18/2022
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2.-8.5.2022

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

Eräjärvi
p. 010
767 2040
Makean
nälkään

Marli Sima 3,49 / 1,5 l
Kikattava Kakkiainen
simajuoma 7,09 /0,75l

Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–15.00
Runsas valikoima
leipomoherkkuja

Iloista vappua!

mukana Kylätorilla

Siirrymme kesäaikaan, palvelemme sunnuntaisin klo 10-18

palvelemme
ma-pe 8 - 20
La
9 - 18
Su
10 - 18
TERVETULOA
KAUPALLE!

KASVINSUOJELURUISKUJEN
TESTAUS
ma 6.6. illalla osoitteessa
Hietalahdentie 117
Ilmoittautumiset Marjo Mäkinen-Aakula p. 040 769 6056

la 30.4. klo 12-14

Vappuaaton
KYLÄ T ORI
La 30.4. klo 12-14
Eräjärven kirkolla
Lättykahvila
Eräjärvi-leipää
Simaa & leivonnaisia
Gospelbändi Victory Tori Trio
Ym.
Myyntipaikka yrityksiltä 5€,
harrastajille ja yhdistyksille
ilmainen

TERVETULOA!
Yhdessä ja lähellä –hanke

kiviharjunkauppa.fi

!
isia

istia
Ma

Eräjärven
Keh ittäm isyh distys

EKY
Asiamiesposti
Apteekin palvelupiste, lääketilaukset ke klo 17 mennessä
Veikkaus
Kopiointipalvelut
Eräjärvi-tuotteita
Kalastuslupia
Paikallisia tuotteita
Kylälehti Purkiainen
Vesiosuuskunnan toimisto

MTK Eräjärvi

Palvelemme
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.

MA 9-15 ja TI-PE 9-17
Eräjärventie 1591
P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net
www.erajarvi.net

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Vieraita Kukkian kehittyvistä kylistä 17.5.

MAANANTAISIN
klo 17.30-18.30 Sporttikerho Erälinnassa
KESKIVIIKKOISIN
klo 17.30-18.30 Temppukerho
alle kouluikäisille yhdessä vanhemman kanssa Erälinnassa (ei
4.5.)
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa

Pälkäneen Kukkia-järven kylillä on kehitetty yhdessä kyliä jo pitkään.
He ovat ideoineet ja toteuttaneet uusia tapoja ja onnistuneet myös
aktiivisessa asukashankinnassa.
Tiistaina 17.5. saamme vieraaksemme tulevaisuuden tutkija, tohtori
Leena Ilmolan ja Seppo Kääriäinen Visit Kukkiasta. Ilmola mm. johtaa
yhteisöasumisyksikkö Pöllökartanoa ja Kääriäinen palkittiin Luopioisten vuoden yrittäjäksi 2017. Molemmat ovat olleet aktiivisia yhteistyön rakentajia Luopioisissa.

2.5.-2.7. Taina Koskisen taidenäyttely Lounarissa
Pe 29.4. klo 18 Eräjärven Kalastushoitoyhdistyksen vuosikokous
Lounarissa
La 30.4. klo 11-14 Vappuaaton
lounas Café Chefbugissa, Järvenpääntie 223
La 30.4. klo 12-14 kylätori kirkolla
Ti 3.5. klo 17 Ekyn hallituksen
kokous Jitsi-ohjelmalla
Ke 4.5. klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa
Ke 4.5. klo 17.30 Ei temppukerhoa. Kevään viimeinen kerta
11.5.
Ke 4.5. klo 18 Marttojen Hyötykasvit ruukuissa ja laatikoissa kurssi Erälinnassa
Su 8.5. äitienpäivälounas Eerolassa. Kattaukset klo 12 ja 14.30
Ma 9.5 klo13 Kylädiakoniatoimikunnan kokous srk-kodissa
La 7.5. klo 11-13 Marttojen myyjäiset Salen edessä
La 14.5. klo 21 HK Blå duo Lounarissa
Ti 17.5. klo 17.30 Kyläilta Erälinnan salissa, vieraita Kukkian kyliltä

Eräjärven koulun ja päiväkodin ympäristössä
tehdään rottatorjuntaa
Eräjärven koulun ja päiväkodin alueella on tehty viime aikoina runsaasti rottahavaintoja. Ongelman taustalla on mahdollisesti lähialueen yksityisomistuksessa olevia, hoitamattomia kiinteistöjä ja tontteja.
Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuolto on yhteydessä
kiinteistönomistajiin. Kiinteistönomistaja on velvollinen ryhtymään
torjuntatoimenpiteisiin. Ympäristöterveydenhuolto on ilmoittanut
ongelmasta myös Pirkanmaan jätehuollolle, jonka jätepiste sijaitsee
koulun lähellä.
Oriveden kaupungin tilapalvelu on tilannut koulun ja päiväkodin tontille rottatorjunnan. Syöttilaatikot on asennettu ja torjunta jatkuu,
kunnes ongelma on hoidettu.
Orivesi.fi

To 19.5. klo 17.30 Eräjärven kirjallisuuspiiri kokoontuu Orveden kirjastossa kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemen vieraana. Lähtö Eräjärven kirjaston pihalta klo 17.
Su 22.5. klo 15 Akkanaisten kahvikonsertti Lounarissa
Ti 31.5. klo 18 Ekyn kevätkokous Erälinnassa
Ti 31.5. Yhdessä ja lähellä hankkeen päättäjäiset - kylän saunailta
kunnan saunalla, Eräjärventie 1500

Kylädiakoniatoimikunnan
kokous ma 9.5. klo 13
seurakuntakodissa.
Tervetuloa!

Hyötykasvit ruukuissa ja
laatikoissa -kurssi
Erälinnassa (Eräjärventie 1654)
keskiviikkona 4.5. klo 18
Kurssin vetäjänä Pirkanmaan
Marttojen puutarha-asiantuntija
Marjut Kortteisto
Tied. ja ilm. 2.5. mennessä Heli
Koskinen p. 040 724 7290 tai
erajarvenmartat@gmail.com
Yhdistyksen jäsenet 5 €, muille 10 €.
___________________

Eräjärven Marttojen
äitienpäivän aaton

MYYJÄISET
Salen edessä

lauantaina 7.5. klo 11-13
TERVETULOA OSTOKSILLE!

Ekyn kyläputiikista
saa myös perinteisiä,
paikallisia ja
korkealaatuisia
Seppälän Kiuaskiviä!

Ilmoita kohteesi mukaan Oriveden Vanhat talot ja
pihat -tapahtumaan!
Oletko vanhan talon asukas tai iäkkään pihan puutarhuri? Haluaisitko
esitellä kohdettasi yleisölle? Ilmoittaudu mukaan OVT-tapahtumaan,
joka järjestetään jo viidennen kerran! Talo- ja pihakohteiden haku on
käynnissä 18.5.2022 asti.
Oriveden Vanhat talot ja pihat -tapahtuma järjestetään jo viidennen
kerran 11.-12.6.2022. Tapahtuma toteutetaan hybridinä, eli osaan kohteista pääsee tutustumaan ja toisista on kuva- tai videoesittely tapahtuman Facebook-sivulla.
Osallistuminen virtuaalisena kohteena ei vaadi erityistä teknistä osaamista. Voit osallistua esimerkiksi lähettämällä kuvia ja taustatietoa kohteestasi. Jos haluat, voit saada tapahtuman Facebook-sivun ylläpitooikeudet ja sitä kautta välittää kohteesi live-esittelyn tai postata julkaisuja.
Esiteltävät kohteet ja ennalta sovitut livelähetykset kootaan yhteiseen
esitteeseen, jota mainostetaan kaupungin ja tapahtuman some- ja verkkosivuilla sekä perinteisen median kautta.
Voit ilmoittaa mukaan:
 Ison tai pienen vanhan talon ja pihan tai pelkän pihan tai puutarhan
 Myynnissä olevan talon tai remontoitavan kohteen
 Museon tai muun kiinnostavan yleisökohteen
Liitä ilmoittautumiseen mukaan seuraavat tiedot:
 Talon tai pihan nimi
 Osallistutko yleisölle avoimena vai virtuaalikohteena
 Mahdollinen oheisohjelma
 Lyhyt kuvaus kohteesta (rakennusvuosi, tehdyt kunnostukset, luonnehdinta rakennuksen tyylistä)
 Kohteen mahdolliset some- ja nettisivut
 Hyvälaatuisia kuvia kohteesta Facebookissa julkaistavaksi
 Mitä kokemuksia, tietoja ja vinkkejä haluaisit jakaa kiinnostuneille?
 Haluatko kertoa jonkin mielenkiintoisen tai hauskan tarinan kohteestasi?
Aiemmin mukana olleista kohteista on jo tietoja, mutta voit kertoa jotain lisää tai lähettää uusia kuvia tai videoita.
Ilmoittaudu mukaan 18.5.2022 mennessä osoitteeseen: henna.
kaukoniemi@orivesi.fi
Lisätietoja saat Henna Kaukoniemeltä, henna.kaukoniemi@orivesi.fi tai
p. 040 1339123

sia ja erikoisuuksia. Pihapiiriä ympä- rola-Jämsén.
röivät rakennukset, joista vanhin on
vilja-aitta vuodelta 1756, nykyinen
hääaitta olkivuoteineen. Käsintehdys- Kaukaa näkee lähelle
sä riukuaitauksessa ilahduttavat lam“Ulkomailla olo on vahvistanut yhtepaat.
yttä sukutilaamme ja omiin juuriimEerola on kuin keidas täynnä maame. Se on lisännyt arvostusta mendoittavaa rauhaa, jota ihmiset nykyai- neitä sukupolvia kohtaan. Kaukaa
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät
kana kaipaavat. Monet etsivät yhte- todellakin näkee lähelle”, toteaa
ry ja Lomalaidun ry myönsivät valtayttä vanhaan ja alkuperäiseen esiHannele Eerola-Jämsén.
kunnallisen Vuoden kehittyvä maamerkiksi majoittumalla idyllisissä
Hannele Eerola-Jämsén perheineen
seutumatkailuyritys -tunnustuksen
maalaisromanttisissa aitoissa. Eeroon aikoinaan asunut ulkomailla ja
Eräjärven Eerolalle ja Walleniuksen
lassa majoitutaan ympäri vuoden
edustanut siellä Suomea 12 vuoden
Wapriikille huomionosoituksena rohpersoonallisesti sisustetuissa huoajan hänen puolisonsa suurlähettiläs
keasta yritystoiminnan kehittämisesneissa. Asiakkaita hemmotellaan eriKauko Jämsénin työskennellessä
tä ja raikkaista ideoista, joilla on ollut
koisuuksilla, sillä pienilläkin yksityisuseissa eri maissa. Vuonna 2009 permerkittävä vaikutus koko alueen vekohdilla on merkitystä. Eerola on luohe palasi juurilleen Eerolaan. Yritystovoimaan.
mutila, joka hyödyntää myös luomutoimintaan ammennetaan uusia raikpuutarhansa antimia tarjoiluissa.
kaita tuulia ulkomailta tilan pitkiä
Nyt palkitut yrittäjät kotitalousKenkätehtaasta
kulttuurikeskukseksi
perinteitä kunnioittaen.
opettaja Hannele Eerola-Jämsén ja
hänen tyttärensä kauppatieteiden
Vuonna 2019 Hannele ja Jasmin osti- “Meillä on kova halua olla edellä aiopiskelija Jasmin Jämsén ovat tehvat 4500 neliön suuruisen punatiilikaa ja kehittyä. Kun kansainvälinen
neet pitkäjänteistä työtä kehittäessen linnamaisen Korkeakosken enti- vire yhdistyy perinteisiin ja historisään ja uudistaessaan raikkain ideoin sen kenkätehtaan, joka on uuden
aan, syntyy ainutlaatuisia kokonaimolempia yrityksiä. Samalla on kuitoiminnan myötä nimetty perustajan- suuksia”, iloitsee Jasmin Jämsén.
tenkin kunnioitettu vanhoja perintei- sa mukaan Walleniuksen Wapriikiksi.
tä.
Yrittämisen tehokaksikko on luonut

Vuoden 2022 Kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustus myönnettiin Eräjärven Eerolalle ja Walleniuksen Wapriikille

300-vuotiaalla sukutilalla koetaan
kaikkien aistien elämyksiä
Eräjärven Eerola tarjoaa ruokailu-,
majoitus- ja juhlapalveluja idyllisessä
maalaismiljöössä. Eerolan sukutila
täytti viime vuonna 300 vuotta eli se
on ollut samalla suvulla vuodesta
1721. Tilalla asustaa 10.,11. ja 12.
sukupolvi. Juhlapalvelu- ja matkailutoiminta alkoi tilalla jo 45 vuotta
sitten, jolloin Hannelen vanhemmat,
Hellevi ja Eero Eerola, aloittivat toiminnan. Vanha emäntä Hellevi osallistuu edelleen tilan tapahtumiin.
Myös nuori isäntä Johannes työskentelee tilalla opiskeluiden lomassa.
Eerolassa pääsee kokemaan kaikkien
aistien elämyksen ja menneen ajan
tunnelmaa keskellä maaseutua. Eerola on suosittu hää- ja juhlapaikka. Yksi
kesän kohokohdista on musiikilliset
sunnuntaibrunssit. Puistomaisessa
pihapiirissä Tee- ja kahvihuone Siirin
Salongissa voi nauttia talon leivonnai-

ainutlaatuisesta kulttuurihistoriallisesta suomalaisen kenkäteollisuuden
alkulähteestä monipuolisen elämysja kulttuurikeskuksen.
Uniikkiin tehdasmiljööseen on avautunut Galleria WW, Tee- ja kahvihuone Singer ja herkkukauppa. Historiallisessa rakennuksessa järjestetään
jopa 500 hengen häitä, juhlia, yritystilaisuuksia ja konsertteja. Paikka tarjoaa myös toimitiloja, messuja, kursseja ja trendikkään ympäristön valokuvaukselle sekä muille luoville projekteille yritysten ja yksityisten tarpeisiin. Uusi ennakkoluuloton yritystoiminta on lisännyt huomattavasti
alueen vetovoimaa.
“Odotamme mielenkiinnolla tapahtumarikasta kesää. Inspiroiva tehdasmiljöö tarjoaa erinomaiset puitteet
kulttuurin eri muodoille. Tänä vuonna Galleria WW:ssä järjestetään 38
näyttelyä, joissa on nähtävillä 66 taiteilijan taidetta”, kertoo Hannele Ee-

Tunnustuksen kriteerit
Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät
ry ja Lomalaidun ry rohkaisevat nuoria ja uusia sukupolvia jatkajiksi maaseutumatkailualalle ja kannustavat
heitä kehittämään toimintaansa.
Huomionosoituksena tästä myönnetään yritykselle, henkilölle tai henkilöille valtakunnallinen Vuoden kehittyvä maaseutumatkailuyritys tunnustus.
Valinnassa huomioidaan innovatiivisuus ja rohkea ote yrityksen kehittämiseen. Palkittava voi olla uusi yrittäjä, joka aloittaa tyhjältä pöydältä tai
toimivan yrityksen jatkaja, joka on
lähtenyt kehittämään yritystä selkeästi uusille urille. Palkinnolla halutaan
kannustaa nimenomaan uutta yrittäjäsukupolvea ryhtymään maaseutumatkailuyrittäjiksi.

*

