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 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

 

Juhannuksena   

palvelemme  
 

pe 25.6.  klo 8-20 

la 26.6.  klo 10-20  

su 27.6.  klo 10-18 
 

Helteistä Juhannusta! 
t: Salen väki  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Juhla- 



MAANANTAISIN Klo 18.30 beach lentopallo Rönnissä, 

säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN Klo 14.-14.45 kiertoharjoittelua 

(kuntopiiri) koulun takana liikuntapuistossa. 30.6., 21.7.-

25.8.2021 

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 

19.6.-8.8. ti-su klo 13-18 Tee– ja kahvihuone Siirin 

Salonki & kesäpuoti Eräjärven Eerolassa 

26.6.-1.8. asti klo 12-18 Valoa ja väriä -taidenäyttely sekä 

kahvila ja minimyymälä Vihasjärven koululla os. 

Järvenpääntie 223  

1.-31.7. la-su klo12-16 Leila Yrjölän ITE- TAIDETTA os. 

Rantalantie 262 

3.7.-1.8. la –su klo 12-16 Keittiönostalgiaa  -näyttely 

Arjuskan salongissa 

Su 4.7.-8.8. klo 12 ja 14 Musiikilliset Sunnuntaibrunssit 

Eräjärven Eerolassa 

La 31.7 klo 9-14 ja su 1.8. klo 11-15 vanhat radiolaitteet  

-näyttely os. Raatarinraitti 5 

*  *  * 

Pe 25.6. Rönnin Juhannus: A. Aallon rytmiorkesteri 

La 26.6. klo 16 JuhannusKaraoke Lounarissa  

La 26.6. Rönnin Juhannuspäivä: Leewings 

Ti 29.6. klo 19 markkinapalaveri uimalassa 

Ke 30.6. klo 17 vihdantekokurssi ja saunailta uimalassa 

To 1.7. Tanssikauden avaus: Saija Tuupanen & eX-

miehet Rönnissä 

La 3.7. Vesterinen Yhtyeineen + NEVA Rönnissä 

Ma 5.7. klo 13 parsimiskurssi Arjuskan salongissa 

Ma 5.7. klo 16 Ekyn hallituksen kokous 

Ti 6.7. klo 13 pelipäivä Lounarissa, pelataan kortti– ja 

lautapelejä 

Ti 6.7. klo 18 yhteislaulua sekä runon ja suven päivän 

runoja Vihasjärven kyläpuistossa 

Ke 7.7. klo 20.30 televisioitava jumalanpalvelus 

Eräjärven kirkossa 

Pe 9.7. klo 19 Stand Up-show Riku Suokas ja Johanna 

Tohni Rönnin Kesäteatterissa 

La 10.7. Popeda Rönnissä 

Su 11.7. klo 17  EräU:n kevätkokous Rönnissä 

To 15.7. tanssit Rönnissä,  Hurma  

Pe 16.7. klo 19 Kätkäläinen ja naapurin mies, ensi-ilta 

Rönnin Kesäteatterissa 

La 17.7. Markku Aro & Diesel Rönnissä 

Su 18.7. klo 16 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin Kesä

teatterissa 

Ma, ti, ke 19.-21.7 klo 19 Kätkäläinen ja naapurin mies 

Rönnin Kesäteatterissa 

To 22.7. klo 18 Luontopolku, grilli-ilta, yhteislaulua 

Eräpyhässä, Nunnankirkko ja Nunnanlaavu 

To 22.7. tanssit Rönnissä, Teemu Roivainen & Energia  

La 24.7. Eija Kantola & Omega Rönnissä 

Su 25.7. klo 16 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin 

Kesäteatterissa 

Ti –ke 27.-28.7. klo 19 Kätkäläinen ja naapurin mies 

Rönnin Kesäteatterissa 

To 29.7. tanssit Rönnissä, Taikakuu  

Pe 30.7. klo 20 tietovisa ja klo 21 karaoke Lounarissa 

La 31.7. klo 9-14 Eräjärven Markkinat 

La 31.7. klo 15 karaoke Lounarissa 

La 31.7. tanssit Rönnissä Heidi Pakarinen, Suvi Karjula  

& In The Mood  

Su 1.8. klo 16 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin 

Kesäteatterissa 

Ti 3.8. klo 19 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin 

Kesäteatterissa 

Ke 4.8. Kyösti Mäkimattila & Riku Niemi Orchestra -

konsertti Rönnissä 

La 7.8. Esa Pulliainen Band Rönnissä  

 

 

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU  

Liput myynnissä  

Ekyllä ja verkkokaupassa 

ekykauppa.simplesite.com 



Markkinapalaveri  

ti 29.6. klo 19 

Eräjärven uimalassa, 

Eräjärventie 1500 

 

Tervetuloa suunnittelemaan 

Markkinaviikonloppua! 

Kutomisen iloa 

Neulalla ommellaan, puikoilla 

neulotaan ja kangaspuilla 

kudotaan, selvensi opettaja 

aikoinaan. Nimityksien 

oikeellisuudesta välittämättä 

käden taidot tuottavat tekijälleen 

- ja usein myös katsojalleen - iloa. 

Kutomalla voi tehdä käyttö- tai 

koriste-esineitä: mattoja, liinoja, 

pyyhkeitä, tyynyjä tai vaikkapa 

tauluja. 

Eräjärven kirkolla, entisen pankin 

ikkunoissa (Eräjärventie 1591) on 

katsojien ilona sisustustekstiili-

artesaani Suvituuli Raita-ahon 

kutomia mattoja. Suvituulin 

kutomille matoille on tyypillistä 

iloiset, räiskyvät värit. Hän kertoo, 

että värikkäät matot valmistuvat 

nopeammin, niitä on mieluisampi 

tehdä. Hän kutoo matot yleensä 

uudesta trikookuteesta, joka ei 

pölyä niin paljoa kuin vanhasta 

vaatteesta leikattu kude. Sekin 

kuitenkin onnistuu, jos kuteet on 

valmiiksi leikattu tai revitty. 

Osa esillä olevista töistä on jo 

käytössä, osa matoista etsii vielä 

uutta kotia. Suurin osa Suvituulin 

töistä kulkeutuukin joulu- tai 

syntymäpäivälahjoina eteenpäin. 

Kauimmaiset taitavat peittää 

lattioita Espoossa ja Inkoossa. 

Takaisin Eräjärvelle muutettuaan 

Suvituuli on kutonut noin 150 

metriä mattoa ja välitöinään 

tehnyt 14 ristipistotyynyn-

päällistä.  

Matot ovat näytillä nyt kesällä 

jonkin aikaa. Tarkkailemme, ettei 

auringon porotus pääse 

vaurioittamaan värejä. 

  Ulla Raita-aho 

Vanhat radiolaitteet 

näyttely, Jorma Raita 

La 31.7. klo 9-14 

Su 1.8. klo 11-15 
Raatarinraitti 5, Eräjärvi 

 

Tuo vanha radiosi 

arvioitavaksi Suomen 

radiohistoriallisen seuran 

sihteeri Jorma Raidalle 

 

ERÄJÄRVEN MARKKINAT 

”Yhdessä ja lähellä” 
 

Perjantai 30.7.  

klo 17 markkinatalkoot kirkolla,  

klo 20 tietovisa ja klo 21 karaoke  

Lounarissa 
 

Lauantai 31.7.  

klo 9-14 MARKKINATORI,  

musiikkiesityksiä, kilpailuja,  ym. 

Klo 9-17 KIVIMUSEO  avoinna 

Klo 12 Akkanaisten konsertti kirkossa 

Klo 15 karaoke Lounarissa 

Klo 20 tanssit Rönnissä 
 

Sunnuntai 1.8. 

Klo 12 ja 14 Musiikillinen Sunnuntaibrunssi Eräjärven Eerolassa 

Klo 16 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin kesäteatterissa 

 

 

Eky ja Purkiainen ”toivat” minut  

25 vuotta sitten Eräjärvelle.  

Ja tekivät minusta heti eräjärveläisen!  

                  Kiitos ja onnitteluja 

                   Airi S-V Järvenpäästä 



   Tehdään yhdessä       
                  Vihdanteko kurssi ja saunailta ke 30.6. kello 17 

      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 
 

  Luontopolku ja grilli-ilta Eräpyhä to 22.7. klo 18 Nunnankirkko 

ja   Nunnanlaavu, yhteislaulua  
        järj. Yhdessä ja lähellä-hanke  

Vuosia on kulunut monta, 

monta niin unohtumatonta. 

Aikaa on kulunut 10 vuotta, 

en voisi uskoa tuota. 

Juhliin emme silti ala suotta 

vaan toivomme tervettä vuotta. 
 

KEITTIÖNOSTALGIAA  

–NÄYTTELY 3.7.-1.8. 

La - su  12-16 

Arjuskan salonki 

 os. Uusi-Laurila 36 

Rönnin heinäkuun  
AUKIOLOAJAT 

 

ke-to klo 12-18  
(tanssi-iltoina klo 24 saakka) 
Pe klo 12-21 
La klo 12-01 
Su klo 12-18 
 

Ala carte ke-la klo 12-18,  
su klo 12-16.  



Kylän oman kansa-

koulun taidekesä   
”Mikä se hieno rakennus on, 

jonka ohi ajoimme? Olipa upeat 

värit siinä vanhassa kansakou-

lussa! Nuo vanhat kouluraken-

nukset ovat ihania, niissä on 

tunnelmaa!” 

Vihasjärven kansakoulun ohi 

kulkeneet ihmiset ovat monesti 

palanneet muistelemaan näke-

määnsä ja kyselleet koulun vai-

heista ja nykytilasta. Ne, jotka 

ovat itse tätä koulua lapsena 

käyneet näkevät varmaan mie-

lessänsä suuret salit, pönttö-

uunit, paripulpetit ja oman 

opettajansa luokan edessä. 

Jokaisella on omat muistonsa. 

Yksi muistaa laulukokeet, toinen 

tiukan kurin. 

Monella joku opettajan kom-

mentti on voinut jäädä mieleen 

ikuisesti. Toivottavasti kannus-

tava lausahdus! Juuri kuulin 

muiston, jossa pojat olivat jää-

neet kiinni tupakanpoltosta, 

mutta opettaja hoiti asian niin, 

ettei siitä tehty suurta numeroa 

luokassa tai kylällä. 

Naisopettajalta löytyikin inhi-

millistä ymmärrystä, jonka 

kyseiset koulupojat nyt varttu-

neina vieläkin muistavat.   

Onneksemme tätä vanhan kan-

sakoulun tunnelmaa on vieläkin 

mahdollista lähteä kokemaan 

vanhalle koululle, joka toimii 

nykyään kahvilana ja taide-tilana. 

Korkeat huoneet, lämpimän 

sävyiset lattiat sekä raikkaan 

turkoosit uunit luovat hienot 

puitteet taidenäytteyille. 

Kahvinsa ja herkulliset leivok-

sensa voi vierailija nauttia salissa 

tai hyvin hoidetussa pihassa. 

Halutessaan on mahdollista pitää 

etäisyyttä, sillä tilaa riittää ympä-

rillä. Näin taataan turvallinen 

kulttuurikäynti, varovaisuutta ja 

ohjeistuksia noudattaen. 

Juhannuspäivänä avautuu siis 

taidenäyttely! ”Väriä ja valoa -  

taidetta vuosikymmenten 

varrelta”. Tällä kertaa taulunsa 

koulun seinille ripustavat tai 

patsaansa pihaan asettelevat 

ihan lähitienoiden taiteilijat. 

Kaikki ovat Järvenpään ja Vihas-

järven kyliltä tai aivan lähialu-

eilta. Suurin osa taiteilijoista on 

lupautunut kertomaan töistään 

sekä pitämään pienen työ-

näytöksen näyttelyn aikana. 

Taiteilijat ottivat koulun emän-

nän Aija Viitaniemen mahdol-

listaman näyttelyn ilolla vastaan. 

Mukana ovat Tiina Anttila, Airi 

Huhtakallio, Risto Jokela, Jelena 

Salonen, Raija Saramäki, Tuula 

Sipilä, Jukka Tilsa, Teija Willman 

sekä Eelis Lindroos ja Asta Viita-

niemi. 

”Mahtavaa, että näitä koulu-

rakennuksia kunnostetaan ja ne 

saavat uuden käyttötarkoituksen 

vaikka kahvilana. On hyvä, että 

nähdään vaivaa, jotta rakennuk-

set ja niiden historiallinen arvo 

säilyvät,” Tämäntapaisia ajatuk-

sia kertoi useampikin näyttelyyn 

osallistuja ja toivommekin, että 

kansakoulujen ystävät läheltä ja 

kaukaa lähtevät tätä näyttelyä ja 

hienoa koulua katsomaan! Kesän 

parhaimpaan aikaan: 26. 6. - 1. 8. 

2021. Klo 12 – 18. Tervetuloa 

avajaisiin Juhannuspäivänä! 

Tuula Sipilä, 

Näyttelyn järjestäjien  ja 
osallistujien puolesta 

KUHMALAHDEN KAUPPA 
Kuhmalahdentie 56, 36810 Kuhmalahti 

Palvelemme kesäaikana 
ma-to 9-19, pe 9-20, la 9-18, su 11-15 

TERVETULOA!  

Sähkö- 
autojen 

latauspiste

Violan Puoti  
palvelee  

lauantaisin klo 12-18 
 

Nuuruslahdentie 254, Kuhmalahti  
p. 0407053852  

 

Olemme auki  
koko Juhannuksen 

Tervetuloa!   

             Violan puoti 

Autoglym ralli sulkee 

teitä 3.7.2021 
Suljettavat tieosuudet Pajulan PT 

14229, Vedentaustan PT 14227, 

Pohja-Västilä PT3253.  

Tiet suljetaan la 3.7.2021 klo 13-

19.15 väliseksi ajaksi.  

Mikäli kilpailun aikana ilmenee 

tarvetta hälytysajo-neuvon tai 

vastaavan paikalle saamiseksi ota 

yhteyttä turvallisuus-johtaja Jari 

Partoon p. 040 4113325 tai yleiseen 

hätänumeroon 112  



TIEDOTUS 
Rönnin lavalla (Eräjärventie 946) 
järjestetään kesän aikana jälleen 
lukuisia tapahtumia. Muutamissa 
tapahtumissa on edellisten vuosien 
tapaan käytössä myös ulkolava, 
jolloin ympäristöön leviää normaa-
leja tansseja enemmän ääntä ilta-
aikaan. 
Päivät ovat: 25.6., 3.7., sekä 10.7. 
Muista mahdollisista ilta-aikaan 
tapahtuvista ulkoilmatilaisuuksista 
ilmoitetaan etukäteen. Pyrimme 
minimoimaan asiasta aiheutuvat 
haitat mm. äänilaitteiden suuntauk-
sella. Toivotamme kaikille oikein 
mukavaa ja rauhallista kesää ja 
pahoittelemme tapahtumista 
mahdollisesti aiheutuvaa hetkellistä 
häiriötä. Asiaan liittyvät tiedustelut 
voi tehdä osoitteeseen  

jussi.valve@ronninlava.com. 
Eräjärven Urheilijat ry kiittää  

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. 

Paikallisia herkkuja ja kädentaitoja  
 Tapahtumat ja Kahvila ChefBug palvelee :  
 26.6.-1.8. klo 12-18 Valoa ja väriä -taidenäyttely  
 21.8. klo 15-17.15 Musiikkinäytelmä Rautatie  

 

                       Vihasjärven kansakoulu  
             Järvenpääntie 223, Orivesi (Eräjärvi),  

              www.herkkuhyonteiset.fi     p. 040 725 4586     

Onnea kylämme oivalliselle tiedotuskanavalle!Onnea kylämme oivalliselle tiedotuskanavalle!Onnea kylämme oivalliselle tiedotuskanavalle!   

Pitkää ikää Purkiaiselle toivottaa Esvo 

Onnea kylämme o ival l i s e l le  t iedotuskanaval le !  
 

Pitkää  ikää Purkia ise l l e  to ivottaa  
 

 

Eräjärven seudun vesiosuuskunta 



Martat retkellä 

Helteisenä torstaiaamupäivänä 

suuntasimme automme kohti 

Kangasalaa ja Arboretum Frickiä, 

tämä keväänä ensimmäistä kertaa 

yleisölle avoinna olevaa ”salaista” 

puutarhaa. Paikan omistajat Leila 

ja Erkki Frick ovat rakentaneet 

puutarhaa, omaa arboretumia 80-

luvulta lähtien. Hienoa, että nyt 

olivat päättäneet avata sen myös 

yleisölle. Retkemme ajankohta 

osoittautui mitä 

parhaimmaksi, alppi-

ruusut olivat nimittäin 

juuri parhaimmassa 

kukassa! Meille oli 

varattu opastettu 

kierros puutarhassa jo 

ennen varsinaista  

puutarhan aukioloa.  

 

Nähtävää ja ihasteltavaa riitti, 

alppiruusujen ja atsaleojen toinen 

toistaan upeampi kukkaloisto oli 

hämmästyttävää! Kierroksen 

päätteeksi useat nauttivat vielä 

pihakahvio Ruusupuun hyvistä 

herkuista. Edes hyttyset eivät 

onnistuneet pilaamaan kaikin 

puolin onnistunutta retkeämme. 

Lämmin kiitos kaikille  kanssa-

retkeilijöille! 

Mennään taas!  

 

Mukavaa kesää 

Eräjärven Martat/HK 

 

Myytävänä sahatavaraa 
pienempään rakentamiseen. 

Halvempaa ja parempaa laatua  

kuin kaupassa. 

Sahanpurua ILMAISEKSI eko– ja 

lemmikkieläintalouksiin. 
 

Lähteenmäen Saha 
                     Vedentaustantie 620 

                         P. 040 842 6164 

Vihdan tekoon – 
yhdessä  
Ensi viikolla harjoitellaan uimalan 
rantasaunalla vihdan tekoa (30.6. 
klo 17). 
Opastusta saamme videon 
välityksellä Antti Peltoselta ja Risto 
Jokiselta. 
Tässä muutama ohje kurssille 
tuleville:  
Parhaat vihdat saa rauduskoivusta. 
Riippakoivusta tehdyllä vihdalla 

ulottuu kuulemma vihtomaan 
molemmat kyljet yhdellä liikkeellä. 
 

Vihtoja varten tarvitaan hyvä nippu 
koivun lehteviä oksia, vihdaksia ja 
lisäksi sidontaa varten tarvitaan 
pitkä, noin 1,5 metrin mittainen, 
lähes koko mitaltaan oksaton 
vittas, jossa päässä on oksia ja 
lehtiä.  
 

Vittas pujotetaan vihdan sisään. 
Nuori koivuntaimi on siihen hyvä.  
 

Jokainen tuo omat vihta-
aineet mukanaan. Illan 
päätteeksi voi uida ja 
saunoa.       
 
Tämä Ekyn järjestämä 
Yhdessä ja lähellä hankkeen 
kurssi on avoin kaikille ja 
maksuton.  

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

Kuvissa Antti ja Risto 
esittelevät valmista vihtaa ja 
sidontavittaksia 

Taksi Olli Nieminen 
0400 238 915 

Eräjärvi 

Rönnin tapahtumat  

käynnistyvät vauhdik-

kaasti juhannuksesta 
 

Rönnin tanssilava tarjoilee kesän 

jokaiselle viikolle tapahtumaa 

juhannuksesta alkaen. Aattona 

ulkolavalla viihdyttää A. Aallon 

rytmiorkesteri ja juhannuspäivänä 

kansaa villitsee Leevi and The 

Leavingsin kappaleita soittava 

Leewings. Tanssikausi avataan 

huippusuositun Saija Tuupasen 

johdolla torstaina 1.7. ja heti 

perään lauantaina heinäkuun 3. 

päivänä Rönnin ulkolavalla 

nähdään ensimmäistä kertaa 

kansan suureen suosioon noussut 

Vesterinen yhtyeineen. Vesteris-

illan avaa vahvasti 

paikallisväritteinen NEVA, liput on 

myynnissä osoitteessa tiketti.fi. 

NH  



Eräjärven 

Kehittämisyhdistys  EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

MA      9-15    
TI-PE   9-17     
LA       9-14 

25.-27.6. suljettu 

Asiamiesposti   *   Veikkaus 
Apteekin palvelupiste,  

lääketilaukset ke klo 17 menn. 
Kopiointipalvelut  *  Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia  *  Paikallisia tuotteita 

Kylälehti Purkiainen   
Vesiosuuskunnan toimisto 

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253 

eky@erajarvi.net 

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   
p. 040 350 1253, eky@erajarvi.net 

Leväslahden PVY 
 

Vuokraa taloaan erilaisiin 

tilaisuuksiin.  

Vuokrattavana edullisesti myös 

astioita ja kahvinkeittimiä, 

erilaisia maatalouskoneita, 

tielana, betonimylly ja 

klapikone.  

Kysy lisää puh. 040 413 7616. 
 

Kyläkirjaa Ronttikulmalta 

Koljonkantaan vielä saatavissa 

muutama kappale, hinta 40 €. 

Tiedustelut sihteeriltä  

puh. 040 418 3911. 
 

PVY kerää metalliromua, 

isommista eristä voidaan sopia 

nouto puh. 0500 132 047 

 

ITE- 

 TAIDETTA 

Heinäkuun ajan 

 la-su klo12-16 

Leila Yrjölä 

 Rantalantie 262 

 35240 Ristakallio 

 ORIVESI/ERÄJÄRVI  


