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21.-27.6.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

 

Asiakastoiveina  valikoimassa:  

Vegaaninen pizzamuru 1,85€ 

Vaalea maustekakku 2,30€ 

Mansikkatuutit 6kpl 1,98€ 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

   Tehdään yhdessä       

                  Vihdanteko kurssi ja saunailta ke 30.6. kello 19 

      Rantasaunalla, Eräjärventie 1500. Omat vihta-ainekset 

      mukaan 
 

     Parsimiskurssi ma 5.7. klo 13  Arjuskan Salongissa 

  Pelipäivä ti 6.7. klo 13  Lounarissa, pelataan yhdessä   

   kortti– ja lautapelejä 

       järj. Yhdessä ja lähellä-hanke  

 

 

 

Perunaa ja sipulinippuja. 

Mansikkaa säävarauksella. 

Pe 17.6. klo 10-18 

La 18.6. klo 9-15 

Juhannusviikolla 

Ti - Ke klo 10-17 

To klo 10-19 

Juhannusaattona 9-12 

Tilaukset ja tiedustelut 

Marjo p. 040-7696056 

 Annetaan mökin  

maalausurakka  

Eräjärvellä tehtäväksi. 
 

 Tied. P.  040 5506104  

LOUNASRAVINTOLA JA PUB ERÄJÄRVI  

 

Pe 18.6. klo 21-01 
KARAOKE 

Vapaa pääsy 
 

La 26.6. klo 16- 
JuhannusKaraoke 

Vapaa pääsy 
 

TIETOKILPAILU 

Kesäkuussa la klo 15 

Heinäkuussa pe klo 20 
 

Kesänäyttelyssä Lounari 15v 

julisteita menneistä tapahtumista 

Palvelemme 1.6.-7.8. 
Ti-Ke 10-17 

To 10-20 

Pe 10-22 

La 12-20 

Su 12-16 

Ma sulj. 
(tarvittaessa pidempään) 

 

KESÄN VAKIOT: 
To klo 17-20 Motoristikahvila 

Pe Pizzaperjantai 
La Lonkerolauantai 
Su Siipisunnuntai 

044 530 6366               TERVETULOA!           www.puberajarvi.net 

Lääkekuljetus 

juhannusviikolla 

Viikolla 25 tulee lääketilaukset 

jättää Ekylle jo ti 22.6. klo 14 

mennessä. Tilatut lääkkeet 

noudettavissa Ekyltä to 24.6.  

n. klo 14 alkaen. 

Eky avoinna to 24.6. klo 9-17, 

25.-27.6. suljettu 

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 beach 

lentopallo Rönnissä, säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN Klo 14.-14.45 

kiertoharjoittelua (kuntopiiri) 

koulun takana liikuntapuistossa 

TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto 

avoinna.  24.6. suljettu 

PERJANTAISIN KLO 20 

tietokilpailu Lounarissa 2.7. alkaen 

LAUANTAISIN Klo 15 Tietokilpailu  

Lounarissa 26.6. asti 
 

31.8. asti Lounarin 

taidenäyttelyssä: Lounari 15 vuotta 

- menneiden tapahtumien julisteita 

26.6.-1.8. asti klo 12-18 Valoa ja 

väriä -taidenäyttely ja kahvila 

Vihasjärven koululla 

3.7.-1.8. la –su klo 12-16  

Keittiönostalgiaa  -näyttely 

Arjuskan salongissa 
 

 

*    *    *  

Pe 18.6. klo 17 Eräjärven  

Kalastushoitoyhdistyksen vuosi-

kokous Lounarissa 

Pe 18.6. klo 21 Karaoke Lounarissa 

Pe 18.6. klo 18 Uiherlan 

osakaskunnan varsinainen kokous 

Lounarissa 

Ti 22.6. klo 12-19 kirjasto avoinna 

koululla 

Su 20.6. klo 10 Sanajumalan-

palvelus kirkossa (Keskinen, 

Konttila)  

Su 20. 6. klo 12 - 16 Taidemylly auki 

os. Pajulantie 130  

To 24.6. klo 17.30 Lavis-

lavatanssijumppa Rönnillä 

Pe 25.6. Rönnin ulkolavalla 

A.Aallon rytmiorkesteri 

La 26.6. klo 16 JuhannusKaraoke  

Lounarissa  

To 1.7. tanssit Rönnissä, Saija 

Tuupanen 

La 3.7. klo 18 Vesterinen 

yhtyeineen ja Neva Rönnissä 

Ke 7.7. klo 20.30 televisioitava 

jumalanpalvelus Eräjärven kirkossa 

Su 11.7. klo 17  EräU:n kevätkokous 

Rönnissä 

Sanelman elämää 
 

Sanelma oli meidän hevonen, hyvä hevonen, työmyyränä mitä 
parhain. 
Kun isä ja Sanelma olivat kyntämässä peltoa vein isälle juotavaa ja 
Sanelmalle leipiä. 
Sarat olivat jokseenkin sadan metrin pituisia. Jos sattui, että 
kyntöviilua oltiin vetämässä tiestä pois päin, niin Sanelma katsoi 
vähän väliä missä kohdin olin eväineni tulemassa heitä kohti. Tielle 
päin kyntöviilu syntyi vauhdilla. Se oli hyvin tietoinen, että tauolla se  
saisi ruisleivän paloja ja isä mehua maitokannusta. Hevosen leipiä 
säilytettiin aitassa. Ne olivat kivikovia ruisleipiä joita palasteltiin 
kirveellä aitan portailla hevoselle vietäväksi. Pehmeällä turvallaan se 
hamusi leivän palat suuhunsa, ne olivat Sanelman karkkeja. 
Paremmista herkuista se ei tiennyt. 
 

Kesän tultua Sanelma lomaili saaressa Pajulanjärvessä. Sinne piti uida 
salmen yli veneen perässä. 
Viikonloppuisin isä pyöräili Sanelmaa katsomaan ja vei sille suolaa 
saareen. Koska kyseessä oli saari, niin kaikki äänet kantavat hyvin 
vettä pitkin. Kerran Sanelma oli kuullut hevosen hirnuntaa 
jostain kaukaa. Se hyppäsi veteen ja ui yli kilometrin matkan 
lajitoveriaan tapaamaan. Sen saaren omistaja oli hämmästynyt, kun 
aivan vieras hevonen oli jostain ilmestynyt hänen hevostaan 
katsomaan. Pitkällisen selvittelyn jälkeen meille tultiin kertomaan, 
että Sanelma oli nyt kaukaana Pajulan kylästä. 
 

Kun heinäntekoon ryhdyttiin, niin Sanelma veti niittokonetta ja 
haravakonetta. Heinien korjaamisen latoon se hoiti vetojuhtana. Me 
lapset olimme survomassa heinäkuormia ja apuna kuormia 
purettaessa. Ladot ja navetan parvet olivat kuumia ja pölyisiä, lisänä 
kiukkuiset paarmat. Ne iskivät hikiseen ihoon armotta. Sanelma sai 
potkia ja heiluttaa häntäänsä pahemmilta puremilta välttyäkseen. 
Sen kimpussa olivat myös isokokoiset hevospaarmat. 
 

Talvella Sanelma pääsi suojasäällä ulos. Mikä vauhti ja mikä lento, 
kun se karautteli pitkin pihaa. 
Se myös paalikoi eli hankasi selkäänsä lumeen. Siihen kohtaan jäi 
ruskea jälki. 
Joulun jälkeen alkoi rankakuormien veto liiterille. Sanelma 
valjastettiin ronkkelin eteen  ja matka metsään alkoi. Suuret 
rankakuormat piti loppumatkasta vetää navetan nurkalta alkaen 
mäkeä ylös. 
Mäen alla sen silmistä näki, että nyt on otettava vauhtia, jotta 
kuorma saadaan perille. Niin se sitten lisäsi vauhtia ja pysähtyi vasta 
isän pysäyttäessä sen. Isän käydessä syömässä Sanelmakin rouskutti 
heiniä pihamäntyyn sidottuna. 
 

Jouluaattona Sanelmasta tehtiin syntipukki siihen, että isä ei koskaan 
nähnyt joulupukkia. Hän oli juuri silloin joulupukin käydessä tallissa 
hevosta ruokkimassa. 
 
Sanelman aikaa muisteli Aholan Leena 



Eräjärven 

Kehittämisyhdistys  

EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

 MA      9-15    

 TI-PE   9-17     

LA       9-14 
25.-27.6. suljettu 

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, 
lääketilaukset 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 

JuhlaPurkiaisessa tämän 

kokoisen värillisen ilmoituksen 

hinta 20,00 e (sis. alv) 

Vielä ehdit 

purkiainen@erajarvi.net 

Timo 
kiittää ja kumartaa! 

Työt Oriveden 

kaupunkilaisten, 

kaupungin ja sen 

kylien hyväksi 

jatkuu. 

 
 Kiitokset äänestäjille! 

Kaikille eräjärveläisille  

avoimet ovet Taidemyllyllä! 

Sunnuntaina 20.6. klo 12 - 16 

 Tervetuloa!  

  Tuula Sipilä  

Lämmin kiitos  
Kristillisdemokraatteja 

äänestäneille.  

Pidetään koko Orivesi mukana. 

  Heikki 

Eräjärven Urheilijat ry 

sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS  

su 11.7.2021 klo 17 Rönnissä 

Käsitellään sääntöjen 

määräämät asiat sekä 

sääntömuutos, § 17 

nimenkirjoittajat 

TERVETULOA! 

  Johtokunta 

Liput myynnissä  

Ekyllä ja verkkokaupassa 

ekykauppa.simplesite.com 



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 

etusivulla 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. 

Yhdessä ja lähellä-
hanke 
Ekyllä on tänä vuonna hanke 

nimeltä Yhdessä ja lähellä. Olemme 

saaneet siihen rahoitusta 

Tampereen Talouskoulun säätiöltä. 

Tavoitteenamme on järjestää 

erilaisia kokoontumisia. Korona on 

pitänyt meitä kodeissa ja yksinään 

tai vain oma perheen ääressä. 

Kylälle on myös muuttanut paljon 

uusia asukkaita. Heillekään ei ole 

paljoa tarjoutunut tilaisuuksia 

tutustua kyläläisiin ja toisiinsa. 

Kokeilemme myös vanhojen 

taitojen elvyttämistä.  

Peli-iltoja ja muita 

Olemme ideoineet järjestettäväksi 

pelitapaamisia (kortti-, lauta- ja 

pihapelejä, kuten betanque ja 

mölkky), vihdantekokurssi, 

ompeluseuroja (esim. sukan 

kantapään ohjausta tai ihan vaan 

omia neulomisia/virkkaamisia/

kirjontaa ym. jutustellen toisten 

kanssa), saunailtoja, lauluiltoja, 

ruoka-ja leivonnaisreseptien 

kokeilua ja vaihtoa, vanhojen 

paikannimien keruuta ja 

sijoittamista kartalle, juttelua 

yhteisöasumisesta, 

kimppakävelyitä pururadalla tai 

muualla, tule tutuksi-tapaamisia. 

Otamme myös ideoita vastaan 

erilaisista aiheista. Tapaamiset 

olisivat pienten ryhmien, 

lähitapaamisia, ei isoja 

massatapahtumia. Toki Eräjärven 

markkinoilla hankkeen on tarkoitus 

näkyä myös.  Myös asukashankinta 

kuuluu hankkeen sisältöön, ja 

olemme kutsumassa ainakin 

Pälkäneen Luopioisten kylältä 

esittelyä heidän toiminnastaan. 

Päätapahtuma kesäajan päättyessä 

Varsinaisesti hankkeeseen on 

suunniteltu yksi isompi tapahtuma; 

Ruoka- ja konserttitapahtuma la 

31.10., jolloin alussa olisi kerättyjen 

reseptien ruokia ja leivonnaisia, 

musiikkia kaiken ikäisille 

aikataulutettuna pitkin iltaa. Se olisi 

samalla Ekyn 40-vuotijuhla. 

Vinkkejä esiintyjistä otamme ilolla 

vastaan. 

Kylään meille, teille? 

Kokoontumisia tavoittelemme eri 

puolille kylää, ikään kuin, että joka 

kylällä olisi kokoontumiset 

mahdollisimman lähellä, kävely- tai 

pyöräilymatkan päässä. Olemme jo 

hieman kartoittaneet paikkoja. 

Julkisten tilojen lisäksi kaipaamme 

pienille lähiryhmille tiloja/paikkoja. 

Peli-iltaa tai ompeluseuraa voi 

järjestää myös yksityiskodeissa; 

pirtissä, olohuoneessa, pihalla tai 

terassilla. Olisiko Sinulla tarjota 

pihaa/pirttiä/muuta tilaa 

kokoontumisille? Soittele tiloista ja 

muista ideoista Ekylle  

p. 040 350 1253 tai Ekyn sihteerille 

0400 834692 tai käy Ekyllä 

kertomassa tai laita sähköpostia 

eky@erajarvi.net.  

  

   Yhdessä ja lähellä-hanke 

Komealupiini on säädetty kansallisesti haitalliseksi 
vieraslajiksi 
Haitallista vieraslajia ei saa päästää ympäristöön eikä tuoda Suomeen EU:n 
ulkopuolelta eikä myöskään toisesta EU-maasta, pitää hallussa, kasvattaa, 
kuljettaa, saattaa markkinoille, välittää taikka myydä tai muuten luovuttaa.  
 
Torjuntakeinot 
Komealupiini leviää tehokkaasti siemenistä, jotka säilyttävät itämiskykynsä 
pitkään. Sen hävittäminen on hankalaa, sillä maaperän siemenvarastosta 
nousee uusia taimia useiden vuosien ajan. Komealupiinin hävittäminen 
vaatiikin pitkäjänteisyyttä ja torjuntatyötä on jatkettava useiden vuosien 
ajan. 
Kukintojen katkaiseminen tai niittäminen aina ennen siementen kypsymistä 
on hyvä keino estää uusien siemenien syntyminen ja niiden leviäminen. 
Säännöllinen, 2-4 kertaa kasvukauden aikana,  kasvin tyveltä tehty niitto 
heikentää väistämättä kasvin elinvoimaa ajan myötä. kasvupaikkaa, joten 
on tärkeää, että ne korjataan pois.     
      Vieraslajit.fi 


