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9.-15.8.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

 

 Säilöntäkausi vielä  

parhaimmillaan.  

Elokuun ajan  

AITO Hienosokeri 

0.69€/kg  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 

 

 

Kätkäläinen ja naapurin mies 

Rönnin Kesäteatterissa la 7.8. 

näytökseen ei myydä enää  

lippuja ovelta.  

Viimeiseen näytökseen perjan-

taina 13.8. kello 18 on vielä va-

paita paikkoja.  

Eräjärven Työväen Näyttämö 

VESIMITTARIN LUKEMAPYYNTÖ 
 

Eräjärven Seudun vesiosuuskunta pyytää ilmoittamaan vesimittarin lukeman 31.8.2021 mennessä.      

Voit ilmoittaa tiedot tällä kupongilla, soittamalla, sähköpostilla tai nettilomakkeella osoitteessa 

www.erajarvenvesiosuuskunta.net  

ESVO, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi / p. 040 350 4266 / esvo@erajarvi.net  

Asiakkaan nimi: _________________________________________________________________________________ 

Kulutuspaikan numero tai osoite: ______________________________________________________ 

Laskutusosoite (jos eri kuin kulutuspaikan osoite): 

_____________________________________________________________________________  

Vesimittarin lukema:________________m3          Pvm______ /______  2021    

                                                             

Markkinoiden ketjun-
heittokisan tulokset 
 

Aikuiset 

1. Heikki Lähteenmäki 582 p 

2. Jorma Suikkanen 451 p 

3. Antti Peltola 445 p 
 

Lapset 

1. Lara Dimulescu 584 p 

Jaettu toinen sija 

Hilda Haverinen 364 p 

Akseli Sirén 364 p 
 

Palkinnot voi noutaa Ekyltä 

mailto:eky@erajarvi.net


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 

beach lentopallo Rönnissä, sää-

varaus.  

TIISTAISIN KLO 13 parittomilla 

viikoilla pelataan Kortti-

 ja lautapelejä Lounarissa  

KESKIVIIKKOISIN 21.7.-25.8. Klo 

14.-14.45 kiertoharjoittelua 

(kuntopiiri) koulun takana liikun-

tapuistossa  

TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto 

avoinna  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokil-

pailu Lounarissa  

 

19.6.-8.8. ti-su klo 13-18 Tee– ja 

kahvihuone Siirin Salonki & kesä-

puoti Eräjärven Eerolassa 

 

6.-8.8. klo 12-17 Väriä ja tarinoi-

ta –näyttely ja kirpputori Taide-

myllyllä, Pajulantie 130 

2.8.-

31.10. Kaktu Kuparisen näyttely "

Taikametsän asukkaat"  

Lounarissa. 

 

*    *    *  

 

La 7.8. klo 15 Kansanlaulukirkko 

ja kansallispukujen tuuletus Kir-

konKukkojen kupeessa tai sateel-

la kirkossa (Juntumaa, Kallio) 

Pe 13.8. klo 18 Kätkäläinen ja 

naapurin mies Rönnin Kesäte-

atterissa, viimeinen näytös 

Su 15.8. Sanajumalanpalvelus 

Rönnissä. PERUTTU  

La 21.8. klo 15 Musiikkiteatteri 

Rautatie Vihasjärven kansakou-

lulla,  

 

 

Soutelua kuvattavaksi 
Valokuvaajapariskunta Anne ja Markku Lähdesmäki ovat täällä taas. 

Tällä kertaa heillä on ideana kuvata soutelua järvellä. 
 

He toivovat löytävänsä kuviin haluavia soutajia ja soutuveneitä. Mie-

lellään saisi olla puisia veneitä, mutta suippoperäiset lasikuitu-

veneetkin kelpaavat. Kuvattaessa ei tarvitse soutaa aavalle järvense-

lälle, vaan muutaman metrin päähän laiturista tai rannasta riittää. 
 

Markku Lähdesmäki on kuvannut Eräjärvellä ja Orivedellä ennenkin. 

Hänen kuvasarjansa Romantica Finland on voittanut kansainvälisissä 

näyttelyissä. Nyt kannattaa lähteä malliksi – siinä saa itselleenkin hy-

vän kuvamuiston. 
 

Soutuveneiden omistajien ja soutajiksi halukkaiden tulisi ilmoittau-

tua EKYyn, josta tiedot välitetään Lähdesmäille. Nimi, puhelin ja 

mahdollinen sähköpostiosoite riittävät. Viedään Eräjärveä jälleen 

maailman näyttämöille.  

       R.K. 

 

Eräjärven markkinoilla tunnistettiin  

taas esineitä 

Tänä vuonna esineiden tunnistustehtävä osoittautui yllättävän vaike-

aksi. Kukaan ei tunnistanut kaikkia kymmentä esinettä. 94:stä vasta-

uksesta vain kolmessa oli yhdeksän oikein. Toisaalta kaikki tunnistivat 

ainakin yhden esineen. 

Vaikeimmiksi esineiksi muodostuivat kakkulapio ja riksmotti. Tunnis-

tettavana ollut kakkulapio on suht´ tuore suomalainen design-tuote. 

Riksmotti tunnetaan paremmin nimellä suuntaispiirrin. Sillä saa ve-

dettyä esim. levyyn suoran, reunansuuntaisen viivan sahaamista var-

ten. 

Päävoittona olleen kauniin, käsintehdyn koristetyynyn voitti Antti Ilo-

la. Kaikkien vastanneiden kesken arvotun fajanssimukin voitti Jukka 

Oksala. Onnea voittajille! Palkinnot ovat noudettavissa Ekyltä. 

Timo Raita-aho tunnisti ylimääräisen käsinveivattavan ”jokeri-

esineen” palosireeniksi. 

Oikeat vastaukset: 1. sekstantti, 2. kakkulapio, 3. keksi, 4. petkele, 5. 

putkileikkuri, 6. kolikkorasia, 7. kaapelin kiristin, 8. riksmotti, 9. sikari-

leikkuri, 10. sahan haritustyökalu.   

       TL 



Pelataan yhdessä  

Kortti- ja lautapelejä   

               Lounarissa  

             parittomien viikkojen  

               tiistaina klo 13 alkaen 

 

Yhdessä- ja lähellä hanke 

 

TILKUSTA ASIAA 

Pirilän Navetalla  

Eräjärventie 1256 

torstaina 5.8. klo 18.00.  
 

Hilkka Selin kertoo tilkku-

harrastuksesta ja monista  

mahdollisuuksista hyödyntää ja 

kierrättää eri materiaaleja.  
 

TERVETULOA! 
 

Järj. Yhdessä ja lähellä -hanke 

 

Huomioimme tapahtumassa ko-

ronasuositukset. Tilaisuus järjes-

tetään turvaohjeita noudattaen.  

Repe & Romu 
Keskiviikko 11.8.  

klo 18.30-19 Leväslahdentie 387, 

PVY:n talo 
 

Tiistai 17.8.  

klo 16.00-16.30 Vedentaustan-

tie/Kallioniemi, pysäkki 

klo 17.00-17.45 Järvenpääntie 

348, kaupan P-alue 

klo 18.15-18.45 Eräjärventie/

Järvenpääntie, linja-autopysäkki 

klo 19.30-20.00 Eräjärvi, kivimu-

seon P-alue 

Kansallispukutuuletus ja kansanlaulukirkko  

rajoitukset huomioiden 
 

Vuosi sitten tuuletettiin kansallispukuja Eräjärven Kirkon Kukoilla 

ensimmäisen kerran. Lauantaina 7.8. klo 15. pukuja pääsee jälleen  

tuulettamaan ja ihailemaan. 

Sään salliessa olemme turvavälein ULKONA. Sateen ripistellessä – 

siirrymme ohjatusti kirkkoon – turvavälit säilyttäen. 

Aloitamme Kansanlaulukirkolla klo 15. Tutut kansanlaulut  

Kajautetaan yhdessä ilmoille uusilla sanoituksilla. Kirkkokahveilla on 

kansallispukuhenkistä leppoisaa seurustelua. 
 

Tervetuloa laulamaan ja tuulettamaan pukuasi, puvun osaa,  

perinneasua tai vaikka kukkamekkoa. Kansallispukuasenne ja  

osallistuminen asussa jossa viihdyt sopii myös mainiosti. 

 

 Sydämellisesti tervetuloa!    SL 

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. Il-

moitushinnat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. 

Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm. Mainosten jättö-aikojen ylittä-

misestä peritään 10%:n korotus/mainos. 

 

 

 

 

 

Hiukset Parturiliike Laakso/Kaisa 
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Sateenvarjo kateissa 

Markkinakahvioon oli jäänyt 

lasten sateenvarjo.  

Sen voi noutaa 

Ekyltä tuntomerk-

kejä vastaan. 



Häitä ja kultahäät 
 

Nyt korona aikana häät ovat mo-

nen kohdalla jääneet odotta-

maan. 

Viisikymmentä vuotta sitten 

emäntäkoulussa tapaamani Liisa 

vietti häitään naapurikunnassa. 

Elettiin siis heinäkuuta 1971. Me 

tuttavat ja muutama sukulainen 

oli kutsuttu jo edellisenä iltana 

hääparin kotiin. Innoissamme 

menimme sinne ja ajattelimme, 

että jo nyt alkaa häätarjoilu. Toi-

sin kävi. Morsian oli laatinut pit-

kän listan tehtävistä, jotka pitää 

tehdä ennen huomisia häitä. Jo-

kaisen kutsutun kohdalla oli jokin 

tehtävä mainittu. Minulle oli lai-

tettu kirkon koristelu tehtäväksi. 

Liisan sisko oli laitettu paista-

maan ohukaisia, joita häissä tar-

jottaisiin täytettyinä. Urakka oli 

160 isoa ohukaista. Miehet oli 

laitettu koristelemaan ja siivoa-

maan navetan parvi. Siellä olisi 

häätarjoilu seuraavana päivänä. 

Parvi koristeltiin pienillä koivuilla, 

joita osa miehistä lähti haalimaan 

metsästä. 

Morsian itse ompeli sulhasen 

hääpukua. Jo emäntäkoulussa 

olin Liisan työparina joutunut 

tottumaan siihen, että kaikki teh-

tiin aivan viimeisellä hetkellä, 

joten sulhasen puvun ompelu 

sopi hyvin tähän hänen tyyliinsä. 

Nyt viisilkymmentä vuotta myö-

hemmin hän saapui vihkipaikalle 

ja muistelimme yhdessä tapahtu-

maa. Liisa kertoi, että hänen sisa-

rensa ei vieläkään ole antanut 

hänelle anteeksi isoa ohukaisten 

paistourakkaa. 

 

Häistä jäi jo lapsena mukavia 

muistoja. Siihen aikaan kaikki 

naapurit kutsuttiin häihin suku-

laisten lisäksi. Häät pidettiin 

yleensä morsiamen kotona. Ker-

ran häissä tarjottiin jälkiruokana 

jäätelöä. Sehän oli ihan tavaton-

ta. Mitähän sekin on, mietin lap-

sena. Kylän kauppias kävi linja-

autolta jäätelön hakemassa. Se 

oli pakattu isoon puulaatikkoon. 

Luultavasti se oli lähetetty Tam-

pereelta. 

Pullalautasille sitä palasteltiin  ja 

taisi siinä hiukan olla jäätynyttä 

osaakin jäljellä. Se oli kuin vanil-

jalta  maistuvaa velliä. Tämä jää-

telö ei tehnyt saajaansa mitään 

suurta vaikutusta. Myöhemmin 

jäätelö on kyllä päässyt kesäher-

kun ykköseksi ensimmäisestä ko-

kemuksesta huolimatta. 

 

Tätini häät on myös syytä maini-

ta. Niissä häissä olin mukana äiti-

ni puseron alla eli en ollut vielä 

syntynyt. Ne häät pidettiin py-

häinpäivänä. Silloin kansa ehti 

kesäisten töiden jälkeen juhli-

maan. 

Äitini oli paistanut pärekorillisen 

pikkuleipiä häitä varten. Kaikki 

tarjottava loppui kesken. Väkeä 

tuli niin paljon, että jopa seiso-

mapaikoista oli pulaa. Sulhanen, 

puheliaana seuramiehenä oli kut-

sunut kaikki häihin, jotka tulivat 

häntä vastaan maantiellä kahden 

viikon aikana. Onneksi kaikki ei-

vät päässeet häätaloon saakka 

ollenkaan. Yksi linja-auto häävä-

kineen juuttui kirteen jo Västiläs-

sä. 

Vieraiden takit vietiin aittaan ja 

sinne meinasivat jäädä. Kävi ni-

mittäin niin, että joku oli laittanut 

aitan lukkoon ja vienyt avaimen 

mukanaan. Pitkällisen selvittelyn 

jälkeen mies ja avain löytyivät ja 

juhlaväki pääsi kotimatkalle. 

 

Lasten leikkeihin häät tulivat mu-

kaan, koska olimmehan 

”kokemusasiantuntijoita ”. Minä 

alle kouluikäisenä olin morsian. 

Vanha pitsiverho oli huntuna. 

Sulhaseksi pääsi minua hiukan 

nuorempi poika. Hän oli naapu-

rissa mummolassaan käymässä. 

Siskoni toimi pappina, joten nais-

puoliset  papit olivat jo silloin ny-

kyaikaa. Varsinaisia kokemuksia 

ei tietenkään ollut naispuolisista 

papeista, mutta tässä leikissä sen 

ei annettu haitata. 

 

Muisteli Aholan Leena 

 


