoden ikää. 
 

Ota rohkeasti yhteyttä 

myynti@ronninlava.com tai erajarvenurheilijat@gmail.com  

 

Heikki Lähteenmäki       

Yhdessä eteenpäin koko Oriveden parhaaksi 
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             Kyläpuisto ja Taidemylly mukana viikonlopun  
             tapahtumissa 12. - 13. 6.  klo 10-18 

 

Tutustu perhosten ja pörriäisten maailmaan! 
Lähde ulkoilemaan, taidetta katsomaan sekä kahvittelemaan! 

 

Kyläpuistossa on aiheeseen sopivaa taidetta ja siellä voi vaikka syödä 
eväänsä kauniiksi laitetussa puistossa! Taidemyllyllä on taidetta, ESV:n 

lasten taidekortteja sekä revontulikortteja myynnissä. Pitkästä aikaa 
myllyllä voi vierailla sisälläkin. Myllykahvilaa kosken kohinassa pitävät 

pikku – yrittäjät Hilla ja Vieno. TERVETULOA! 
 

Noudatetaan varovaisuutta ja ohjeistuksia! 
Kyläpuisto: Järvenpääntie 20 ja Mylly: Pajulantie 130. 

Järvenpään – Vihasjärven kylätoimikunta 

Pajukannan-Kuivasen 

osakaskunnan  

merkit ja luvat myynnissä  

Ekyn toimistolla,  

Eräjärventie 1591,  

p. 040 350 1253  

mailto:myynti@ronninlava.com
mailto:erajarvenurheilijat@gmail.com


Korvasienestystä 

 

Olen jo monta vuotta sienestä-

nyt, ja syönyt noin kolmeakym-

mentä  erilaista sientä. Ilmeisesti 

kaikki ovat olleet ruokasieniä. 

Korvasieniä olen tyytynyt vain 

ihailemaan metsässä, kunnes äk-

käsin, että rannassa on ihan-

teelliset olot niiden keittämi-

seen: hella ulkona, jotta tuuletus 

var-masti toimii ja järvi kukku-

roillaan 

kevätraikasta vettä. 

Sienten kasvupaikan tiesin en-

nestään, kun muovihanska kä-

dessä vihdoin uskalsin lähteä to-

simielellä metsään. Ensin oli yö-

pakkasia, sitten yhtäkkiä kesän 

lämpöä. Mistä erotan, ovatko 

sienet ylipäätään vielä kelvolli-

sia? Päätän valikoida pienempiä, 

niin yleensä muidenkin sienten 

kanssa teen. Ootte te söpöjä, läs-

sytän niille tuoreimmille tulok-

kaille. 

 

Sienet ovat pienehköjä, ja vain 

halkaisen ne ennen keittämistä. 

Hanskat kädessä yritän jotenkin 

saada sienistä enimmät roskat 

pois. Otan isoimman kattilan 

minkä löydän, ja kolmilitraisena 

se reilusti riittää muutamalle sie-

nelle. Ensin vesi ruskettuu, vaah-

toaa, sitten vihdoin alkaa poreil-

la. En muista tarkkoja ohjeita, 

mutta aion keittää kaksi kertaa 

kymmenen minuuttia. Tiedän 

että kattilasta tuleva höyrykin on 

myrkyllistä, mutta sienistä lähtee 

niin herkullinen tuoksu, että kier-

rän kattilaa kuin kissa kuumaa 

puuroa. 

 

 Kummankin keittämisen jälkeen 

kumoan kattilallisen sihtiin ja 

läiskin kuupalla ämpäristä vettä 

sienten päälle. (Myöhemmin lu-

en, että huuhtelut on tehtävä 

runsaalla vedellä, ja alan epäillä 

josko homma tässä kohtaa meni 

pieleen.) Keitän sienet varmuu-

den vuoksi kolmannenkin kerran, 

vaikka alan jo melkein sääliä 

 niitä. Jääkö niihin enää edes mi-

tään makua? 

Kotona huuhdon sienet lävikössä 

vielä kertaalleen ja pilkon ne pie-

niksi. Laitan kasarin pohjalle oi-

variinia ja sienipalat, sekaan si-

pulikermaa, ripauksen vehnä-

jauhoja, hitusen merisuolaa ja lo-

puksi  persiljaa. Annan muhen-

noksen hautua sen aikaa, kun 

pasta kypsyy. Valmiin annoksen 

päälle ripottelen vielä vähän par-

mesania, vaikka alan epäillä, että 

hukutan sienen oman maun. Sie-

niruoissa 

 yksinkertaisuus on valttia, mikä 

tällaiselle laiskalle kokille sopii 

vallan mainiosti. 

 

 Ateria on parasta viikkokausiin. 

Sienissä tuntuu edelleen sienen 

oma maku ja niiden rakenne on 

mukavan napakka. Mikään näin 

maukas ei voi olla myrkyllistä. 

Syötyäni vilkaisen kuitenkin sie-

nikirjaa. 

 Myrkytysoireet vatsanvään-

teineen alkavat useimmiten 5-8 

tunnin kuluessa ateriasta. Mutta 

mitään ei tapahdu, vatsa on rau-

hallisempi kuin yleensä myöhäi-

sen iltasyömisen jälkeen. 

 

 Toinen kevätsieni, kartiohuhta-

sieni onkin huomattavasti hel-

pompi tapaus. Sen voi palastella 

suoraan pannulle, varovasti 

maustaa ja syödä vaikka leivän 

päällä. Edelliskeväänä huomasin 

sellaisen naapurin puutarha-

karikkeessa ja kävin ihan muina 

naisina nappaamassa. 

Sienihullu mikä sienihullu. 

 

    - HM  

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. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 

€/pmm, muualla 0,25 €/pmm. 

Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 

€/pmm. Mainosten jättö-aikojen 

ylittämisestä peritään 10%:n koro-

tus/mainos. 


