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13.-19.6.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 palvelemme  

ma-pe    8 -  20  

          La         8 - 20  

          Su       10 - 18   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 

 

Sale Eräjärvellä vietetään  

Kyläkauppapäivää  

lauantaina 11.6. 
 

Klo 11-13 Sale tarjoaa kahvit 

ja pullat. Kahvit tarjoilee kau-

pan pihalla Eräjärven Martat 
 

Kaupalla voit osallistua grilli-

tuoteämpärin arvontaan. 
 

Lapsille ajokortti-inssi, josta 

saa ajokortin. 

Lapset voivat tuoda  oman  

Kyläkauppa-aiheisen piirus-

tuksen kaupalle viim. 11.6.  

Kassalta saa pienen yllätyksen. 

 

 

Kaupassa ajankoh-

taisia tarjouksia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPAHTUMAA TUKEMASSA: Hämeen Viherrakennus Oy, OP-Pohjois-Häme, 

Oriveden Osakierto, Kari Uusimaa, Lauttasauna.fi / Oksalan mökit  

 

 

 

 

 
 

K Y L Ä T O R I  

klo 12 - 15  

Ekyn edustalla  
os. Eräjärventie 1591 

 

* Lätty- ja vohvelikahvila  

* Arpoja ym. ym.  

* Kyläputiikki avoinna  

klo 10 -14  
 

TERVETULOA! 

                  Eräjärven Seudun 

                   vesiosuuskunnan  

                   sääntömääräinen  

OSUUSKUNTAKOKOUS  

su 19.6. klo 10 Rönnissä  

Eräjärventie 946, 35220 Eräjärvi  

Käsitellään sääntöjen  

määräämät asiat. Tervetuloa! 

  Hallitus  



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN klo 18.30 Beach

-lentopalloa Rönnissä 

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 -taide-

näyttely  Vihasjärven kansakou-

lulla 

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

Eräjärven Kivimuseo avoinna. 
 

 

Pe 10.6 klo 17 Eräjärven Seudun  

Vanhemmat ry:n kaikille van-

hemmille avoin kokous Rönnissä  

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, Rollaat-

tors ja Grace duo.  

11.-12.6. klo 13-18 Tee– ja kahvi-

huone Siirin Salonki avoinna Erä-

järven Eerolassa 

Su 12.6. klo 11.30 kukkaterveh-

dys kirkkomaalla ja klo 12 Eräpy-

häjuhla Tanilan pihalla, os. Erä-

järventie 1532  

Ma 13.6. klo 14.30 kaupungin 

liikuntapalveluiden ohjattu, ilmai-

nen kiertoharjoittelu koulun lii-

kuntapuistossa 

Ke 15.6. klo 17.30 Lavis-

Lavatanssijumppa Rönnissä 

To 16.6. klo 19 Markkinapalaveri 

Kivimuseon puistossa piknik-

tilaisuutena, omat eväät.  

 

Tervehdys! 

Olen Maggie ja asun Leväslahdella. Minut valittiin tänä vuonna mark-

kinapäälliköksi ja lähden mielelläni luotsaamaan Eräjärven vuoden 

suurinta ja tärkeintä tapahtumaa, Eräjärven Markkinoita! 
 

Markkinat ovat tänäkin vuonna heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 

eli 29.-31.7. Toivon, että mahdollisimman moni alueen yhdistys ja 

yritys lähtee mukaan, jotta vierailijat, mökkiläiset ja asukkaat näke-

vät mitä kaikkea upeaa Eräjärvellä on tarjottavanaan. 
 

Asukkaana, monen yhdistyksen jäsenenä ja yrittäjänä tiedän, miten 

tärkeää on saada kyläämme kävijöitä. Haluan tehdä asiat hieman eri 

tavalla kuin aiempina vuosina on tehty ja sitä varten tarvitsen juuri 

teidän ajatuksia, ideoita ja apua. Yksin on vaikea menestyä. Joten 

tulethan mukaan tekemään Eräjärven Markkinoista 2022 hauskat ja 

kaikkien aikojen parhaat? 
 

Lämpimästi tervetuloa  

ideoimaan Eräjärven markkinoita  

to 16.6. klo 18 Eräjärven kirkon edustalle nyyttärien merkeissä.  

Kaikki järjestöt ja vapaaehtoiset ovat erittäin tervetulleita. 

Tehtävää on paljon, mutta yhdessä  

voimme saavuttaa mitä vain! 

 
 

Parhain terveisin, Maggie Salomonsson  

La 18.6. klo 13 Jalokiven taika Dipl.gemmologi, kultaseppämuotoilija 

Tarmo Grönqvist Vihasjärven koululla 

La 18.6. tanssit Rönnissä, Taikakuu 

Su 19.6. klo 10 Eräjärven Seudun vesiosuuskunnan osuuskuntako-

kous Rönnissä  

Ke 22.6. klo 17.30 Lavis-Lavatanssijumppa Rönnissä 

Pe 24.6. Rönnissä Tuure Kilpeläinen & Kaihon karavaani, Heidi Paka-

rinen & Karavaani, Jake Niska 

La 25.6. klo 15-18 JuhannusKaraoke Lounarissa 

La 25.6. Rönnissä Leewings 

Su 26.6. klo 12 Taiteen tuulia taidenäyttelyn avajaiset Vihasjärven 

kansakoululla 

Pe 1.7. klo 19 Ihmisten puheet ensi-ilta Rönnin Kesäteatterissa 

La 2.7. Rönnissä Längelmäveden kesäpäivä 

La 2.7. klo 13 tehhään pajupillejä Vihasjärven kansakoululla 

La 2.7. klo 14 Soivan Sammakon soittorasia –teatteriesitys Rönnin 

Kesäteatterissa 



   PALVELEMME 
   Ma    10-13 
   Ti-to 10-17 
   Pe     10-22 
   La     12-18 

   Su-ma suljettu 
Tapahtumissa pidempään! 

 

LOUNAS ma-to klo 11-13 
Kesän ajan myös listoilla 

uusia ruoka-annoksia 
TERVETULOA SYÖMÄÄN! 

LOUNASRAVINTOLA JA  PUB ERÄJÄRVI  

La 11.6. klo 21-04 
Takapihalla  

Rocktähtiä Vestari 
 

La 25.6. klo 15-18 
JuhannusKaraoke 

 

Perjantaisin klo 20 
Tietokilpailu 

 

Taidenäyttelyssä 2.5.-2.7.  
Jaana Koskisen  

eläinaiheista taidetta 

                044 530 6366                                  www.puberajarvi.net 

Walleniuksen Wapriikin 
uusissa näyttelyissä esillä 
kaikkea muuta kuin perin-
teistä maalaustaidetta 
 
Walleniuksen Wapriikin Galleria 
WW:ssä Juupajoella on seitsemän 
näyttelyä, joissa nähdään veistoksia 
lasista, paperista, puusta, kipsistä ja 
metallista sekä reliefejä, valolastuja 
ja vahvoja sivellinpiiroksia ihmis-
hahmoista. Gallerian näyttelyt vaih-
tuvat neljän viikon välein 10.10. 
saakka. 
 
Päägalleriassa Iisa-O:n näyttelyssä 
Rikki? on esillä kipsiveistoksia ja -
reliefejä.  
Tutkija ja kuvataiteilija Timo Ala-
Vähälän näyttelyssä Balance näh-
dään suuria vahvoja sivellinpiirrok-
sia ihmisistä, jotka kuvaavat liikettä 
ja kehonkieltä. Taiteilija on tavatta-
vissa Walleniuksen Wapriikissa 
14.6. 
Turkulaisen kuvataiteilijan Eija Täh-

käpään näyttelyssä PApeRIkengät 
nähdään käsintehdystä paperista 
valmistettuja kenkäveistoksia ai-
heena parilliset ja parittomat ihmis-
suhteet.  
Korumuotoilija Saimi Joutsin 
Biophilia -näyttely pureutuu tee-
mallaan ihmisen luontokaipuuseen 
ja haluun tuoda luonto sisätiloihin.  
Jukka Laineen näyttelyn Valolastut 
teokset on kuvattu parin sekunnin 
valotusajalla, jätesäkkiin viilletyn 
kapean raon läpi. Valolastut ovat 
muistivälähdyksiä, nopeasti vuoltu-
ja välähdyksiä elämästä, mutta ne 
myös tuntuvat pysäyttävän kiireen 
ja rauhoittavan tempoilevan mie-
len.  
Helsinkiläisen kuvittajan Sanna Pel-

liccionin näyttelyssä Bosco mistico – 
Mystinen metsä kuljetaan lapsuu-
den metsän puiden kautta alitajun-
nan metsään, jossa puut puhuvat, 
raskaat hedelmät kypsyvät ja nai-
nen katsoo kuuta.  
Visuaalisen alan ammattilaisryhmän 
näyttelyssä Taivaan alla nähdään 
Sami Funken valokuvia, Juha Lahti-
sen puuveistoksia, Susanna Tyrväi-
sen puhallettuja lasiveistoksia, Kirsi-
maria E. Törösen veistoksellisia te-
oksia sekä Tuomo Kukkosen ja An-
na Siiriäisen akryyliteoksia. 
 
Tämänhetkiset näyttelyt ovat esillä 
19.6. saakka.  
 
                    Walleniuksen Wapriikki 

                                Nyt se vihdoin toteutuu… 

      ERÄJÄRVI-SEURAN KESÄRETKI TI 5.7.2022 
 

Lähtö klo 8.00 Eräjärvi kk, Orivedeltä tullessa bussi  
kiertää Eräpyhän lenkin kautta. Paluu n. klo 20.00. 
Retken hinta on 70,00, johon sisältyy bussimatka, pääsymaksut, 
opastukset, lounas, kahvit (2) 
 

Matkaohjelma: 
Ensimmäinen etappi on Lammilla sijaitseva Porkkalan kartanon puutarha ja 
taimimyymälä. 
Riihimäellä kohteina ovat Suomen Lasimuseo ja Havin kynttiläpaja. 
Hyvinkäällä tutustumme kaupungin tunnettuun maamerkkiin, pyramidityy-
liseen kirkkoon. Matkan viimeinen kohde on somerolaisen taitelijan luon-
nonkivistä ja betonista rakentama Hiidenlinna. 
 

Tied. ja sitovat ilmoittautumiset 23.6. menn. P. 050 4684 177/Rauni 
Tilinumero FI37 4500 1040 0023 83 /Retki   Eräpäivä 23.6.2022.  

Kiitos  

yo-muistamisista! 
 

                 Fanny 

http://www.puberajarvi.net/


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.  

Luonnonkukkien päi-
vää vietetään kaikissa 
Pohjoismaissa su 19.6. 
Yhteispohjoismaista Luonnonkuk-
kien päivää vietetään vuosittain 
juhannusta edeltävänä sunnun-
taina. Päivän juuret ovat Tanskassa, 
jossa Luonnonkukkien päivää on 
vietetty vuodesta 1988 lähtien.  

Suomeen Luonnonkukkien päivä 
rantautui, kun tammisaarelainen 
kasvitieteilijä Kalevi Keynäs kertoi 
pohjoismaisesta yleisölle suun-
nattujen retkien perinteestä (De 
Vilda Blommornas Dag) Kukanpäi-
vän tilaisuudessa 13.5.2002 ja toi-
voi vastaavia retkiä järjestettävän 
tulevaisuudessa myös Suomessa. 

Luonnonkukkien päivää päätettiin 
alkaa viettää Suomessakin. Päivän 
suomalaiseksi nimeksi pää-
tettiin Luonnonkukkien päivä ja 
tunnukseksi sovittiin kielo, joka on 
Suomen kansalliskukka. Luonnon-
kukkien päivän kielotunnus on Jari 
Kostetin suunnittelema. 

Luonnonkukkien päivän  
tavoitteet 
Luonnonkukkien päivän tavoitteena 
on kasviharrastuksen ja luonnon-
tuntemuksen lisääminen sekä yh-
teisten luontoelämysten tarjoami-
nen mahdollisimman monelle. 
Luonnonkukkien päivä kutsuu kaik-
kia kasveista kiinnostuneita opaste-
tuille kasviretkille. Luonnonkukkien 
päivä on myös hyvä tilaisuus kertoa 
kasvien ja niiden elinympäristöjen 
käytöstä, uhkista ja suojelusta. 

Opastetut retket 
Luonnonkukkien päivän järjestäjät 
ovat pyrkineet löytämään eri puolil-
ta Suomea henkilöitä johtamaan 
Luonnonkukkien päivän kasviretkiä 
omalla paikkakunnallaan. Retken-
johtajiksi lupautuneet henkilöt ovat 
kiinnostuneita luonnosta ja tunte-
vat oman alueensa kasvilajistoa 
niin, että osaavat retkelle osallistu-
ville kertoa ympäristön kasveista. 
Retket kestävät noin kahdesta kol-
meen tuntia. Retket ovat kaikille 
avoimia ja maksuttomia eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita. 

Vuodesta 2003 lähtien Suomessa 

on pidetty päivän aikana noin 90 

kasviretkeä eri puolilla maata. Ret-

ken järjestelyistä ei makseta palkki-

oita. Usein järjestelyt on hoidettu 

yhteistyössä muiden paikallisten 

harrastajien ja tahojen, kuten alu-

eella toimivan luonnonsuojeluyh-

distyksen kanssa. Metsähallituksen 

luontokeskukset ovat mukana ret-

ken järjestämisessä alueillaan. 

 

Retkikohteita 

Orivesi 

Retkikohde: Lintukuusikko. Yksityi-

nen luonnonsuojelualue, jossa van-

hahko kuusimetsä ja lehtipuuvaltai-

nen sekametsä. Lisäksi noronotkel-

ma sekä pihapiirissä niitty. 

Kokoontuminen: kimppakyydit Ori-

veden Kampukselta, Koulutie 5 klo 

9.30. Kohteeseen voi tulla suoraan-

kin: Pikku-Miekantie 6, 35300 Ori-

vesi. 

Retki-aika: klo 10–12 

Järjestäjä: Oriveden seudun luon-

nonsuojeluyhdistys.  

Oppaana Esa Kallio 

Lisätiedot: p. 040 737 0952  

karihk.salo(at)kolumbus.fi,  

 

Kangasala 

Retkikohde: Pohtiolampi. Alueella 

on rehevä lintukosteikko sekä edus-

tavaa lehto- ja niittyluontoa. Poh-

tiolammen kasvisto ja linnusto ovat 

monilajisia. 

Kokoontuminen: Pohtiolammen  

sääksikeskus (Pohtiolammen-tie 64) 

Retki-aika: klo 12-14.30 

Järjestäjä: Kangasalan luonto ry 

Mukaan: kasvio, suurennuslasi 

Oppaat ja lisätiedot: Heikki Toivo-

nen, p. 040 749 3901, 

 toivonenhe(at)gmail.com 

 

Lisää retkikohteita: 

www.sll.fi/luonnonkukkien-paiva 

 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

 

 

 

Kuva: Keijo Luoto  


