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31. vuosikerta

30.5.-5.6.2022

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

Tervetuloa
Fannyn ylioppilaskahville
lauantaina 4.6.
klo 14 alkaen Katilaan

Eräjärvi p. 010 767 2040

Hortensia-arvonta on
suoritettu, ja voittajalle on
ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Kylätori klo 12-15
Ekyn edustalla

Päivi ja Ari

Eräjärventie 1591

Kiitos kaikille
osallistumisesta!

palvelemme
ma-pe 8 - 20
La
8 - 20
Su
10 - 18

La 28.5. klo 11-14
KASVIENVAIHTO– JA KIRPPISPÄIVÄ
kahvila & arpoja
Vihasjärven kyläpuistossa, Järvenpääntie 20

Tervetuloa!
TERVETULOA

Järj. Vihasjärvi-Järvenpää kylätoimikunta ja Yhdessä ja lähellä –hanke

KAUPALLE!

Eräjärven Kehittämisyhdistys
Eräjärven
Kehittämisyhdistys ry:n
sääntömääräinen
VUOSIKOKOUS
pidetään ti 31.5. kello 18
Erälinnassa
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen saunailta
kunnan saunalla.
TERVETULOA!
Hallitus

EKY
Asiamiesposti
Apteekin palvelupiste, lääketilaukset ke klo 17 mennessä
Veikkaus
Kesäteatterin lipunmyynti
Kopiointipalvelut
Eräjärvi-tuotteita
Kalastuslupia
Paikallisia tuotteita
Kylälehti Purkiainen
Vesiosuuskunnan toimisto

Palvelemme
MA 9-15
TI-PE 9-17
LA
9-14
To 26.5. suljettu
Eräjärventie 1591, Eräjärvi, P. 040 350 1253,
eky@erajarvi.net

TERVETULOA!

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla.
To 26.5. suljettu
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
2.5.-2.7. Taina Koskisen taidenäyttely Lounarissa
to 26.5.- ke 22.6. klo 11-17, ma
suljettu. Luonnon voimaa taidenäyttely Vihasjärven kansakoululla
La 28.5. klo 11-14 Kasvienvaihto–
ja kirppispäivä Vihasjärven kyläpuistossa
La 28.5. klo 14 SW Freedom melodista rokkia Vihasjärven
kansakoululla
Su 29.5 klo12 lähtö Pyhäkouluretkelle Liekokorveen Hiukkaalle.
Ilm. 27.5 menn. Terhille.
Ma 30.5. klo 14.30 kaupungin
liikuntapalveluiden ohjattu, ilmainen kiertoharjoittelu koulun liikuntapuistossa
Ti 31.5. klo 18 Ekyn vuosikokous
Erälinnassa ja sen jälkeen saunailta kunnan saunalla
La 4.6. tanssit Rönnissä, Markku
Aro & Diesel
Ma 6.6. klo 14.30 kaupungin liikuntapalveluiden ohjattu, ilmainen kiertoharjoittelu koulun liikuntapuistossa
La 11.6. tanssit Rönnissä, Marko,
Jukka&Jackpot
La 11.6. klo 21 Takapihalla Rocktähtiä Vestari Lounarissa, esiintymässä Samae Koskinen, Rollaattors ja Grace duo.
To 16.6. klo 19 Markkinapalaveri
Kivimuseon puistossa pikniktilaisuutena, omat eväät.

Mehiläisvahasta on moneksi!
Lauantaina 21.5. tutustuttiin Aija Viitaniemen opastuksella mehiläisvahakääreiden tekoon Vihasjärven vanhalla kansakoululla.
Mehiläisvahakangaskääret ovat ekologinen vaihtoehto muovikelmulle eli elmukelmulle ja niitä käytetään samaan tapaan. Mehiläisvaha
on puhdas luonnontuote ja kankaan kääreeseen saa esimerkiksi vanhasta lakanasta tai muusta puuvillatekstiilistä. Oikein huollettuna
kääre kestää vuosia.
Jokaisella mehiläisvahakangaskääre onnistui, vaikka sen tekeminen
on tarkkaa puuhaa. Sulanutta mehiläisvahaa täytyy levittää tasaisesti
kankaan päälle, jotta kääreestä tulee hyvä.
Koulutuksen lopuksi herkuteltiin Café ChefBugissa mesiangervoteellä
ja pikkuleivillä sekä ihasteltiin koululla esillä olevia eri taiteilijoiden
teoksia.
Kääreitä voi ostaa Ekyltä sekä kahvila ChefBugista Vihasjärven kansakoululta.

Maanantain kuntopiiri
Oriveden liikuntapalvelut järjestää kesällä kaikille avoimia ja maksuttomia matalan kynnyksen ryhmiä. Eräjärvellä on maanantaisin
ohjattua kiertoharjoittelu koulun takana olevassa liikuntapuistossa.
Ryhmä alkaa ma 30.5. klo 14.30 eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua. Lisätietoja ryhmistä salla-mari.myllykoski@orivesi.fi p.
040 133 9210 tai kerttu.nieminen@orivesi.fi p. 044 4811 529

KARTHAGOLAISET PURJEET
Housuni nostin
karthagolaiset purjeet
Lahkeet tuulessa paukkaa
kun vinssaan kankaan
vastahankaan
Halki markkinaväen
satamani näen
Keula aaltoja haukkaa
Ankkuroin kaupan pihaan
pyyhkäisen bakteerit
hihaan, tarkistan laivani
Huolella Parkaisen:
"Eikä!" On purjeessa reikä
takapuolella
Oi, lukijat kanssani
surkaa
Tahdon runossa tuntoni
purkaa:
Haihtuvat murjeet
kun saapuvat kurjeet
kuin karthagolaiset
purjeet
T.S

rusteella; Eräjärvi-Seuran järjestämä Eräpyhä-juhla on aina kesäEräjärven Markkinoita suunnitelkuun toinen sunnuntai ja Orivetiin tiistai-iltana koululla. Väkeä
den markkinat olivat viikkoa enolisi toivonut olevan enemmän,
nen Eräjärven markkinoita. Tasoisillä Markkinat ovat koko kylän
tettiin alku- ja loppukesään kyläyhteinen tapahtuma. Mutta paltapahtumat.
jon saimme jo suunniteltua. Ja
Myöhemmässä vaiheessa Vihasyhteinen suunnittelu jatkuu torsjävi-Järvenpään Minimarkkinat
taina 16.6. kello 19 Kivimuseon
olivat viikon päästä Eräjärven
viereisessä puistossa piknikin
Markkinoista, eli aina elokuun
merkeissä, kukin tuo omat kaffinensimmäisenä lauantaina. Nekin
sa / mehunsa ja syötävänsä. Yholi suunniteltu siten, ettei lähialudessä toivotaan poutaista säätä.
eella ollut muita tapahtumia,
Ja jos kovasti sataa, etsitään
esim. Rautajärvellä tai Pohjassa.
katto päämme päälle. Kaikki ovat
lämpimästi tervetulleita paikalle.
PS. Talvitapahtuma Roikinat on
järjestetty viime vuosina koulun
Eräjärven Markkinat pidetään, ja
ja useamman yhdistyksen kanssa
on pidetty jo vuodesta 1986 lähhelmikuun ensimmäinen lauantien aina heinäkuun viimeinen
tai. Tuokin päivä kannattaa laittaa
lauantai. Kannattaa laittaa päivä
muistiin.
kalenteriin ja muistiin. Ajankohta
valittiin muiden tapahtumien pe-

Eräjärven Markkinat

EKYn jäsenmaksut
2022
Jäsenmaksut tälle vuodelle ovat
15€/henkilö ja 25€/yhteisö.
Jäsenmaksu on henkilökohtainen
ja liittymismaksua ei peritä.
Jäsenmaksun voi maksaa tilille
FI25 5018 0720 0033 17 tai Ekyn
toimistolle.
Voit tukea Ekyn toimintaa myös
osallistumalla rahankeräykseen
(RA/2021/1560) lahjoittamalla
lippaaseen tai maksamalla haluamasi summan pankkitilille
FI36 4500 0010 1223 61

Rahankeräysluvalla kerättyjen varojen
käyttötarkoitus: Kertyvät varat käytetään yhdistyksen kyläläisille toteuttaman
palvelutoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Varoja käytetään yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseen mm. työryhmätoiminnan jatkaminen, henkisen vireyden edistäminen,
terveyden edistämiseen liittyvien koulutustilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen, nuorten työllistämisen edistäminen ja varsinkin vanhusten, mutta myös
muiden toimintakyvyn edistämiseen ja
yhteisöllisyyteen liittyvä toiminta: mm.
liikunta– ja vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen. Lisäksi yhdistys edistää vapaaehtoisuuteen liittyvän talkootyön
ohjausta ja toteutusta. Varoja voidaan
myös käyttää yhdistyksen yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvien välttämättömiin välittömiin kuluihin: henkilöstön palkkakulut, tilaisuuksien markkinointikulut, vuokra– ja matkakulut.

Kyläillan kuulumisia
Edellisviikolla meillä oli kyläillassa vieraana muuttovoittoisesta
Luopioisista Leena Ilmola kertomassa kuulumisia ja kokemuksia
Luopioisten kylistä ja toiminnasta.

Ilmola kertoi muuttaneensa neljä vuotta sitten takaisin Suomeen, ja etsi silloin mukavaa
asuinpaikkaa. Hän oli kesälomillaan aiemmin käynyt taidenäyttelyssä Luopioisissa. Hän
ihastui mm. Mikkolan navetan
toimintaan, ja huomasi kylällä
olevan enemmänkin aktiivista
toimintaa ja aktiivisia ihmisiä.
Hän siis valitsi kylällä asuvien
ihanien ihmisten perusteella uudeksi kotipaikakseen Luopioisten kylän.
Luopioista markkinoidaan Kukkialla. Kukkia-järvi ei Ilmolaa puhutellut. ”Saimaan rannalta lähtöisin olevana Kukkia-järvi on
minulle lätäkkö”, lausahti Ilmola.
Eli asukashankinnassa kannatta
huomioida, ettei ratsasta yhden
kortin varassa. Eri ihmiset hakevat ja kaipaavat erilaisia asioita.
Ja että ihmiset ovat myös tärkeä
osa kylää.
Ideasta tekoihin
Vieraamme kertoi ihastuneensa
Luopioisten kylän toimintatapaan; ihmisten ideoidessa uusia
asioita, häntä kannustetaan, ja
ryhdytään mahdollistamaan
idea, siis asioista sovitaan, etsi-

tään tekijät ja ideat toteutetaan,
se oli ihana motto, virkeätä ja
luovaa kansalaistoimintaa. Luonnollisesti moniin asioihin tarvitaan myös kysyä lupa, mutta
kaavamainen joka asian virallinen käsittely virallisissa kokouksissa turmelee luovuuden ja innon toteuttaa hyviäkin asioita.

Yhteisöasumisen, minitalojen ja
hiilineutraalin asuinalueen lisäksi Luopioisissa pyritään kehittämään myös uutta yritystoimintaa. Yhteistyön laajentaminen
myös yritystoiminnan kehittämisessä isommalle alueelle, vaikkapa tänne meille saakka olisi
mahdollista.

Asunto-osuuskunta Pöllökartanon toimitusjohtajana toimiva
Ilmola kertoi, että Luopioisissa
on paljon yhdistyksiä, ja että
niissä on osin samojakin henkilöitä, mutta että ei saa olla liikaa
samoja aktiiveja, jotta talkoolaisia riittää. Eri yhdistykset ja toimijat tekevät erilaisia kehittämisasioita, mutta että he keskustelevat keskenään, ja sopivat
asioista keskenään. Tästä meidän kylällä/kylillä ehkä olisi
opittavaa.

Nykyisin Pälkäneeseen kuuluvan
entisen Luopioisten kunnan alueella on noin 3000 asukasta,
keskustaajamassa noin tuhat.
Kesäasukkaista heillä on todella
paljon. Ja virkeä kesätoritoiminta kokoaa kyläläisiä ja mökkiläisiä kesäisin kahtena päivänä viikossa tapaamaan toisiaan, juttelemaan ja ideoimaan uusia asioita.

Maaseutu on tulevaisuutta
Keskitetty kaupunkiasuminen on
Ilmolan mielestä erittäin haavoittuva. Jos sähköt katkeaa pitkäksi aikaa, kaaos on valmis.
Maaseudulla sentään voi mennä
metsään tarpeilleen ja järvistä
saa vettä. Siksi maaseutu on turvallinen paikka asua. Vieraamme
totesi myös että ”Tänä päivänä
opiskelu koko maailman oppilaitoksissa on mahdollista, myös
maaseudulta”. Jokainen maaseutupaikka tarvitsevat kuitenkin myös työpaikkoja. Ilmolan
mielestä niitäkin voisi ja pitäisi
nykymaailmassa kehittää ja
suunnitella laajalla verkostolla.

Illan päätteeksi sovimme, että
jatkamme yhteistyötä, yksi yhteinen asia voisi olla ekokylän
virittely ja vierailua Vesilahden
Kurjenkylällä, missä sellainen jo
on. Ja eiköhän kyläillä myös Luopioisissa.

Kylälehti Purkiaista julkaisee
Eräjärven kehittämisyhdistys ry,
Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi.
Ilmoitukset ja muu aineisto viim.
ke klo 12.00 p. 040 350 1253 tai
purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenille etu-sivulla
0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm.
Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30
€/pmm.

