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26.7-1.8.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20 

          Su          10-18 

 

 

 

 

23.7. alkaen 

Kaikki loput kesäkukat  

-50%  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 

 

 

 

Eräjärven Markkinoilla 

lauantaina 31.7. 

 

Markkinatarjoukset: 

Markkinamunkit 5,00€/10kpl 

Mansikkawiener 1,00€ kpl 

Perunarieska 2,00€ kpl 

Arinaruislimppu 2,00€ kpl 

Markkinaviikonloppu-
na tapahtumia pitkin  
kylää 

 
Perjantaina 30.7. aloitamme vii-
deltä talkoilemalla markkina-
alueen kuntoon; tori, teltat ja py-
säköintalueet. Muistammehan 
siirtää autot pois kyläalueelta 
markkinamyyjien ja toimintapis-
teiden tieltä. Talkoiden jälkeen 
kisailemme Markkinatietovisassa 
Lounarissa, missä sen jälkeen on 
Markkina-aaton karaoke. 
 
Näyttelyitä on useita, niin lauan-
taina kuin sunnuntainakin. 

Keittiönostalgiasta nautitaan Ar-
juskan salongissa, Valosta ja väris-
tä Vihasjärven kansakoululla ja 
Yrjöjän Leilan Taidenavetalla Ite-
taiteesta. Tuula Sipilän Taidemyl-
lyllä meidät hurmaa taide ja kos-
kimaisema. 
 
Eräjärven Eerolassa palvelee Tee- 
ja kahvihuone Siirin Salonki. Sun-
nuntaina siellä on tarjolla Musii-
killinen Sunnuntaibrunssi kahdel-
la kattauksella. Rönnissä taas 
tanssitaan lauantai-iltana ja sun-
nuntaina matkataan savolaiseen 
kylään Eriikka Magnussonin oh-
jaaman Kätkäläinen ja naapurin-
mies -näytelmän kera.  

Martan päivän PIKNIKKI 

Eräjärven kirkon mäellä  
ma 26.7. alkaen klo 19  

 

Mukaan eväät, pyllynaluset ja  

rentoa eloa ja oloa. 



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 & kesä-

puoti Eräjärven Eerolassa 

26.6.-1.8. asti klo 12-18 Valoa ja väriä -taidenäyttely ja kahvila Vihas-
järven koululla, os. Järvenpääntie 223 
1.-31.7. la-su klo 12-16 Leila Yrjölän ITE-TAIDETTA os. Rantalan-

tie 262 

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

gissa 

31.7.-1.8. klo 12-17 taidemylly avoinna, Pajulantie 130 

 

*    *    *  
 

La 24.7. klo 12 Vanhat ulkomuovituolit uuteen kuosiin kuvansiirto-

tekniikalla sekä taidemyynti, Tiina Anttila Vihasjärven koululla 

24.7. klo 20 tanssit Rönnissä, Eija Kantola & Omega  

Su 25.7.  klo 12 Kesävieraiden kirkkopyhä Rönnissä (Mattila, Tulivir-

ta). Kansanlaulukirkko, laulamme tuttuja kansansävelmiä hengellisin 

sanoin. 

Su 25.7. klo 16 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin Kesäteatterissa 

Ma 26.7. klo 19 Martan päivän piknik Kivimuseon puistossa 

Ti 27.7. klo 19 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin Kesäteatterissa 

Ke 28.7. klo 10 Eräjärven Seudun vesiosuuskunnan osuuskuntakoko-

us Rönnissä 

Ke 28.7. klo 19 Kätkäläinen ja naapurin mies Rönnin Kesäteatterissa 

To 29.7. klo 14 Mistä sarjakuvat tulevat? Jukka Tilsa Vihasjärven kou-

lulla 

To 29.7. klo 19 tanssit Rönnissä, Taikakuu 

Pe 30.7. Rönnin terassilavalla Antti Ketonen yhtyeineen 

La 31.7. klo 14 keskustellaan sekatekniikasta Tiina Anttilan kanssa 

Vihasjärven koululla 

La 31.7. klo 20 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 Rönnis-

sä 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys  

EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

 MA      9-15    

 TI-PE   9-17     

LA       9-14 

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

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. Muil-

le vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm. Mainosten jättö-aikojen 

ylittämisestä peritään 10%:n koro-

tus/mainos. 



Markkinoilla vanhoja  
radioita, kultaa ja  
mikroarpajaiset 

 
Perinteisillä Markkinoilla on tänä 
vuonna paljon nähtävää ja koetta-
vaa kaiken ikäisille. Markkinatori 
avautuu kello 9, avaussanat kuu-
lemme tänä vuonna kylän mökki-
läinen, Oriveden kaupungin kiin-
teistöpäällikkö Jaana Rajantauk-
selta kello 10. Sitä ennen Juhani 
Tuominen musisoi viululla. Mu-
siikkia on tarjolla markkinoilla ta-
satunnein; Torilla Duo Päivi Koso-
nen ja Eveliina Vuorinen laulavat 
kanteleen säestyksellä klo 11. Ak-
kanaisten konsertti kirkossa on 
tänä vuonna kello 12. Markkinoi-
den päätyttyä, kello 14 alkaa Lou-
narin karaoke. 
 
Vanhat radiot 
Päänäyttelynä on tänä vuonna 
Vanhat radiot. Uusi mökkiläisem-
me, Suomen Radiohistoriallisen 
Seuran sihteeri ja varapuheenjoh-
taja Jorma Raita tuo valtavasta 
kokoelmastaan  radioita esille en-
tiseen Pihlmanin verstastalon 
Kuppilaan, Raatarinraitti viiteen. 
Raidalle voi tuoda myös omia van-

hoja radioitaan arvioitavaksi. 
Näyttelypaikan pihamaalla voi ko-
keilla taitojaan kasvien tunnistuk-
sessa. Vanhat radiot näyttely on 
avoinna myös sunnuntaina, kello 
11-15. 
 
Näyttelyitä tänä vuonna on myös 
ent. Säästöpankin ikkunoilla ja 
puistossa. Suvituuli Raita-ahon 
hurmaavat matot ilahduttavat ik-
kunoilla ja Miia Sirénin toteemit 
puiston puolella. Lounarin seinille 
on koottu 15-vuotisjuhla-
näyttelyyn tapahtumajulisteita 
toiminnan ajalta. Yli vuoteen ei 
ole voinut järjestää tapahtumia, 
niin voi muistella, kerrata ja ihailla 
menneitä. 
 
Kullanhuuhdontaa,  
syötävää ja juotavaa 
Kivimuseon viereisessä puistossa 
voi nauttia Marttojen kahviteltan 
antimista tai kokeilla onneaan 
Eräjärvi-Seuran kullanhuuhdon-
nassa. Jos onni ei suosi, Kivimuse-
ossa voi katsella kultahippuja ja 
muita mineraaleja laajan ja moni-
puolisen kivikokoelman kera. Lou-
narin terassi tarjoaa suojaisaa is-
tuinsijaa, ja sieltä löytyvät perin-
teiset juotavat ja soppatykin anti-
met, ainakin lohisoppaa. 

Markkinasimaa Ekyn teltalta 
Ekyn Kyläputiikki on avoinna ja 
sen edustalla Ekyn teltalta löytyy 
kylätorin perinteiset gluteenitto-
mat ja maidottomat lätyt ja voh-
velit, mutta myös Markkinasimaa, 
Pikavoittoarpoja ja Eräjärvi-
tuotteita. 
 
Mikroarpajaiset ja kilpailuja 
Kenestä Ketjunheiton mestari 
vuosimallia 2021? Se tiedetään 
lauantaina kello 13.30, jolloin ar-
votaan myös Markkinoiden pääar-
pajaisten, eli Mikroarpajaisten 
voittaja. Merioksan lahjoittaman 
Digimikron arpoja on myynnissä 
eri puolella markkina-aluetta. 
 
 
Lapsille ohjelmaa 
Lapsille on kolme toimintapis-
tettä; Perinteisen talutusratsas-
tuksen lisäksi on Kivien maalaus-
piste sekä ORWfestin, eli Orive-
den nuorten päihteettömän ta-
pahtuman järjestäjätiimin Keppa-
rirata entisen Säästöpankin puis-
tossa. Sieltä löytyy myös hattaroi-
ta makusteltavaksi. 
 
 
 
 

Sinilevän  
tunnistaminen 
Sinilevän esiintyminen voi vaihdel-
la yksittäisistä hippusista paksuun 
leväkasaumaan. Vähäinen määrä 
sinilevää näyttää vedessä vihreiltä 
tai kellertäviltä hiukkasilta. Ran-
nalle voi myös ajautua kapeita 
leväraitoja. 
Sinilevä voi joskus näyttää samalta 
kuin siitepöly tai vaaraton rihma-
mainen levä. Keltaista siitepölyä 
voi kertyä veden pinnalle keväällä 
ja alkukesällä, sinileviä myöhem-

min kesällä, kun vesi lämpenee. 
 
Sinilevän voi tunnistaa yksikertai-
silla juomalasi- ja keppitesteillä. 
Juomalasitestissä vettä seisote-
taan noin tunnin ajan ja jos pin-
nalle nousee vihreitä hiukkasia, 
kyseessä on sinilevä. Keppitestissä 
levämassaa koetetaan nostaa ke-
pillä. Jos levämassa jää roikku-
maan keppiin, on kyseessä vaara-
ton rihmamainen levä. Jos levä-
massa taas hajoaa hiukkasiksi ve-
teen, kyseessä on sinilevä. 
Ympäristöhallinnon Järviwiki-

verkkosivuille on koottu yksityis-
kohtaisempaa tietoa sinilevistä ja 
valokuvia tilanteista, joissa sinile-
vää esiintyy hieman, runsaasti tai 
erittäin runsaasti.  
thl.fi 
 
”Yllättäen kaikkein haitallisinta on 
käyttää sinileväistä vettä löylyve-
tenä. Myrkylliset aineet haihtuvat 
ja sumuttuvat löylyn mukana te-
hokkaasti lauteille, ja hengittämäl-
lä niille altistuu helposti.”  
retkipaikka.fi 

 



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 arvioita-

vaksi Suomen radiohistorialli-

sen 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 

Marttojen puistokahvila, musiikkiesityksiä, esineiden tunnistus,  

kullanhuuhdontaa, ketjunheittoa, kasvien tunnistusta,  

lapsille toimintapiste, kepparirata, talutusratsastusta  ym. 

Klo 10 Markkinoiden avaus, Jaana Rajantaus 

Klo 11 Duo Päivi Kosonen ja Eveliina Vuorinen laulavat kanteleen  

säestyksellä torilla 

Klo 12 Akkanaisten konsertti kirkossa 

Klo 13.30 palkintojenjako 

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 

 

Näyttelyt 

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

31.7.-1.8. klo 12-17 Taidemylly avoinna, Pajulantie 130 

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

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 

 

 


