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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

 palvelemme  

ma-pe    8 -  20  

          La         8 - 20  

          Su       10 - 18   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Sale onnittelee kaikkia  

kevään valmistuneita! 
 Meiltä Reilun Kaupan 

ruusukimppu 5,59€  

 

 
Eräjärvellä luonto niin kotoista on 

ja sen rantojen kauneus mittaamaton...  
(Helmi Roselli) 

 
Tervetuloa kesän 2022 

ERÄPYHÄJUHLAAN 

jota vietetään su 12.6. Kaupin mäellä 
os. Eräjärventie 1532 

 
Klo 11.30  Uusien ylioppilaiden kukkatervehdys kirkkomaalla 
  Unohdettujen vainajien muistomerkillä 
 
Klo 12.00 Jumalanpalvelus Kaupin mäellä 
  Sauli Keskinen, Jari Linjama, 
  Oriveden sotaveteraanien perinnelaulajat 
 
Klo 13.00 Kirkkokahvit 
 
Eräpyhäjuhla jatkuu ohjelmallisella osuudella, jossa mm. 
 
Juhlapuheen pitää kotiseudulle palannut ydinfyysikko Mikael Solala 
aiheenaan "Elinvoimaa Eräjärvellä" 
 
Musiikkivieraiksi saamme Oriveden sotaveteraanien perinnelaulajat 
säestäjänään Jukka Hirtolahti  

 
             Liput salkoon juhlistamaan kotiseutujuhlaamme! 

 
       järj. Eräjärvi-Seura ry 

Lahjaksi 
Olemme asettaneet näytteille ja myyntiin 

aidot, viljellyt helminauhat ja jalokivinauhat. 

Eräjärven Kivimuseossa ja  

Vihasjärven koulun näyttelyssä          
           Eräjärvi-Seura 

 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla.  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 
 

2.5.-2.7. Taina Koskisen taide-

näyttely Lounarissa 

26.5.-22.6. klo 11-17, ma sul-

jettu. Luonnon voimaa -

taidenäyttely  Vihasjärven kansa-

koululla 

4.6.-21.8. klo 12-17, ma suljettu 

Eräjärven Kivimuseo avoinna. 
 

 

La 4.6. tanssit Rönnissä,  Markku 

Aro & Diesel 

La 4.6. klo 13 Runohetki naiseu-

desta Vihasjärven kansakoululla 

Su 5.6. klo 13 Timo Musturi ker-

too elämästään ja taiteestaan 

Vihasjärven kansakoululla 

Ma 6.6. klo 14.30 kaupungin lii-

kuntapalveluiden ohjattu, ilmai-

nen kiertoharjoittelu koulun lii-

kuntapuistossa 

La 11.6. klo 12-15 Avoimet kylät 

Kylätori Eräjärven kirkolla 

La 11.6. tanssit Rönnissä, Marko, 

Jukka&Jackpot 

La 11.6. klo 21 Takapihalla Rock-

tähtiä Vestari Lounarissa, esiinty-

mässä Samae Koskinen, Rol-

laattors ja Grace duo.  

Su 12.6. klo 12 Eräpyhäjuhla Ta-

nilan pihalla, os. Eräjärventie 

1532  

Ke 15.6. klo 17.30 Lavis-

Lavatanssijumppa Rönnissä 

To 16.6. klo 19 Markkinapalaveri 

Kivimuseon puistossa piknik-

tilaisuutena, omat eväät.  

 

 E rä j ä r v e n  Ke h i t t ä m i s y h d i s t y s   

E K Y  
 Palvelemme 

 

 MA    9-15 

TI-PE   9-17 

LA       9-14 
 

La 11.6. klo 12-15  

Kylätori  

Eräjärventie 1591, Eräjärvi, P. 040 350 1253, 

eky@erajarvi.net          

TERVETULOA! 

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

Helmen tarina 

Aidoilla helmillä tarkoitetaan kaikkia erilaisten simpukoiden sisällä 

kasvaneita helmiä. Kaikki simpukat, joiden sisäpintaa verhoaa hel-

miäiskerros voivat periaatteessa tuottaa helmiä. 

Aidot helmet voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

Luonnon helmet 

Sattuman oikusta on simpukan sisälle tullut joku ärsyke esim. hiekan 

jyvä. Suojatakseen itseään simpukka kasvattaa ärsykkeen ympärille 

helmiäiskerroksia. 

Viljellyt helmet 

Ihminen asettaa simpukan sisälle tämän ärsykkeen esim. helmiäis-

kuulan. Odotellaan jopa vuosia. Saadaan viljelty helmi. 

Ihmiset löysivät ensimmäiset helmet tuhansia vuosia sitten luultavas-

ti etsiessään ruokaa. Egyptin faraot haudattiin helmien kanssa. Mui-

naiset kreikkalaiset liittivät helmet rakkauteen ja avioliittoon. Roo-

malaiset pitivät helmiä vaurauden mittana. Keski-ajalla ihmiset 

ajattelivat helmien suojaavan kaikilta vahingoilta ja harmeilta. Kaiken 

aikaa helmet ovat olleet arvostettuja jalokiviä kuninkaiden aarrekam-

mioissa. 

Kiinalaisten tiedetään jo 1300 luvulla hallinneen helmen viljelyn. 

Nyt Eräjärven Kivimuseoon on saatu näytteille ja myyntiin aitoja vil-

jeltyjä helminauhoja. Lisäksi on saatu myös aitoja jalokivinauhoja. 

Myös Vihasjärven koulun taidenäyttelyssä nämä helminauhat ovat 

nähtävänä. 

Tarmo Grönqvist 



 

Eräjärven Markkinapalaveri 2 

pidetään to 16.6. kello 19 Kivimuseon viereisessä 

puistossa piknik-tilaisuutena, omat eväät mukaan.  

Tervetuloa!  

          Lämmin kiitos teille,  

          jotka olitte kanssamme  

           saattamassa 

         Mikkoa 

          hänen viimeiselle matkalleen  

          ja kaikille,  

          jotka ovat hänen 

          muistoaan kunnioittaneet. 

 
    Outi,  Saku ja Riku perheineen 

Kurtturuusu 

 (Rosa rugosa), mukaan lukien sen valko-

kukkainen muoto (R. rugosa f. alba), on 

kansallisesti haitallinen vieraslaji. Kurttu-

ruusun kasvattaminen on kiellettyä 

1.6.2022 lähtien. Täten kiinteistönomista-

jan tai -haltijan on hävitettävä pihallaan 

kasvava kurtturuusu.  

Kurtturuusun tuntomerkit 

Kurtturuusu on 0,3-1,5 metriä korkea, 

tiheitä kasvustoja muodostava pensas. Se 

muodostaa runsaasti juurivesoja, joiden 

avulla kasvustot voivat ulottua laajalle 

alueelle. Nimensä mukaisesti kurtturuu-

sun lehdet ovat kurttupintaiset, ryppyiset, 

paksut ja alapuolelta tiheäkarvaiset. 

Kurtturuusun tiheästi sijaitsevat piikit 

ovat suoria, vaihtelevan kokoisia ja kar-

vaisia.  

Helpointa on ensiksi tarkastella kukkia. 

Kurtturuusulla on yksinkertaiset kukat, 

joissa on lähes aina viisi terälehteä. Jos 

ruusun kukat ovat osin tai täysin kerrottu-

ja eli niissä on runsaasti terälehtiä, ei ky-

seessä ole lain tarkoittama, hävitettävä 

kurtturuusu.  

Toinen hyvä erottamiskeino on tarkastel-

la varsia ja oksia. Kaikista ruusuista vain 

kurtturuusun varret ovat tiheäkarvaisia, 

risteymillä ja useimmilla lajikkeilla ne 

ovat niukemmin karvaisia.  

Vieraslajit.fi 

Oriveden vanhat  
talot ja pihat 
 

11.6. Kesäkahvio Pakari, Unki-
lantie 60, klo 11-15. 
Kuvia ja tietoa tilan historias-
ta, lapsille hiekkalaatikko ja 
kepparirata. 

11.6. Taiston talo, Asematie 9, 
klo 11.30-17. 
Antiikkimyynti, kirpputori, ke-
säkahvila. 

11.6. Taitokeskus Orivesi / 
Auvisen talo, Keskustie 37, klo 
10-14. 
Työnäytöksiä, ikkunakittityö-
paja, Auvisen talon historiaa -
näyttely. 

11.6. Uittomuseo, Kopansal-
mentie 47, klo 10-16. 
Opas paikalla. 

11.6. Oriveden Kampus (ent. 
Oriveden Opisto), Koulutie 5, 
klo 11-14. 
Päärakennus avoinna yleisölle. 

11.-12.6. Eräjärven Eerola, 
Eerolanmutka 12, klo 13-18. 
Tee- ja kahvihuone Siirin sa-
lonki avoinna. 

11.-12.6. Paltanmäen kotiseu-
tumuseo, Opintie 2 A, klo 10-
16. 
Opas paikalla. 

11.-12.6. Pitkäjärven nuoriso-
seurantalo Lehtola. Virtuaali-
kohde. 

11.-12.6. Ryttylän torppa, Lie-
huntie 831, klo 12-16. 

11.-12.6. Taidemylly, Pajulan-
tie 140, klo 12-15. 
Metsän väkeä -taidenäyttely. 
Pientä purtavaa myynnissä. 
Mahdollisuus omien eväitten 
nauttimiseen. 

11.-12.6. Talo Käpälämäki, 
Sairaalantie 51, 11.6. klo 11-
16. Kirpputori. 

11.-12.6. Tunkelon Isotalo, 
Tunkelontie 540, klo 11-16. 
Lyydian kulttuurikahvilassa 
keittolounas. 

11.-12.6. Vihasjärven kansa-
koulu, Järvenpääntie 223 A, 
klo 11-17. 
Kesäkahvila, lähituotemyymä-
lä, Luonnon voimaa -
taidenäyttely. 

12.6. Linnen piha, Laitamontie 
9, klo 11-16. 
Pieni kahvi ja pulla -kahvila. 

12.6. Västilän voimantalo, 

Längelmäen kirkkotie 96, klo 

10-15. 

Talon esittely, kahvila. 

https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815/show


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. Ilmoitushin-

nat Ekyn jäsenille etu-sivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm.  

Vihasjärven kansakou-

lun näyttelyt 
Juhannuksen kynnyksellä Luon-

non voimaa vaihtuu Luonnon 

valoa -taidenäyttelyyn ajalle 

23.6.–20.7. Näytteilleasettajia on 

23, joista Ylä-Hämeen Taiteilija-

seuran jäseniä 18.  

Taiteilijaseuran Taiteen Tuulia -

näyttelyyn voi tutustua koulura-

kennuksen tiloissa eli Ilomäen 

luokka, Penttilän siiven huoneet 

ja yläkerran Voimistelusali.  

Yksityisnäyttelyinä nähdään Rau-

ni Rauthovin Hopean hohdetta / 

Café ChefBug eli Pietilän luokka 

Tiina Anttilan Luontoa ja valoa / 

Navetta sekä Valoa merestä / 

BetoniBunkkeri, Minna Koskisen 

Taidetta raudasta ja romusta / 

Marjatarha ja Jukka Tilsan J. Til-

san Kauhukabinetti / Graniittikel-

lari. Lisäksi Kaarina Toivasen Pie-

ni Runopolku-näyttely jatkuu Kir-

sikkapuistossa koko kesän ajan ja 

Jari Rantasen Metsäkansaa-

näyttely Navetassa 29.6. asti. 

 

Heinäkuun loppupuoliskolla 

käännetään katseet Luonnon vä-

riloistoa -taidenäyttelyyn ajalle 

21.7.–11.9. Näyttelyyn ripustaa 

teoksiaan 15 taiteilijaa, joista 

Vehkajärven kylätaiteilijoita yh-

deksän. Yksityisnäyttelyinä ovat 

Leila Lehtosen Totta ja tarua me-

hiläisvahalla / Ilomäen luokka, 

Miia Sirénin Lintujen maailma / 

Voimistelusali ja Kaarina Toiva-

sen Elonkuvia / Kaarina-huone. 

Rauni Rauthovin Hopean hoh-

detta -näyttely jatkuu Café 

ChefBugissa. Tiina Anttilan Luon-

toa ja valoa -näyttely jatkuu Na-

vetassa 31.7. asti. 

 

Näytteilleasettajien teosten lisäk-

si esillä on Eräjärvi-seuran helmi- 

ja jalokivinauhoja sekä Eräjärven 

historiakirjoja. Koulun sokkelois-

ta löytyy mukavia lahja- ja tu-

liaisideoita kuten herkkuja, pella-

vatuotteita, koruja, kortteja, ko-

riste-esineitä, sarjakuva-, lasten- 

ja runokirjoja.  

 

Koululla järjestetään pieniä ja 

hieman isompiakin tapahtumia 

viikoittain. Seuraa Purkiainen ja 

www.herkkuhyonteiset.fi  

 

Tervetuloa! 

http://www.herkkuhyonteiset.fi

