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Eräjärvi p. 010 767 2040 

 palvelemme  

ma-pe    8 -  20  

          La         8 - 20  

          Su       10 - 18   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 

Metalliromun keräys 

Kaikki metalliromu 

Maksuton nouto kotoa 

Romuja voi myös itse viedä  

Kuusakosken romulavalle 

osoitteeseen  

Vedentaustantie  388 

Tied. 040 502 4091/Erkki 

Ilta Kantri Leaderin kanssa 

to 25.8. klo 17 Pankkilassa  

os. Eräjärventie 1591 

Uusi rahoituskausi 2023-

2027 ja uudet tukimuodot! 

Kylän kiertotaloussuunnitelma 

auttaa tunnistamaan, millaisia 

kiertotaloustoimia nykyisellään 

on käytössä ja mitä uutta niiden  

rinnalle voisi kehittää. Tilaisuus 

alkaa klo 17  

kahvitarjoilulla 
 

TERVETULOA! 

Rosellin kotiseutu-

museon talkoovoi-

min kunnostettu  

tupa ja pihapiiri tar-

josi oivalliset puit-

teet kansallispuku-

jen tuuletukselle. 

Talon isossa tuvassa 

viihtyivät 

(vasemmalta) Mervi 

Lahti, Soile Lahtinen 

ja Heli Koskinen.  

Lue lisää sivulta 3. 

Helteet jatkuu edelleen.  

Meillä täällä Salessa on  

mukavan vilpoisaa.  

Poikkeahan vaikka muuten 

vaan vilvoittelemaan.  



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN  

klo 14.30 kiertoharjoittelua kou-

lun takana liikuntapuistossa 25.8. 

asti 

klo 18.30 Beach-lentopalloa Rön-

nissä 22.8. asti 

TORSTAISIN  klo 12-19 kirjasto 

avoinna koululla.  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 
 

21.8. asti klo 11-17 Café ChefBug 

ja Luonnon väriloistoa –

taidenäyttely Vihasjärven kansa-

koululla.  

Pe-su 26.- 28.8., 2.- 4.9. ja  9.-

11.9. klo 11-17 Café ChefBug ja 

Luonnon väriloistoa –taidenäyt-

tely Vihasjärven kansakoululla.  

4.6.-21.8. klo 12-17 Eräjärven 

Kivimuseo avoinna. Ma suljettu 

La 20.8. klo 10-15 peräkonttikirp-

pis Rönnissä 

La 20.8. tanssit Rönnissä: Eija 

Kantola & Omega 

Ke 24.8. klo 18  Eräjärven Seudun 

Vanhemmat ry:n kaikille van-

hemmille avoin kokous koululla  

To 25.8. klo 17 Kantri Leader –

ilta Pankkilassa  

26.-28.8. klo 11-17 Café ChefBug 

ja Luonnon väriloistoa –

taidenäyttely Vihasjärven kansa-

koululla 

La 27.8. klo 10-16 pihakirppis ja 

kahvio Leväslahdella os. Levanne-

nä 124 

La 27.8. klo 13 Kuinka henkimaa-

ilma auttaa sairauden kohdates-

sa, Meedio Katariina Uurto Vihas-

järven kansakoululla 

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.  

 
E rä j ä r v e n  K e 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 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi, P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

Apteekin palvelupiste 
Runsas valikoima  

käsikauppalääkkeitä. 
 

Reseptilääkkeiden  
tilaukset ke klo 17 

mennessä. Lääkkeet 
noudettavissa  

perjantaina 

Asiamiesposti 
Veikkaus 
Kesäteatterin  
lipunmyynti 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 
 

TERVETULOA! 

La 27.8. tanssit Rönnissä Tomi Markkola & Kipinä 

La 3.9. tanssikauden päättäjäiset Rönnissä: Komiat 

Ke 7.9. klo 12 Ateriapalvelu srk-kodissa 

Helppo marjasorbetti 

200 g kohmeisia marjoja 

2 munanvalkuaista 

1 dl tomusokeria 

1 tl vaniljasokeria 

Tee näin: 

Soseuta kohmeiset marjat sauvasekoittimella. 

Erottele valkuaiset ja vaahdota valkoiseksi vaahdoksi. 

Vatkaa joukkoon tomusokeri, vaniljasokeri ja marjasose. 

Suojaa kulho kelmulla ja laita pakastimeen. 

Vatkaa seosta puolen tunnin välein sähkövatkaimella yhteensä kol-

me kertaa. Jos haluat kiinteää sorbettia, pidä seosta pakastimessa 

seuraavaan päivään. 



Kansallispukuja tuule-

tettiin Eräjärvellä 
 

Rosellin kotiseutumuseon piha-

maalla nähtiin sunnuntaina 

14.8.2022 pala suomalaista kan-

sanperinnettä, kun Eräjärvellä ko-

koonnuttiin kolmatta kertaa tuu-

lettamaan kansallispukuja.  

Paikalle saapui aurinkoista iltapäi-

vää viettämään reilut parikym-

mentä henkeä, kansallispukujen 

kantajia oli yhdeksän. Mukana oli 

pukuja niin Hämeestä ja Pirkan-

maalta kuin Karjalasta, rannikolta 

ja Keski-Suomestakin. Jutteluissa 

pohdittiin kansallispukujen histori-

aa ja ihailtiin pukujen taidokasta 

käsityötä sekä niihin kuuluvia 

upeita koruja, joihin myös monet 

perinteikkäät Kalevala-korut pe-

rustuvat. 

Kansallispuvut ovat pukuhistorian 

asiantuntijoiden nykykäyttöön 

kokoamia uusintoja kansan perin-

teisistä ja yksilöllisistä juhla-

asuista, joita käytettiin 1700- ja 

1800-luvuilla. Kansallispuvut pe-

rustuvat alueensa ja aikakautensa 

tyypillisiin kansan pukeutumista-

poihin. Ensimmäiset kansallispu-

vut koottiin Suomessa 1800-luvun 

jälkipuoliskolla. 

”Virallisiksi” kansallispuvuiksi hy-

väksyttävien pukujen tulee täyttää 

tietyt kriteerit, ja eri pitäjien ja 

alueiden pukujen tarkastamisia on 

koko ajan käynnissä. Nykyisin Suo-

messa on tunnistettu nelikäsityö-

museon mukaan nelisensataa 

kansallispukumallia, joista yli puo-

let on suomenkielisiltä alueilta ja 

vajaa puolet suomenruotsalaisilta 

alueilta. 

Moneen Rosellin mäellä nähtyyn 

pukuun liittyi myös omakohtaista 

historiaa. Esimerkiksi Heljä Tuomi-

vaaran Puulaveden puvun oli hä-

nen tätinsä tehnyt nuoruudes-

saan, samanlainen puku on myös 

hänen sisarellaan tyttöjen äidin 

tekemänä. Soile Lahtinen, yksi 

kansallispukutuuletuksen ideoijis-

ta, kertoi saaneensa kunnian ul-

koiluttaa Muisto Hettulan itsel-

leen tekemää Itä-Pirkanmaan pu-

kua. 

Kansallispukutuuletuksia on jär-

jestetty eri puolilla Suomea elo-

kuun ensimmäisellä viikolla vuo-

desta 2010 lähtien. Eräjärven tä-

mänvuotisen tilaisuuden järjeste-

lyistä vastasi Eräjärvi-Seura. 

Kesäinen iltapäivä kului leppoisas-

ti Rosellin entistetyssä pihapiirissä 

Martti Kakon, Soile Lahtisen ja Ju-

hani Tuomisen esittämän viulu- ja 

haitarimusiikin siivin kahvia, tuo-

retta pullaa ja piknik-eväitä 

nauttien. Toivottavasti tilaisuus 

saa jatkoa ja kansallispuvut tuule-

tusta ja ansaitsemaansa ihailua 

tulevinakin vuosina. 

Kuvat: Erkki Oksanen 

Teksti: Heli Mikkelä 

Kansallispukujen ulkoiluttajat Rosellin pihapiirissä. Vasemmalta: Heli Koskinen (Räisälän puku), Arja Rajala 

(Aino-puku/muinaispuku), Martti Kakko (Johanneksen puku), Soile Lahtinen (Itä-Pirkanmaan puku), Maija 

Viitaniemi (Sääksmäen arkipuku), Leena Hildén (Seiskarin puku), Mervi Lahti (Hämeen puku), Heljä Tuo-

mivaara (Puulaveden puku) ja Leena Salmi (Kuortaneen kuoropuku). 

 



 
 

Kirjastot ja lukupiirit 

kukoistavat,  

kirjakaupat katoavat 
 

Aikansa kutakin mutta kirjakauppo-

jen kuolemaa en olisi osannut en-

nustaa. Se on outolintu tässä yhtä-

lössä. Koulujen kirjaostojen kes-

kittäminen sen teki. Tampereen 

kirjakauppa, Oriveden kirjakauppa, 

Kangasalan kirjakauppa… Jos eivät 

kirjakaupat ole vielä tyystin kuol-

leet, niin henkitoreissaan ovat lo-

putkin. Kirjallisuus kulttuurin lajina 

on kuitenkin sitkeä, ja joissakin 

kännykkäkäsissäkin pysyy vielä aito 

kirja. Myönteinen ihme on, että 

uusia kirjailijanimiä nousee julki-

suuteen tämän tästä. Pienkustanta-

moja on useita. Niiden kaikkien ni-

miä en edes muista. 

Äänikirja on hyvä keksintö, mutta 

kirjan maailma avautuu siinä eri 

tavalla kuin itse lukien. Lukija-kirja-

suhde on toinen kuin kuuntelija-

kirja-suhde, mutta hyviä suhteita 

molemmat. Olemme kahtalaisuu-

den Eräjärven lukupiirissäkin koke-

neet myönteisenä mahdollisuute-

na. Kirjastolaitos on myös osoittau-

tunut ketteräksi sopeutujaksi tässä-

kin kirjallisuuden nykyilmiössä.  

Junamatkalla tapasin kaksi Hä-

meenlinnassa kirjastopäiville osal-

listunutta Hyvinkään kirjaston intoa 

puhkuvaa ja päivien intensiivisyy-

den aiheuttamaa väsymystä pote-

vaa kirjastoammattilaista. Sain heil-

tä hämmästyksekseni kassillisen 

aineistoja, jotka esittelivät Hyvin-

käätä ja kirjastotoimea. Kassi oli 

tunnetun kuvittajan Sanna Parta-

sen somistama ja kuvasi kirjasto-

pyörää, jolla kirjastolainen yhtenä 

toimintamuotona polkee aineistoi-

neen lainaajien luokse kaupungin 

alueella.   

Joskus nuorena olin järkyttynyt, 

kun luin Dumas´n Monte Christon 

kreivin, jonka laitokseen oli ym-

pätty kuvat vastaavasta elokuvasta. 

Hämmennyin, kun painoksen elo-

kuvakuvitus ei ollenkaan vastannut 

kirjan tekstin mielessäni luomia 

henkilöitä, tapahtumia, mielikuvia 

yleensä. Oma vision ja elokuvan 

kuvien välille syntynyt ristiriita ai-

heutti tyytymättömyyden ja häiriön 

lukemisen tuottamaan mielihy-

vään.  

Äänikirjana olen autossa kokeillut 

kuunnella rakkainta romaaniani 

Seitsemää veljestä. Alan jossain 

vaiheessa ajatella omiani, vaikka 

lukijassa ei ole moitteen sijaa, päin-

vastoin. Itse lukiessa Kiven teksti 

vain kietoo sisäänsä tuoreesti kuin 

juuri kynästä paperiin tarttuneena, 

verevänä ja voimallisena. Ympäröi-

vä maailma vajoaa pois ja Jukolan 

pojan jullikat, Männistön muorit ja 

Venlat ja lukkarit, villiintyneet hä-

rät, saunan palot ja saapasnahka-

tornit valtaavat mielen ja pään ker-

ta kaikkiaan. Olen täydesti kirjan 

maailmassa. Poissa omastani ja 

ympäröivästä.  

Totuuden nimessä pitää lisätä, että 

Turun kaupungin teatterin aika-

naan toteuttama Seitsemän veljes-

tä Kalle Holmbergin dramatisoima-

na imaisi katsojan voimallisesti si-

säänsä kuin Kiven romaani itse 

upeine näyttelijöineen Esko Salmi-

sesta koko näyttelijävahvuuteen.   

Oriveden kirjakaupassa kävin pyö-

rähtämässä vain hyvästiksi, sillä 

siinä vaiheessa kun viimeisiä 

tuotteita myytiin, minua kiinnosta-

neet nimikkeet olivat jo kadonneet 

nopeampien kirjahyllyihin, joita 

silloin vielä oli useimpien kodeissa. 

Nythän neuvotaan, kuinka hävi-

tettävistä kirjoista ennen kaatopai-

kalle vientiä pitää repiä kannet irti, 

laittaa kannet sekajätteeseen (vai 

oliko se kartonkeihin) ja kanneton 

(= alastomaksi riisuttu) sidos pape-

rijätteeseen. Jätteeseen? Kirja? 

Neuvolasta annetaan uusille pik-

kuihmisille kirjoja, vauvakirjoja. Ne 

ovat ikäkauteen sopivia. Ihania, 

hauskoja. Katselin lapsenlapsen 

saamia. Anneli Kanto oli yksi kir-

joittajista. Hänen tarinansa pienille 

oli hauska ja ote leikkisä. Anneli 

Kanto, sama kirjailija, jonka Hattu-

lan kirkon piruista kirjoittama kirja 

on saanut kesä kesältä suuremman 

joukon ihmisiä vierailemaan keski-

aikaisessa Pyhän Ristin kirkossa. 

Eläytyvien oppaiden esittely kirjaili-

jan mukana olon lisäksi on saanut 

aikaan ennen näkemättömän ylei-

söryntäyksen Hattulan vanhaan 

kirkkoon.   

Tervetuloa taas Eräjärven lukupii-

riin syksyn tullen! Sitä ennen on 

aikomuksena kuvata Purkiaisessa 

Lukupiirin kesäretkeä Ruovedelle 

Aamulehdessäkin alkukesästä ja 

30.7. esiteltyyn Vinhan kirjakaup-

paan, joka tuona päivänä, siis Erä-

järven markkinapäivänä, sulki 

ovensa mutta jatkaa elämäänsä 

suojellussa talossa paitsi kirjakaup-

pana myös kirjailijaresidenssinä ja 

kulttuurikeskuksen tapaan uusien 

omistajien voimin. Toivotamme 

onnea kirjakauppakonkarin uudelle 

alulle, eikö vaan! 
 

Asta Virtamaa-Seppänen 

 

 


