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12.-18.7.2021 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 

 

 

 

 

Säilöntäaika parhaimmillaan.  

Asiakastoiveina valikoimassa  

3 L etikkakanisteri 5,65€ ja 

 5 L vahva pakastuspussi  

1,78€/15kpl  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

   Tehdään yhdessä  
      

   Luontopolku ja grilli-ilta 

Eräpyhä to 22.7. klo 18  

Nunnankirkko ja Nunnanlaavu, 

yhteislaulua  

 

järj. Yhdessä ja lähellä-hanke  

Rönnin Kesäteatterissa  

Ekyn nimikkonäytös 

KÄTKÄLÄINEN JA  

NAAPURIN MIES 

ma 19.7.2021 klo 19 
Liput 25,00€, sisältää väliaikatarjoilun 

 

Liput myynnissä Ekyllä ja  

verkkokaupassa  

ekykauppa.simplesite.com 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys  

EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

 MA      9-15    

 TI-PE   9-17     

LA       9-14 

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 

Eräjärvi-tuotteita Ekyltä 

Sukkia  *  Kahvia 

Teetä   *   Palapelejä 

Kasseja   *   paitoja 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 beach lentopallo 

Rönnissä, säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN 21.7.-25.8. Klo 14.-14.45 

kiertoharjoittelua (kuntopiiri) koulun takana 

liikuntapuistossa  

TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto avoinna  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpailu Lounarissa  

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 ja kahvila 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 

10.-17.7. la-la klo 11-17 Luonto taiteilijan sil-

min, Kyösti Puttosen pronssi- ja kiviveistoksia 

Pirilän Navetalla, os. Eräjärventie 1256.  

 

*    *    *  

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

Johanna Tohni Rönnin Kesäteatterissa 

La 10.7. Popeda Rönnissä 

La 10.7. klo 14 Musiikkia Suomen kuvatai-

teen päivän kunniaksi: Tapani Virtanen, Tuula 

Sipilä Vihasjärven kansakoululla 

Su 11.7. klo 17  EräU:n kevätkokous Rönnissä 

Ma 12.7. klo 14 Miten villaa huovutetaan? 

Jelena Salonen Vihasjärven kansakoululla 

Ke 14.7. klo 17.30 Lavis-Lavatanssijumppa Rön-

nissä 

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 Kesäteatterissa 

Ma, ti, ke 19.-21.7 klo 19 Kätkäläinen ja naapu-

rin mies Rönnin Kesäteatterissa 

Ke 21.7. klo 17.30 Lavis-Lavatanssijumppa Rön-

nissä 

Su 25.7.  klo 12 Kesävieraiden kirkkopyhä Rön-

nissä (Mattila, Tulivirta)  

Tue Ekyä, osta lippu teatteriin! 

Rönnin Kesäteatterin Kätkäläinen ja naapurin mies -

näytelmästä on Ekyllä nimikkonäytös ma 19.7. kello 

19. Eky saa puolet lipputuloista. 

Pääsylippu 25€ sisältää väliaikakahvit, joita mm. Martat 

talkoilevat. Leivonnaiset ovat laktoosittomia (kerrothan 

muista ruoka-aineallergioista ennakkoon Ekylle). Pääsy-

lippuja tähän näytökseen voit ostaa mieluiten ennak-

koon Ekyltä, Ekyn hallituksen jäseniltä tai Ekyn verkko-

kaupasta osoitteesta  http://

ekykauppa.simplesite.com/. Näytökseen ei ole nume-

roituja paikkoja. 

Jos aiot ostaa liput vasta ovelta, teethän lippuvarauk-

sen Ekylle ennakkoon (040 350 1253), jotta leipurit tie-

tävät väliaikatarjoilujen määrän. 

Näytös siis Rönnin Kesäteatterissa, Eräjärventie 946. 

 

Nähdään Rönnissä! 

t. Ekyn hallitus 

Stand Up Show pe 9.7. klo 19 
 

Illan aikana yleisöä naurattavat koomikkopari Riku  

Suokas ja Johanna Tohni. He ovat tehneet TTT:lle  

hittiesityksen Mars vs. Venus? Vuonna 2017 ja jatko-

osa on tulossa syksyllä 2021.  

Tänä iltana kuullaan juttuja kaikesta maan ja taivaan  

väliltä.  Ja melko varmasti puidaan myös heidän 

parisuhdettaan, keski-ikäisyyttä ja lapsiperheen arkea. 
 

Riku Suokas on suomalaisen stand upin veteraani.  

Hän on kiertänyt lavoja jo 90-luvulta asti, esiintynyt  

lukuisissa TV-ohjelmissa ja tehnyt mittavan uran teatteri

-maailmassa. 
 

Johanna Tohni on kiertänyt stand up -lavoja lähes  

10 vuotta. Hän on esiintynyt mm. Nelosen Stand up! -

ohjelmassa ja tekee keikkoja myös All Female Panelin  

riveissä. 

Lippuja Ekyltä, ovelta tai liput.erajarventeatterit.fi  

      AK 



Nuorten oma festari 
ORWfest jo neljännen 
kerran Rönnissä 
Kun nuoret järjestävät itse oman 
tapahtumansa, on lopputulos 
nuorten näköinen ja täynnä ko-
kemuksia sekä muistoja. Linja 
pitää, kun nuorten oma päihtee-
tön festari ORWfest järjestetään 
jo neljännen kerran 6. elokuuta 
Orivedellä. 

− Uskon, että tänä vuonna tapah-
tumaan tulee paljon nuoria, sillä 
koronavuosi on perunut paljon 
tapahtumia ja nuoret ovat tylsis-
tyneet, mainitsee Senja Hannila, 
jo kolmatta kertaa ORWfestiä 
mukana järjestämässä oleva nuo-
ri. 

Musiikkia ja melontaa 

ORWfest on koko päivän päihtee-
tön festaritapahtuma, joka järjes-
tetään perjantaina 6. elokuuta 
Rönnin huvikeskuksessa. Järjestä-
jien tavoitteena on tarjota jokai-
selle nuorelle jotakin. Päivän ai-
kana on mahdollista kokeilla 
muun muassa airsoftia, graffitien 
tekoa ja suppausta. Lisäksi luvas-
sa on musiikkia sekä upea artisti-
kaarti: Ydinplasma ja 6aemit-
ja, Joona Liimatainen, Elomaker 
ja illan huipentava BESS. 

− Osa artisteista on paikallisten 
nuorten toivomia, osa taas on 
itse ottanut meihin yhteyttä. On 
todella mukava nähdä myös uu-
sia artisteja meidänkin tapahtu-
massa, kertoo Milja Uotila, myös 
kolmatta kertaa ORWfestiä mu-
kana järjestämässä oleva nuori. 

Nuorten apuna toimivat MLL Ori-
veden yhdistys ry sekä Oriveden 
kaupungin etsivä nuorisotyö ja 
nuoriso-ohjaajat. Tapahtuma on 
saanut tukea useilta paikallisilta 
yrityksiltä ja yhdistyksiltä, jotka 
ovat esimerkiksi lahjoittaneet 
arpavoittoja nuorten järjestämiä 
arpajaisia varten. 

Myös paikalliset yksityishenkilöt 
ovat tukeneet tapahtumaa joka 
vuosi. Esimerkiksi järjestäjien to-
teuttama Mesenaatin rahoitus-
kampanja on hyvä ja helppo tapa 
tukea tapahtumaa. Rahoituskam-
panja on edelleen auki. 

Nuorten näköinen tapahtuma 

Tapahtumaa on mukana järjestä-
mässä kymmenkunta iältään 
12−25-vuotiasta nuorta. Paikalli-
sissa kouluissa teetetyissä kyse-
lyissä halukkaat nuoret saivat 
ilmoittautua mukaan järjestä-
mään tapahtumaa, joten tänäkin 
vuonna on mukana paljon uusia 
nuoria. 

− Tapahtuman järjestäminen on 
ollut mukavaa ja kehotan ensi 
vuonna uusia nuoria tulemaan 
mukaan, Hannila innostaa. 

Tapahtumaa järjestäessä ovat 
nuoret itse keskiössä. He saavat 
tapahtuman järjestämisestä pal-
jon kokemusta esimerkiksi va-
rainhankinnasta, artistien hankin-
nasta sekä sosiaalisen median 
tilien hallinnoimisesta. Tapahtu-
mapäivää varten nuorten avuksi 
tarvitaan myös useita aikuisia 
valvonta- ja muihin talkootehtä-
viin. Talkoolaisten rekrytointi on-
kin parasta aikaa käynnissä. 

− Tapahtumapäivänä tulee var-
masti olemaan kaikilla hyvä fiilis 
ja toivottavasti sää on hyvä, tote-
aa Hannila. 

− Tapahtumaa pystyy myös heh-

kuttamaan meidän some-

kanavillamme, Facebookissa ja 

Instagramissa, molemmissa 

ORWfest-nimellä, Uotila lisää. 

Tiedote: Oriveden kaupunki 

 

Ekyllä myynnissä erä 

leveävartisia kumisaappaita 

koot 38,40,41,43  

Hinta 30,00€ 

Rokotusajanvaraus  
16-vuotiaille avattu 
  
Orivedellä rokotetaan tällä hetkellä 
kaikkia yli 16-vuotiaita.  
  
Koronarokotusajan voi varata joko 
verkossa tai soittamalla. Tampereen 
kaupunki suosittelee ensisijaisesti 
verkkoajanvarausta, johon pääsee 
Tampereen kaupungin verkkosivul-
ta. Verkkoajanvaraus vaatii vahvan 
tunnistautumisen. 
  
Ajanvarauspuhelin palvelee nume-

rossa 03 5657 5777 maanantaisin ja 

torstaisin klo 12.30−15.30 sekä tiis-

taisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 

klo 8−11. Rokotukset annetaan Ori-

veden terveyskeskuksessa 

(Sairaalantie 6). 

  Lämmin kiitos  

 Leo Lehtisen  

muistoa kunnioittaneille ja  

surussamme myötäeläneille.  
 

             Sirkka-Liisa ja Harri 



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. 

Vanhat radiolaitteet näyttely 

Suomen Radiohistoriallisen 

Seuran sihteeri Jorma Raidan 

kokoelmasta 

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, ketjunheittoa, kasvien tunnistusta,  

lapsille toimintapiste, talutusratsastusta  ym. 

Klo 12 Akkanaisten konsertti kirkossa 

Klo 14-18 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 

 

Vielä ehdit kesätapahtumiin 

Miia Sirénin tauluja ja Suvituuli Raita-ahon kudonnaisia ent. Säästöpankilla 

31.7. asti la-su klo12-16 Leila Yrjölän ITE-TAIDETTA os. Rantalantie 262 

8.8. asti ti-su Klo 12-17 Kivimuseo  avoinna 

8.8. asti ti-su klo 13-18 Tee– ja kahvihuone Siirin Salonki & kesäpuoti Eräjärven Eerolassa 

1.8. asti klo 12-18 Valoa ja väriä -taidenäyttely ja kahvila Vihasjärven koululla, os. Järvenpääntie 223 
1.8. asti la –su klo 12-16 Keittiönostalgiaa  -näyttely Arjuskan salongissa, Uusi-Laurila 36 

 

 


