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31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkanna aja

8.-14.8.2022

Suurkiitos tämän vuoden
Markkinoiden sponsoreille:
Eräjärvi p. 010 767 2040

Saleen saapunut uutuuksia.
Esim. herkullinen
Doritos Nacho Cheese.
Joko olet maistanu?
Koulut alkavat taas,
Sale Eräjärvi toivo aa
Turvallista koulu etä
kaikille koululaisille.

L
S

8 - 20
8 - 20
10 - 18

Aimo Kaikkonen
Annikki Jääskelä
An Kankaanpää
Chef Bug
Eerola
EräRosa Oy
Hankkija
Heli Mikkelä
Jaana Toivanen
Johanna Helminen
Jukka Oksala
Kari Haikka
Kimmo ja Tarja Lah
Kiviharjun Kuljetus
Lounasravintola ja Pub Eräjärvi

TERVETULOA
KAUPALLE!

Eräjärven markkinoilla tunniste in taas
esineitä
Tänä vuonna kilpailuun tuli 136 vastausta, joista vain yhdessä oli
tunniste u kaikki esineet oikein.
Päävoi ona olleen tuotekorin voi Sirkka-Liisa Kar unen. Kaikkien
vastanneiden kesken arvotun lippalakin ja Parvelan Retu –tuli kut
voi Ma Mikkola. Onnea voi ajille! Palkinnot ovat noude avissa
Ekyltä.
Oikeat vastaukset: 1. monistuskone, 2. kielenpidike, 3. sonninkuljetuskeppi, 4. avokadon kuorintaveitsi, 5. pähkinänsärkijä, 6. tapetointyökalu, 7. ruusuleikkuri, 8. ruu mi a, 9. spraymaaliruisku, 10.
prännäri.

Eräjärven Martat
Miia Siren
Oriveden Seurakunta
Oriveden Väri
Päivi Sillanpää
Sale Eräjärvi
Taavi Simonen
Tiina An la
Sekä erityiskiitos
kaikille talkoolaisille!
Eräjärven Markkinoiden
2022 työryhmä

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
MAANANTAISIN
klo 14.30 kiertoharjoi elua koulun takana liikuntapuistossa 25.8.
as
klo 18.30 Beach-lentopalloa Rönnissä 22.8. as
TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto
avoinna koululla.
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
21.7.-21.8. klo 11-17, ma sulje u
Café ChefBug ja Luonnon valoa –
taidenäy ely Vihasjärven kansakoululla.
4.6.-21.8. klo 12-17 Eräjärven
Kivimuseo avoinna. Ma sulje u
La 6.8. klo 13 kuvi aja, graaﬁnen
suunni elija Kaarina Toivanen
Vihasjärven kansakoululla
La 6.8. klo 15 Ihmisten puheet
Rönnin kesätea erissa
La 6.8. klo 20 tanssit Rönnissä:
Kake Randelin & Company, Weranta
Su 7.8. klo 12 ja klo 14 musiikillinen sunnuntaibrunssi Eräjärven
Eerolassa
Ke 10.8. klo 17.30 Lavis lavatanssijumppa Rönnissä
Pe 12.8. klo 18 Ihmisten puheet
Rönnin kesätea erissa, viimeinen näytös
La 13.8. klo 13 Miten hopea taipuu koruksi, Rauni Rauthovi Vihasjärven kansakoululla
La 13.8. Rock-lauantai Rönnissä:
Klamydia
Su 14.8. klo 13 kansallispukutuuletus ko seutumuseo Rosellissa
Su 14.8. klo 17 EräU:n kevätkokous Rönnissä

Yhteistyön hedelmiä
ja markkinoiden maininkeja
Markkinat on siitä mainio ju u,
e ä aina ideoidaan uu a ja parhaimmillaan yhteistyöllä saadaan
aikaan hauskoja ju uja!
Sain olla mukana monessakin talkoilussa Eräjärven Markkinoilla
tänä kesänä ja yksi kiintoisa projek oli valokuvaustaustan teko
markkinayleisön kuvaamista varten.
Ensin oli ajatus kuvata markkinakansaa keskeisellä paikalla. Tiina
An la keksi idean puurakenteisesta taustasta, jossa on sydämen
muotoinen aukko. Siinä kukin voisi poseerata vuorollaan.
Idea kehi yi lopulliseen muotoonsa niin, e ä saimme lautavarat lahjoituksena Johanna Helmiseltä, Tero Kiviharju ja Maggie
Salomonsson kulje vat puutavaran Jokelan pihaan, eläkkeellä
oleva kirvesmies Aimo Kaikkonen
antoi aikaansa ja taitojansa ra-

kentamalla taustan sydänkuvioineen meidän pihassa. Minä sain
maalata Kari Haikan lahjoi amalla maalilla taustan ja teks n
I ♥ ERÄJÄRVI. Juhani hoi kuljetuksen ja taustan tukemisen paikoilleen markkinapaikalle.
Siellä se puukehys nyt on Kivimuseon nurmikolla valmiina uusiin
tapahtumiin, turis en ja etenkin
myös paikallisten selﬁeitä varten.
Kivaa projek ssa on juuri se, e ä
siitä jäi jotain konkree sta kylän
käy öön.
Yhteistyöllä tämäkin teh in niin
kuin koko markkinat! Myös markkinapäällikkömme Maggien ideasta ponnahtanut MarkkinaGalleria oli monen tekijän yhteisponnistus. Mu a se onkin jo toinen
ju u..
Kiitokset siis vielä talkoilijoille ja
kaikille tätä sympaa sta projeka edistäneille iloisille ihmisille!
Tuula

Markkinoiden Ketjunheiton tulokset
Lapset
1.
Figo 542 p
2.
Lauri Oinonen 523 p
3.
Leo Sipilä 413 p
4.
Fiﬁ 382 p
Aikuiset
1.
Erkki Oksanen 532 p
2.
Ari Jussila522 p
3.
Heikki Lähteenmäki 501 p
4.
Jani Sirén 471 p
Kummassakin sarjassa palki in
kolme parasta

Kuvassa Joonas Jokela, Helmi Löytynoja ja Merja Nieminen

Kyläleh Purkiaista julkaisee Eräjärven
kehi ämisyhdistys ry, Eräjärven e 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.

Eräjärven markkinat
2022
Avauspuhe, Heli Mikkelä
Hyvä markkinaväki, hyvät eräjärven
vakioasukkaat, vapaa-ajanasukkaat
ja kesäasukkaat, markkinakauppiaat ja kaikki muut markkinavieraat.
On ilo olla taas Eräjärven markkinoilla. Kohdalleni on tänä vuonna
osunut aivan erityinen ilo ja kunnia, kun saan olla mukana avaamassa tätä yhteistä kesätapahtumaamme.
Olemme täällä jatkamassa ja siirtämässä eteenpäin pitkää perinne ä,
joka elää historian kirjoissa, tarinoissa, lauluissa ja elokuvissa
(Talvella Talikkalan markkinoilla…
ja Rovaniemen markkinoiltahan isä
taisi laulussa tuoda sen väärän vitosen ko in).
Markkinoihin lii yy isolla osalla
meitä suomalaisia myös omakohtaisia muistoja. Minulle markkinoihin yhdistyvät muun muassa kaupankäyn ja nkiminen, iloisen ihmisjoukon hyörinä ja puheensorina, Viipurin rinkeli ja arpajaiset.
(Markkinoihin lii yvät etenkin
myös ne kymmenet kerrat, kun
äi ni tokaisi minulle jotakin taas
toilailtuani, e ä johan nyt on markkinat – mu a se on jo kokonaan eri
tarina).
Markkinat syntyivät alun perin kaupankäyn ä varten, ja keskiajalta
aina 1800-luvulle saakka ne olivat
Euroopassa tärkeä kaupankäynnin
muoto. Eipä tuolloin ollut kivijalkakauppoja, ostoskeskuksia tai supermarke eja, ne kaupasta puhuma akaan. Myyjät ja ostajat kokoontuivat markkinoille, kukin toi
tarjolle omia tuo eitaan, ja mu-

kaan mahtui usein myös kiertäviä
kauppiaita.
Nykyisin markkinoiden rooli ja merkitys on toinen. Mu a yhä edelleen
markkinoilla näkyvät vahvas paikallisuus, yksilöllisyys, kädentaidot
ja -tuo eet. Mones markkinoilta
löytää paljon sellaista, jota ei mistään muualta saa: tavaroita ja esineitä, herkkuja ja maisteltavaa,
käsitöitä ja paikallisten taiteilijoiden töitä. Markkinat ovatkin mitä
mainioin ikkuna ihmisten monipuolisiin taitoihin, lahjakkuuteen ja
kekseliäisyyteen, jotka helpos
muuten jäisivät piiloon.
markkinat olivat merkkitapahtuma,
yksi vuoden kohokohdista, johon
valmistaudu in huolella, pukeudu in parempiin vaa eisiin ja
matkuste in pitkänkin matkan
takaa. Kaupankäynnin rinnalla ne
tarjosivat mahdollisuuden irro autua arjesta. Tava in tu avia ja
vaihde in kuulumisia. Ohjelmaan
kuului monenlaista ajanviete ä eri
ikäpolville, kuten täälläkin tänään.
Pientä jännitystä toivat ja tuovat
edelleen erilaiset kilpailut ja kilvoi elut – tai vaikkapa onnenpyörät tai arpajaiset, jotka minullakin
sauma omas markkinamuistoihin
kytkeytyvät. Eräjärveläisille onkin
tänä viikonloppuna jännitystä monin kerroin, kun markkinarientojen
lisäksi saamme seurata kylän kuuluisan pojan, Parvelan Retun, menoa kuninkuusraveissa.
Ja kun markkinoista puhutaan, ei
sovi unohtaa ruoka- tai herkkuhetkiä, jotka markkinapäivään ehdo omas kuuluvat. Mikä on sinun
markkinamakumuistosi? Onko se
hernerokka, savukala, räiskäleet vai
ha ara? Vai ken es se Viipurin rinkeli, kardemummalta ja musko nkukalta maistuva leivonnainen, jon-

ka isoisäni aina toi meille lapsenlapsille tuliaisiksi Haminan markkinoilta….
Markkinoilla on kau a aikain ollut
myös tärkeä rooli yhdistäjänä ja
yhteentuojana. Täällä Eräjärven
markkinoilla kohtaavat nykyiset ja
en set kyläläiset, etäkyläläiset, vapaa-ajanasukkaat ja kesävieraat
sekä yhä laajemmin joukoin täältä
käsin etätöitä tekevät.
Kohtaamisissa vahvistetaan vanhoja tu avuuksia, solmitaan uusia
siteitä ja luodaan verkostoja. Verkostojen ja ihmisten välisten kytkösten varaan voi parhaimmillaan
rakentua toimiva toinen toistemme
huomioin , tukeminen ja au aminen arjen asioissa, vaikkapa kyy en
tarjoaminen ja järjestäminen kanssakulkijoillemme täällä, missä julkista liikenne ä on niukemmin saatavilla.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Markkinoilla lasten toteemia maalaamassa Thomas Rekola

Nyky-yhteiskunnassakin tarvitsemme toisiamme, ihmisten välistä yhteistyötä ja kohtaamisia sen lisäksi,
e ä tarvitsemme toimintavarmoja
sähköyhteyksiä ja etoliikenneverkkoja sekä turvallista everkostoa.
Tietoliikenneverkkoja kehitetään
jatkuvas , ja jo nyt ainakin oma kokemukseni niiden toimivuudesta
etätyön mahdollistajana on kohtuullisen hyvä. Sähköverkon toimintavarmuu a vahvistetaan laajas
maakaapeloinneilla. Yhtä lailla on
tarpeen panostaa sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen. Toimivat
suhde- ja kontak verkostot ovat
osa yhteistä sosiaalista pääomaa,
joka osaltaan parantaa elämän laatua. Ollaan siis avoimia myös uusille
kohtaamisille ja tu avuuksille, kukin itsellemme sopivalla tavalla.
Tapaamiset ja kohtaamiset ovat
tärkeitä myös siksi, e ä ne juur-

Oskon kurssit
Eräjärvellä

ru avat meitä osaksi seutua ja yhteisöä. Tapaamisissa jaamme muistoja, kerromme tarinoita, muistelemme menneitä - ikään kuin kutoudumme osaksi yhteistä tarinaa.
Osa seutuun kiinnikasvamista on
myös tutustuminen paikalliseen
historiaan ja luontoon. Markkinapäivän aikana se onnistuu esimerkiksi kivimuseossa tai Rosellin talon
ko seutumuseossa. Ja jos kelit sallivat, Eräpyhän maastot tarjoavat
hienon kurkistuksen suomalaiseen
järvi- ja metsäluontoon.
Hyvä markkinaväki.
Ennen kuin lähdemme nau maan
päivästä – josta toivo avas tulee
meille kaikille oikein leppoisa, monipuolinen, jänni ävä ja makoisa
täynnä antoisia kohtaamisia - on
vielä aika kii ää.

Lastentea eri Junnutupis
Eräjärven seuratalo
Taavi Simonen
Ma klo 16.30-18
5.9.-21.11.2022, 9.1.-17.4.2023

Uskon, e ä koko markkinaväki yhtyy täydestä sydämestä kiitoksiin.
Annetaan markkinoiden tekijöille ja
kyläyhteistyön taustavoimille yhdessä raikuvat, ansaitut suosionosoitukset!

Kii ää kaikkia niitä ak ivisia ja sitoutuneita ihmisiä, jotka ovat kai-

Rönnin kesätea eri
Eräjärven seuratalo
Hilkka Hy nen
To klo 18-20.30
22.9.2022-6.7.2023

Keskustellaan vanhoista asioista
Leväslahden PVY:n talo
Jouko Helin
Piirrän, maalaan ja aja elen
To klo 19-21
Eräjärven koulu
15.9.-10.11.2022, 12.1.-13.4.2023
Tuija Suutari
To klo 17-19.15
Tupatea eri
8.9.-24.11.2022, 12.1.-20.4.2023
Eräjärven seuratalo
Kirsi Marie Liimatainen
Ma klo 18-20.30
5.9.2022-17.4.2023

ken takana. Sillä markkinat ja kylän
yhteistyön kehi ämisen eivät tapahdu itsestään – tarvitaan paljon
työtä, aikaa ja tahtoa. On mahtavaa, e ä täällä Eräjärvellä on ihmisiä, jotka haluavat pitää kylän vireänä ja elinvoimaisena. Jotka omalla
panoksellaan ovat varmistamassa,
e ä yhtä lailla vakioasukkaille kuin
etä- ja osa-aikakyläläisillekin tarjoutuu mahdollisuuksia perehtyä kylän
historiaan ja osallistua kylän elämään.

Enkaus ikkamaalaus
Kortelahden LuovaPir
Tiina An la
La-su klo 11-14.30
17.-18.9. ja 24.-25.9.2022

Kuntotanssia Leväslahdella
Leväslahden PVY:n talo
Ti klo 19.30-21
Kalle Lankinen
6.9.-22.11.2022, 10.1.-12.4.2023
Tasapainojumppa
Erälinna
Marjo Liukkonen
Ti klo 15-15.45
6.9.-22.11.2022, 10.1.-11.4.2023
Kuntojumppa
Erälinna
Marjo Liukkonen
Ti klo 15.45-16.45
6.9.-22.11.2022, 10.1.-11.4.2023

