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Kansanperinteen juurilla
Eräjärven Eerolan 300-vuotisen sukutilan vanhat
rakennukset, esineet ja pihapuut ovat osa suomalaista sielunmaisemaa. Pihapiirissä voi aistia,
miten ihmiset, rakennukset ja luonto elävät edelleen sopusoinnussa keskenään. Pihassa on vieläkin
vanhoja pyhiä puita, joiden tiedettiin suojelevan
kaikelta pahalta. Tänä kesänä
syvennytään tarkemmin
kansanperinteeseen,
kun haltijat, henget
ja myytit heräävät
eloon loitsujen ja
taikojen kera. Ennen taikuus oli
arkea. Se mistä
nyt puhumme
uskomuksina,
oli aikanaan
totisinta totta.

erajarveneerola

www.eerola.net

Suosittujen Musiikillisten
Sunnuntaibrunssien ja kesäisten lounaspöytien lisäksi idyllisessä
pihapiirissä voitte nauttia Tee- ja kahvihuone
Siirin Salongin tarjonnasta ja inspiroitua kesän mielenkiintoisesta kurssitarjonnasta ja tapahtumista.
Näiden teematapahtumien rinnalla häät, perhe-, sukuja yritysjuhlat kuuluvat kesäämme. Meillä voitte majoittua ympäri vuoden vierastalo Lehdokissa ja kesäaikaan
myös vanhanajan aitoissa.
Tästä lehdestä löydätte esimakua tulevaan kesään.
Tarkempia lisätietoja päivitämme sivuillemme.
Nähdään meillä,

Hannele Eerola-Jämsén
Yrittäjä, kotitalousopettaja
Eräjärven Eerola –
Ruokailu-, majoitus- ja juhlapalvelut

29.6.
Klo 13, 14,
15 ja 16

Haltijatapahtuma
Haltijat, loitsut ja myytit
heräävät eloon
Haltijatapahtumassa lapset ja aikuiset pääsevät
opastetulle kierrokselle, jossa haltija johdattaa
kansanperinteen kiehtovaan maailmaan. Päivän
aikana voi nauttia myös Maalaisravintolan
lounaspöydästä klo 12-15.
Haltijareitti avoinna koko kesän.

Tiistaista sunnuntaihin
Tee- ja Kahvihuone Siirin Salonki & puoti
Suojaisan pihapiirin siimeksessä voi nauttia poreilevaa lehtikuohua,
marjaisia leivonnaisia ja pientä suolaista. Tarjolla on runsaan teemenun
lisäksi muun muassa männynneulasmehua ja katajanmarjasnapsia sekä
inkivääri- ja hunajalikööriä. Haudutetuista teistä löytyvät niin mustan,
vihreän kuin valkoisenkin teen variaatiot.
Vanhan ajan tyylihuonekaluilla sisustetussa Tee- ja kahvihuoneessa voi
levähtää myös sherrylasin, konjakin, virkistävän drinkin tai pienpanimooluen parissa.

8.6.-11.8.
Klo 13-18

Kansanperinne -teemamme tulee esiin myös Eräjärven Kyläsuklaassa,
jota on kesäpuodissamme. Eräjärvi- ja Orivesi -suklaat ovat mainioita
tuliaisia. Lisäksi puodissa on saatavilla uniikkeja käsitöitä,
tuotteita aidosta ruusuöljystä, hunajaa, teetä, 		
koruja ja runokirjoja.

Haltioidu Eräjärvestä!
Suklaat kertovat kylien tarinaa
Eräjärven Eerolan valmistuttamat ja Jasmin Jämsénin suunnittelemat ja
maalaamat käsintehdyt Eräjärven Kyläsuklaat ja Oriveden Pitäjäsuklaat
kätkevät kylien kiehtovan historian.
Eräjärven kylä on tunnettu haltijoistaan. Eräpyhässä sijaitsevan
pronssikaudella kootun kivirakennelman, Nunnankirkon, uskottiin
kätkevän aarteen. Siellä käyneet eränkävijät uhrasivat metsän ja veden
haltijoille saadakseen hyvän saaliin ja kiittääkseen siitä.
Haltijoihin, onnen ja runsauden tuojiin, voi tänäkin päivänä saada yhteyden. Niiden voima ulottuu kyläläisten
sydämiin. Suklaaseen kerätyt lähimetsien marjat
välittävät luonnon taikaa. Puolukkamaitosuklaat
saatavilla Eräjärven Eerolan puodista sekä Oriveden ja Eräjärven kaupoista.

Kansanperinteen juurilla
Suomalainen kansanparannus - elävää
kansanperinnettä -tapahtuma

Retki omaan itseen

Tapahtumassa kansanperinteen taitaja Riitta Kolehmainen
luennoi aiheesta Haltijakansaa – haltijat luonnossa ja
pihapiirissä. Samalla nautitaan kansanparannuksen
näytehoidoista kuten jäsenkorjauksesta ja käsillä
parantamisesta. Ohjelmassa on lisäksi tietoa kotipihan yrteistä
itsehoidossa ja vinkkejä hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Eerolan
Maalaisravintolan lounaspöydässä yhdistyvät mielenkiintoisella
tavalla perinne ja raikkaat uudet tuulet

Löydä sisäinen voimasi ja vahvista
intuitiotasi
Erilaisten voimaannuttavien harjoitusten kautta avautuu
oman itsemme kuuleminen uudella tavalla. Kurssilla
vahvistetaan intuitiota, harjoitellaan tietoista läsnäoloa
ja kirkastetaan tapaa nähdä elämän ainutlaatuisuus.
Mikäli haluat löytää syvemmän yhteyden sisimpääsi,
saada voimavarasi käyttöösi sekä tutustua uusiin ihaniin
samanhenkisiin ihmisiin, tämä kurssi on sinua varten.

13.7.

Klo 12-16

Kouluttajana toimii Anja Toivanen, joka on työskennellyt
juristina ja henkisenä valmentajana jo yli
kolmenkymmenen vuoden ajan.

Pidä luontos luonasi,
onnes olallasi,
hartioilla
9.6.
haltijasi.
Lounas

Klo 12-15

Lounas

17.8.

17.7.-19.8.

8.6.

Klo 12-15

Klo 15

Tangon ja Runon iltapäivä
Tangon ja runon iltapäivässä kuullaan
upeiden tangojen lomassa nuorten runoja
rakkaudesta ja elämästä. Vuoden 2017
tangoseniori Petri Ritarin seurassa esiintyy
nuoria tangon taitajia. Jasmin Jämsén
lausuu omia runojaan runokokoelmasta
Siellä missä elävät unelmamme ja Tuija
Ahola tulkitsee runoja nuorten runokirjasta
Sata runoa tunteella ja rakkaudella.

Brunssi

7.7.

Klo 12-15

Brunssi

30.6.

Klo 12-15

Äitienpäivälounas

12.5.

Klo 12-15

Lounas

Lounas

13.7.

29.6.

Klo 13-15

Klo 12-15

Brunssi
Brunssi

14.7

Klo 12-15

21.7.

Klo 12-15

Brunssi

28.7.

Lounas

27.7.

Klo 11-14

Klo 12-15

Musiikilliset Sunnuntaibrunssit ja
kesäiset lounaspöydät
Perinteeksi muodostuneet Musiikilliset Sunnuntaibrunssit ovat
kesän odotetuimpia herkkuhetkiä, jolloin nautitaan runsaan
ruokapöydän tarjoiluista hyvässä seurassa elävän musiikin
soidessa. Kesän makunautinnoissa yhdistyvät mielenkiintoisella
tavalla perinne ja raikkaat uudet tuulet.
Brunssin voi aloittaa makunautintoja avaavalla karpalo-koivunmahlasnapsilla. Tästä on hyvä jatkaa kylmien kalojen
kautta raikkaisiin salaatteihin ja muihin lisäkkeisiin ja
lämpimien ruokien jälkeen kruunata elämys jälkiruokapöydän herkuilla kuten tuoreilla smoothieilla, pientilojen
juustoilla ja leivonnaisilla. Brunssien ja lounaspöytien
aikataulut löytyvät tapahtumakalenteristamme.
Menumme on esillä kotisivuillamme.

Brunssi

4.8.

Klo 12-15

Intialaista
kansanperinnettä
Joogaguru Taavi Kassilan
joogakurssi

24.-26.7.

Viime kesäiseen tapaan eläydytään myös
intialaiseen kansanperinteeseen Taavi Kassilan
joogakurssilla, jolloin päästään joogan, meditaation
ja mantrajoogan saloihin. Kauniissa miljöössä
nautitaan lisäksi luontomeditaatiosta ja kuullaan
luentoja joogafilosofiasta. Kruununa on
makuaisteja hellivä kasvisruokamenu.

Mannerheim muistelee
Mannerheim oli varsinainen kulinaristi
Marskin ryyppyineen ja Vorschmackeineen.
Marsalkka Mannerheim ottaa
henkilökohtaisesti vieraat vastaan ja kutsuu
heidät juhlapöytään nauttimaan omia
suosikkiruokiaan ja ruokailemaan omien
tapojensa mukaisesti. Ruokailun ohessa hän
muistelee menneitä.
Teemajuhlamme, kuten Mannerheim
muistelee, Vanhanajan pidot sekä
Slaavilaiset pidot valmistetaan tilauksesta.

Nuku suloisesti
Eerolassa majoitutaan yksilöllisesti sisustetussa vierastalo
Lehdokissa ympäri vuoden. Todelliseen maalaistunnelmaan
pääsee yöpymällä maatilan alkuperäisissä romanttisissa
aitoissa tai piharakennuksessa. Erikoisuutena on vuodelta
1751 peräisin oleva aitta, jossa hääparia odottaa olkivuode
pellavalakanoineen. Aitoissa voi aistia entisajan tunnelmaa ja
herätä pirteänä rentouttavan yön jälkeen.
Aamulla herkistytään nauttimaan maittavasta aamiaisesta
auringon noustessa. Maalaisaamiaisella tarjoillaan mm. tilan
omasta viljasta haudutettua puuroa metsämarjojen kera. Puuuunissa paahdettu mysli maistuu luonnonjogurtin kanssa ja
karpaloshotti avaa päivän makuhermot. Päivällinen ja iltapala
on mahdollista tilata etukäteen.

Paikka on
kätketty helmi.

Konstnärlig och trevlig
miljö med mycket trevlig
personal och fantastisk
frukost.

Olemme mukana
Vanhat talot ja pihat
-tapahtumassa
8.-9.6. klo 11-18

Maalaisidylliä, yövyin
aitassa. Aamiainen
”kotiruokaa” hienossa
salissa, pianomusiikki
taustalla!
Ikimuistoiset yo-juhlat,
herkullinen ruoka ja
lämmin tunnelma.
Kuvauksellinen piha ja
rakennukset. Suosittelen
lämpimästi!

Viihtyisä miljöö; puhtaus
ja siisteys; erinomainen
palvelu. Kerta kaikkiaan
ainutlaatuinen kokemus
ja elämys Suomen
kesässä.
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