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31. vuosikerta

23.-29.5.2022

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

Eräjärvi p. 010 767 2040

Kiva valikoima
kesäkukkia Salella.

Piristä pihaasi
värikkäillä kukilla!

palvelemme
ma-pe 8 - 20
La
8 - 20
Su
10 - 18
TERVETULOA
KAUPALLE!

Marttojen retki
Sastamalaan
to 9.6. klo 7.30
Vielä mahtuu mukaan. Retken
hinta jäsenille 40€ ja muille 60€.
Ilmoittaudu 29.5. mennessä
p. 040 724 7290/Heli tai
erajarvenmartat@gmail.com
Tervetuloa!

lauantaina 28.5. kello 9 – 14
Menossa mukana:
Mäki-Penttilän polttopuut
Tero Suikkonen, mökkitalkkari
Leomuovi/ Velsia, www.velsia.fi
Kala Jussi – savukalaa
Misnot – puugrillit
Sähköpalvelu Seise- aurinkopaneelit
Pia Rauhalahti, elämyksiä luonnossa
Rent´O Life www.rentolife.fi

Auki ma-pe 7.30-17
Korjaamo 044 0684521

* Kahvitarjoilu
* Makkaraa
* Elävää musiikkia
kahvin lomassa

Auki joka päivä 9-18
Erika 0400 846709

Kultapellonkuja 120, 36810 Kuhmalahti

Pajukannan-Kuivasen
Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–15.00
Runsas valikoima
leipomoherkkuja

osakaskunnan pyydysmerkit
myynnissä Ekyllä os.
Eräjärventie 1591, Eräjärvi
Merkit voimassa
1.4.2022-31.3.2023

OPI TEKEMÄÄN EKOLOGINEN PAKKAUS

Mehiläisvahakangaskäärekurssi la 21.5. klo 13
Valmistamme kurssilla Aija Viitaniemen opastuksella ekologisen mehiläisvahakangaskääreen. Tarvikemaksu 5€. Myös lähituotemaistiaiset.
Vihasjärven kansakoulu, Järvenpääntie 223, Eräjärvi
Järj. Yhdessä ja lähellä –hanke & ChefBug

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
20.-22.5. klo 11-17, to 26.5.- ke
22.6. klo 11-17, ma suljettu.
Luonnon voimaa -taidenäyttely
Vihasjärven kansakoululla
Pe-su 20.-22.5. klo 11-17 Café
ChefBug ja lähituotekauppa.
Herkkuja, taidetta ja kädentaitoja
Vihasjärven kansakoululla
La 21.5. klo 13 mehiläisvahakangaskäärekurssi ja lähituotemaistiaiset Vihasjärven kansakoululla
Su 22.5. klo 15 Akkanaisten ja
Siipiveikkojen kahvikonsertti
Lounarissa
Ti 24.5. klo 13 Toukosiunaus Oksalan tilalla, Rantalantie 135
(Tapiolinna, Linjama)
Ti 24.5. klo 18 Markkinoiden
suunnittelukokous kirjastossa
Ti 24.5. klo 12-19 Kirjasto avoinna koululla
To 26.5. klo 12-16 (tasatunnein)
Värimatka. Kuvataiteilija Jaana
Pärssinen johdattaa mielikuvamatkalle värien maailmaan 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.

Kesäretki
Eräjärvi-Seura järjestää odotetun bussiretken heinäkuussa eteläiseen
Suomeen. Luvassa on mm. kukkaloistoa, lasitaidetta ja arkkitehtuuria. Matkalla kohdataan myös Havi ja Tuikku. Seikkailumaailmaan
sujahdetaan huippusuositussa Hiidenlinnassa. Varuillaan siellä pitää
kuitenkin olla, ettei hiisi vie…
Retki sopii kaikenikäisille ja –kokoisille. Tarkemmat tiedot kesäretkestä tuonnempana Purkiaisessa
Eräjärvi-Seura

Biojätteen keräilystä
Eräjärven koululle on tulossa biojäteastia. Pirkanmaan jätehuolto
huolehtii sen tyhjennyksestä. Niinpä ainakin saman reitin varrelta
halukkailla olisi mahdollisuus aloittaa biojätteen keräys ja saada jätehuollon auto tyhjentämään astia, mikäli ei itse halua kompostoida
biojätettä. Toiminta pitää tilata Pirkanmaan jätehuollolta.
Lisätietoja asiasta voi kysyä kaupungin teknisen toimen kiinteistöpäällikkö Jaana Rajantaustalta p. 040 133 9268,
jaana.rajantaus@orivesi.fi

Eräjärven Kehittämisyhdistys

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
28.5. alk. LA 9-14
To 26.5. suljettu

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

TERVETULOA!

Ma 30.5. klo 14.30 kaupungin liikuntapalveluiden ohjattu, ilmainen
kiertoharjoittelu koulun liikuntapuistossa
Ti 31.5. klo 18 Ekyn vuosikokous Erälinnassa
La 4.6. tanssit Rönnissä, Markku Aro & Diesel
La 11.6. klo 21 Takapihalla Rocktähtiä Vestari Lounarissa, esiintymässä Samae Koskinen, Rollaattors ja Grace duo.

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

Onko laituri kateissa
Längelmävedellä?
Tied. 0400 631 317

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

Kierrätyksestä
Se on nyt muotia, pitää kierrättää.
Monet TV ohjelmat vetävät kansaa ruudun ääreen. Suomessa
suosiossa on huutokauppakeisari
ja ruotsinkielisellä puolella huutokauppakesä. Molemmissa pistetään rahoiksi toisten hylkäämillä
tavaroilla. Olen käynyt huutokaupassa yhden kerran elämä aikana.
Silloin huutokauppa oli samalla
kylällä, jossa asuin. Siispä sinne.
Väkeä oli pihamaa täynnä ja kaikki
kyläläiset edustettuina. Itse huutamiseen osallistui vain muutama
henkilö. Olipa paikalla omistajan
kaverikin ja hänen tehtävänään oli
selvästi hintojen nostaminen
omilla huudoillaan. Huutokauppakeisarissa se homma taitaa olla
meklarin puolisolla.
Olin ostanut muutaman tuolin,
kun kaupankäynti siirtyi sisätiloihin. Siellä oli suuri huone täynnä
laverisänkyjä. Osa oli valkoiseksi
maalattuja, osa ruskeita. –Mitä
tarjotaan, kysyi meklari. Sanoin,
että 10 markkaa sänky kuin sänky.

Sitten lähdin katsomaan mitä ulkotiloissa oli tarjolla huudettavaksi. Kun palasin lavereita sisältävään huoneeseen, niin huomaisin
nimeni jokaisen sänkypinon päällä. Sänkyjä oli yhteensä 36 kappaletta. Meklari huomasi synkistyneen ilmeeni ja ehätti kertomaan,
että jokaiseen sänkyyn tulee patja
ja tyyny samaan hintaan. Kauppa
mikä kauppa.
Seuraava pulma oli, että millä ihmeellä saan ne osoitteeseeni siirrettyä. Joku ehätti kertomaan
miehestä, joka oli tullut kuormaautolla huutokauppaan. Vastentahtoisesti hän lopulta suostui
kuskaamaan sängyt annettuun
osoitteeseen Pihassa hän sitten
purki lastin pihamaalle ja laskutti
melko reippaasti tehdystä kuljetuksesta. Siinä oli se kuuluisa sunnuntailisä mukana.

Helatorstain vaikutus
lääketilauksiin
Viikolla 21 Lääketilaukset Ekylle
viim. ti 24.5. klo 17. Lääkkeet
noudettavissa pe 27.5. n. klo 13.
To 26.5. Eky suljettu
varmaan näkee keskellä kauneinta
kesää 36 laverisänkyä samalla kerralla ja vielä keskellä pihaa.
Mitä lavereille kuuluu nykyisin?
Osa pääsi sängyiksi, muutta suuresta osasta tuli vinttikerrokseen
hyllyjä Kun pinosi laveria vaikkapa
neljä samaan pinoon, niin sai melkoisesti hyllytilaa, hiukan liian matalaa ja hiukan liian leveää, mutta
menettelihän se.
Tämän huutokaupparetken opetus oli, että kannattaa pysytellä
lähellä meklaria, jotta tietää mistä
on kysymys. Aikaa elämäni ainoasta huutokaupasta on kulunut
paljon, olihan se jo markkaaikana.

Koska tosiaan oli sunnuntai, niin
Muisteli Aholan Leena
kesäasukkaita kulki paljon pihan
ohi. Sisälle saakka kuului auton
jarrujen kirskuntaa, kun epäuskoisen ihmiset hiljensivät vauhtia ihmetellen näkemäänsä. Harvoin

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 etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.

Vihasjärven kansakoulun taidenäyttelyt
Kesä on täällä ja samoin Vihasjärven
kansakoulun Taidekesä 2022! Tänä
kesänä Vihasjärven kansakoululla
nähdään yhteensä kolme taidenäyttelyä: Luonnon voimaa 13.5.22.6., Luonnon valoa 23.6.-20.7. ja
Luonnon väriloistoa 21.7.-11.9. Jokainen näyttely on kokonaisuutena
erilainen, mutta näyttelyitä yhdistää
yhteys luontoon.
Vihasjärven kansakoulun Taidekesä
2022 on nyt avautunut yhdeksän
upean taiteilijan yksityisnäyttelyillä,
joiden kokoava nimi on Luonnon voimaa. Jokaisella taiteilijalla on luonto
läsnä teoksissaan. Taidetilojen nimet
kumpuavat koulun historiasta,
opettajista ja elämästä koululla.
Mutta mitä yksityisnäyttelyissä on
oikein luvassa?
Paratiisin jälkeen, Tarmo Grönqvist
Diplomigemmologi ja kultaseppämuotoilija Tarmo Grönqvistin näyttely Paratiisin jälkeen on jatkoa hänen
Paratiisi-teemalleen. Viitaniemen
louhokselta aikoinaan intohimonsa
jalokiviin löytäneen Grönqvistin upeat korut ja kaksi suurta öljyvärimaalausta Aarteenkantajat ja Rikkaan
rukous muodostavat valloittavan kokonaisuuden. Tarmo Grönqvistin
näyttely on esillä Café ChefBugissa.
Uutta ja vanhaa, Timo Musturi
Timo Musturin maalausharrastus alkoi vuonna 1964 taidemaalari Matti
Kallisen etäopetuksessa. Vuosien varrella hän on maalannut lukuisia tauluja ja päätynyt monien taideyhdistysten toimintaan mukaan. Hän on
Ylä-Hämeen Taiteilijaseuran puheenjohtaja ja kunniajäsen. Musturin tyyli
on silmiä hivelevää ja maalauksissa
on upeita yksityiskohtia sekä värien
käyttö on todella upeaa. Hän on kehystänyt osan maalauksista itse. Timo Musturin näyttely on nähtävillä
Ilomäen luokassa.
Valo voittaa, Jaana Pärssinen
Jaana Pärssisen näyttelyssä valo on
vahvasti läsnä. Taiteilijan tämän vuo-

den teema onkin Valon puolella.
Pärssisen maalauksista aistii ilon ja
toivon pilkahduksen. Värien käyttö
maalauksissa on ihailtavaa. Pärssinen
hakee maalauksissaan erilaisia värimaailmoja, jotka puhuttelevat katsojaa. Jaana Pärssisen näyttely on katsottavissa Penttilän siiven Ainohuoneessa.
Metsäkansaa, Jari Rantanen
Navetassa esillä oleva Jari Rantasen
näyttely Metsäkansaa on kerrassaan
upea kokonaisuus, joka tulee hyvin
oikeuksiinsa rosoisessa ympäristössään. Rantanen käyttää erittäin taitavasti vastavärejä ja hänen taulunsa
ovat erittäin taidokkaita. Maalausten
lisäksi näyttelyssä on moottorisahaveistoksia, joiden yksityiskohdat ovat
upeasti viimeisteltyjä.
Runopolku, Kaarina Toivanen
Kuvittaja ja graafinen suunnittelija
Kaarina Toivasella on koonnut Kirsikkapuistoon lapsille suunnatun Runopolun. Runopolkuun kuuluu kymmenen eläinaiheista laudoille tehtyä
maalausta, joissa on myös teoksen
eläimeen liittyvä runo. Toteutuksena
Runopolku on hauska, ja Toivasen
kuvat sopivat ympäristöön täydellisesti. Runot ovat nerokkaita, ja ne
kuvaavat hyvin kettua, oravaa jne.
Toivasen taidetta tullaan näkemään
laajemmin Luonnon väriloistoa näyttelyssä.
Elämän voimaa, Katariina Uurto
Katariina Uurron töissä elämänvoima
näkyy vahvoina väreinä, ja henkimaailma on vahvasti läsnä. Uurto kertoo
tauluissaan mitä hän tuntee ja aistii.
Värien käyttö on hänen akryylimaalauksissaan todella loistavaa. Katariina Uurron näyttely on ripustettu
Penttilän siiven Jaakko-huoneeseen.
Nyt on se hetki, Riitta Viitala
Riitta Viitalan taide syntyy valokuvien
pohjalta tietokoneella. Hän saattaa
muuttaa jonkin kuvan värimaailmaa,
tai hän luo kokonaan uutta kuvan
pohjalta. Viitalalla on loistava värisilmä, ja hän osaa sommitella värit sopimaan yhteen. Viitala on myös valokuvaaja ja runotaiteilija. Nyt on se

hetki -näyttely on esillä Penttilän siiven Joonas-huoneessa.
Elämän leikki, Teija Willman
Teija Willmanin kaikki työt ovat syntyneet kokeilemalla erilaisia tekniikoita, materiaaleja ja värejä. Osa hänen töistään on enkaustekniikkaa eli
vahamaalauksia. Esillä on myös koruja, koriste-esineitä ja käsitöitä kuten
virkattuja pontsoja. Teija Willmanin
näyttely on Penttilän siiven Kaarinahuoneessa.
Päätä pahkaa, Tapani Virtanen
Vihasjärven kansakoulun isäntä Tapani Virtanen kiinnitti lapsena Sinijärven kulmalla liikkuessa huomionsa
epämuodostuneisiin puihin ja pahkoihin. Parikymppisenä hän teki ensimmäisen pahkatyönsä ja sen jälkeen
taidetta on syntynyt myös visakoivusta, metallista ja kivistä. Tapani Virtasen näyttely on esillä yläkerran porrastasanteella.
Näytteilleasettajien teosten lisäksi
esillä on Eräjärvi-seuran helmi- ja
jalokivinauhoja sekä Eräjärven historiakirjoja. Koulun sokkeloista löytyy
mukavia lahja- ja tuliaisideoita kuten
herkkuja, pellavatuotteita, koruja,
kortteja, koriste-esineitä, sarjakuva-,
lasten- ja runokirjoja.
Koululla järjestetään pieniä ja hieman
isompiakin tapahtumia viikoittain.
Seuraa Purkiaista ja nettisivuja
www.herkkuhyonteiset.fi
Olemme avoinna pe-su 20.5.-22.5.
klo 11-17 ja to 26.5.-su 21.8. klo 1117, maanantaisin suljettu
Vihasjärven kansakoulu,
Järvenpääntie 223, Ristakallio. Tervetuloa.

