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13.-19.3.2023 32. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkanna aja 

Sale Eräjärvi p. 010 767 2040 
ma-pe 8-20, la 9-18, su 11-16 

 

TERVETULOA! 

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

Purkiaisen jakaja Eräpyhään 
Kyläleh  kaipaa uu a talkoojakajaa Eräpyhään. Jakoalue Kauppila-
Hirtolah - Eräpyhän en puoliväli.  Lisät. Eky 040 350 1253 

Valikoimaan tullut  
kesän jäätelöuutuudet! 

 

 Uu a Salessa!  
Tilauksesta herkullisia  

           Jussinhannan täyte-
          ja voileipäkakkuja. 
          Herkullisia hetkiä!          

Myydään 
KUIVAA SEKAKLAPIA 

1,5 m3/80e 
P. 0400-813686 

Ateriapalvelu Vallesmanni 

Voimme o aa uusia asiakkaita  
Eräjärven seudulle.  

Myös Järvenpää, Rantala, Vedentausta, 
Väs lä, Eräpyhän e 

Lisä etoa: www.vallesmanni.fi/
ateriapalvelut 

                                        Puh. 03-3351340 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
MAANANTAISIN  
klo 18 Spor kerho Erälinnassa 

TIISTAISIN  
Klo 17.45 4H-kerho koululla 
KESKIVIIKKOISIN  
klo 17.30 Temppukerho  pari o-
milla viikoilla Erälinnassa  
klo 18.30 Salibandy Erälinnassa 
 

TORSTAISIN   
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  
klo 18 Lihaskuntojumppa  Erälin-
nassa  
Klo 19 Lavis-lavatanssijumppa 
Erälinnassa 
klo 18 Nuorten Tupis Seuratalolla 
Klo 18 Virkkaus- ja neulepaja   
kirjastolla parillisilla viikoilla  
 
Ti 14.3. klo 17 Raama u-rukous-
piiri srk-kodissa 
To 16.3. klo 19 Lukupiirissä Anneli 
Kannon teoksia. 
La 18.3. klo 15 Kani Kani ensi-ilta 
Tupatea erissa os. Eräpyhän e 937 
Su 19.3. klo 10 Messu srk-kodissa 
(Tapiolinna, Linjama) 
Su 19.3. klo 12 Pyhäkoulu srk-
kodissa 
Ti 21.3. klo 19 Kani Kani Tupa- 
tea erissa 
To 23.3. klo 19 Kani Kani Tupa-
tea erissa 

La 25.3. klo 15 Kani Kani Tupa-
tea erissa 
Su 26.3. klo 15 Kani Kani Tupa-
tea erissa 
Ti 28.3. klo 19 Kani Kani Tupa-
tea erissa 
Ke 29.3. klo 17 Anneli Kanto kir-
jailijavieraana Eräjärven kirjastos-
sa 

 

Anneli Kanto Eräjärven kirjastossa 
  
Eräjärven kirjastoon saapuu keskiviikkona 29.3 kirjailijavieraaksi Tam-
perelainen kirjailija Anneli Kanto. Kirjailijan monipuolinen tuotanto 
sisältää romaaneja lapsille ja aikuisille, lasten kuvakirjoja ja onpa 
myös yksi etokirjakin julkaistuna. Uutena aluevaltauksena Kannolta 
julkais in aivan juuri dekkari, trilogian avausosa. 

Kanto käsi elee monissa kirjoissaan historiallisia teemoja. Runeberg-
palkintoehdokkaana ollut Ro en pyhimys kertoo Ha ulan Pyhän ris-

n kirkon keskiaikaisista maalareista. Kirja julkais in 2021 ja kesällä 
22 Pyhän ris n kirkon kävijämäärä tuplaantui lukijoiden tulviessa tu-
tustumaan kirkkoon. Pyövelit -kirjassa puolestaan lukijan silmien 
eteen avataan 1600-luvun pyövelien elämää. 
  
Tapahtuma alkaa klo 17.00 ja kestää noin tunnin. Olet tervetullut 
mukaan kuuntelemaan ja kyselemään. 
       IK 
 

Vesilinnuista 
26.8.2022 edotusvälineet kertoivat vesilintukannan vähentyneen 
rantojen ruoho umisen seurauksena. Voi olla osi ain to akin. Suu-
remman tuhon kuitenkin aiheu avat vieraslajit supi ja minkki. 

Eräjärvellä Längelmäveden Enonselän rannalla ainakin Nurmelan sa-
tamasta Hietalahteen kuitenkin kotoinen variksemme tekee tuhoa. 
Kolmena kesänä ovat varikset tuhonneet pienellä luodolla olleen kui-
kan pesän jo hautomisvaiheessa emon poistuessa ruokailemaan. Vii-
me kesänä varikset tyhjensivät kolmen lokkipariskunnan pesät ja is-
tuskelivat aamuöisin mökin vieressä olevien lintupön öjen katoilla 
saalistamassa. Pikkulintujen hätähuuto herä  ihmiset unesta. 

Löytyisiköhän metsästäjiltä kons a variskannan pienentämiseksi? 

    Kymmeniä vuosia seurannut 

 

PS. Minkin ja supin kannat ovat 
kurissa ahkeran loukutuksen  
tuloksena 



 

Eräjärven tea ereissa 
 jänistellään 
 
Tämä vuosi on kiinalaisessa ho-
roskoopissa jäniksen vuosi. Tuskin 
sillä on kuitenkaan ollut merkitys-
tä Eräjärven tea ereiden ohjel-
mistovalintaan. Enemmänkin se 
lienee sa umaa. Tupatea erissa 
on nähdään Kani Kani ja JunnuTu-
piksessakin kohdataan pupu, Taa-
vi Simosen ohjaamana. Rönnin 
Kesätea erissa nau skellaan Arto 
Paasilinnan Jäniksen vuodesta 
17.6 alkaen. Sen ovat drama soi-
neet Esa Leskinen, Sami Keski-
Vähälä ja Kris an Smeds vauhdik-
kaaksi komediaksi. Kesätea erin 
uusi ohjaaja on Anne Helminen 
Pirkkalasta. 
 
Tupatea erin Kani Kanin on kir-

joi anut ranskalainen käsikir-
joi aja, elokuvaohjaaja ja näy eli-
jä Couline Serreau. Suomennok-
sen ovat tehneet Satu ja Pekka 
Milonoff. Näytelmää on esite y 
Suomessa kovin vähän, mu a Sak-
sassa sitä esitetään tällä hetkellä 
monessa paikassa. 
 
Myös Tupatea erissa on uusi oh-
jaaja, joka on myös drama soinut 
Kani Kanin. Hän on kylällämme 
parikymmentä vuo a si en vie-
raillut  Kirsi Marie Liimatainen, 
baarinpitäjä Arja TV2:n Trasselira-
kastajasta ja Alavilla mailla hallan 
vaara televisiosarjan ohjaaja. 
Kumpiakin kuva in osi ain Erä-
järvellä. 
 
Kanin perhe ä kohtaavat lähes 
kaikki mahdolliset ja mahdo o-
mat ongelmat. Isän työpaikalla 

tehdään lomautuksia, nuorimmai-
sella on kouluvaikeuksia. Sähkön 
ja ruoan hinta nousee, ilmat kyl-
menevät. Kun aikuistuneet lapset-
kin palaavat ko in ja ahdas asunto 
täy yy täy ymistään, on äidillä 
kestämistä. 
 
Näytelmä käsi elee humoris ses-

 ajankohtaisia ja katkeransuloisia 
teemoja. Kun tavalliset selviyty-
miskeinot eivät enää riitä, otetaan 
käy öön yhä rajumpia keino-
ja. Kiihkeätempoinen lanneko-
miikka vie asiat lopulta niin sol-
muun, e ä enää vain vieras ava-
ruudesta voi au aa. Tupatea erin 
väki lupaa mielikuvituksellista 
kansantea eria perheestä koko 
perheelle. Ensi-ilta on lauantaina 
18.3. klo 15.  
 
   AK 

Kuinka onnistuimme 
tänään 
Juuri, kun on päässyt ko in jolta-
kin vastaanotolta, niin kännyk-
kään tulee tuo kysely. Kuinka on-
nistuimme tänään? Kyse on  pa-
lau eesta eli miten asiakas/
po las on lanteen kokenut. Kysy-
myksen voisi o aa käy öön 
muussakin kanssakäymisessä. Jos 
olet tavannut vähemmän muka-
van naapurin tai puolisosi  kanssa 
on ollut sanaharkkaa voisit kysyä 
itseltäsi miten onnistuit tänään. 

Kanssani eleli kerran muuan nuori 
poika jolla oli erilainen katsanto-
kanta maailman menoon, kuin 
muilla ihmisillä. Koulussa hän ar-
vosteli aivan kirjallises  ope a-
jiensa toiminnan. Hän oli sitä 
mieltä, e ä ei ole ope ajien yk-
sinoikeus arvostella oppilaiden 
toimintaa vaan homman pitäisi 
toimia toisinkin päin. Korviin ei 
tullut miten ope ajat suhtautui-

vat palau eeseen. Pojalta kuulin 
joitakin arvioita ope ajista, mu a 
kun en ollut tavannut kyseistä 
henkilöä en ennyt miten kohdal-
leen arvio oli osunut.  

Kuinka onnistuimme tänään kyse-
lyyn on vaikea vastata, varsinkin, 
jos on tavannut vaikkapa sairaa-
lassa useampia henkilöitä samana 
päivänä. Saa aa olla, e ä parhaat 
pisteet saisi kahvion innokas myy-
jätär aurinkoisine hymyineen. 
Vaan hänestä ei ole kysymys tässä 
kyselyssä. Toisaalta herää kysy-
mys onko kyselyillä jokin todelli-
nen tarkoitus ja mihin vastaukset 
joutuvat. Tuskin ison sairaalan lää-
kärit, hoitajat ja muu henkilökun-
ta kiireiltään vastauksia penkoo ja 
o aa opikseen. 

Aikanaan lasten leirien viimeisenä 
yhteisenä aamupäivänä annoin 
tehtäväksi tel akunni ain mie ä 
leirin huonoja ja hyviä puolia. Pa-
lau eet laite in paperille ja sil-
mäilin niitä varsinkin seuraavaa 

leirikesää suunnitellessani. Mie-
lenkiintoista oli, e ä leirin hyvissä 
ja huonoissa puolissa saa oi esiin-
tyä sama asia. Esimerkkinä yhdel-
tä vuodelta se, e ä yksi tel akun-
ta oli sitä mieltä, e ä teellä oli lii-
an vähän hiivaleipiä. Toinen ryh-
mä listasi päinvastoin, teellä oli 
liikaa hiivaleipää. Olisi luullut, e ä 
ryhmät olisivat olleet ihan eri lei-
rillä, vaikka kyseessä oli sama leiri. 
Tästä voi päätellä, e ä monet asi-
at koetaan ihan eri tavalla huoli-
ma a niiden samankaltaisuudes-
ta. Tässä tulee mieleen vanhan-
kansan viisaus, e ä toiset pitävät 
äidistä, toiset ty ärestä. Makuja 
on niin monia. Iltaisin voisi kysäis-
tä itseltään tuon avainkysymyk-
sen, kuinka onnistuin tänään? 

 

Mie skeli Aholan Leena 



Ekyn kyläputiikista  
saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  
korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

 
 

Liikunnallinen terveh-
dys Eräjärven Urheili-
joilta 

EräU järjestää paikallises  moni-
puolista liikuntaa kaiken ikäisille 
liikkujille Erälinnassa ja kesäisin 
Rönnillä. Liikuntatoiminnan lisäk-
si seuramme on tänäkin vuonna 
ylläpitänyt monitoimikaukalon 
jääken ää talkoovoimin. On ollut 
ilo huomata, e ä ken ä on ollut 
koululaisten ja kyläläisten ak ivi-
sessa käytössä.  

EräU omistaa Erälinnan kiinteis-
tön ja ylläpitää sitä kylän liikunta- 
ja kokoontumispaikkana. Omana 
seuratoimintana EräU järjestää 
viikoi ain liikuntaa kuudessa ryh-
mässä. Lisäksi laa varataan ak-

ivises  yksityisiin viikoi aisiin 
salivuoroihin. Liikuntasalia 
käy ävät myös koululaiset ja 
kansalaisopisto. Erälinna on mah-
dollista vuokrata yksityis lai-
suuksiin ja kokous laksi edulli-
ses  ja joustavas . 

Kesäisin seuramme toiminta kes-
ki yy Rönnin huvialueelle, jossa 
on vuosien saatossa järjeste y 
tanssien ja tapahtumien lisäksi 
mm. Beach lentopalloa, Lavis la-

vatanssijumppaa, puistojump-
paa, joogaa ja tanssikursseja. 
EräU on myös vuosikymmeniä 
järjestänyt yhteistyössä Tampe-
reen Pyrinnön kanssa legendaari-
set painonnostokilpailut, joissa 
kilpaillaan tempauksen ja työn-
nön SM-mitaleista. 

Laaja ja monipuolinen seuratoi-
minta ympäri vuoden tarvitsee 
ison joukon ak ivisia talkoolaisia. 
Muun muassa liikuntaryhmien 
ohjaus sekä varainkeruutoiminta 
pyörivät talkoovoimin. Yksi iso 
osa talkootoimintaa on myös 
seuran omistamien kiinteistöjen 
ylläpito ja huolto. Kesäisin seura 
pyrkii tarjoamaan kesätyöpaikan 
yhdelle paikalliselle nuorelle ul-
koalueiden hoidon parissa. 

Eräjärven Urheilijat on paikalli-
nen, yli sukupolvien toiminut ur-
heiluseura. 
Tavoi eena on tulevinakin vuosi-
na kehi ää ja ylläpitää toimintaa 
kyläläisten tarpeiden ja kiinnos-
tuksen mukaan. Toiminnasta ja 
kiinteistöjen ylläpidosta koituu 
kustannuksia, jotka ovat vuosien 
varrella kasvaneet. Liikunta- ja 
seuratoiminnan kustannukset 
tulisi saada kate ua jäsenmak-

suilla ja varainkeruulla. 

Vuosi aisen jäsenmaksun lisäksi 
voit nyt maksaa myös vuosikoh-
taisen kanna ajajäsenmaksun, 
jolla tuet seuramme toiminnan 
jatkuvuu a myös tulevaisuudes-
sa.  

Kanna ajajäseneksi voi ryhtyä 
yritys, yhteisö tai yksityinen hen-
kilö. 

 

Jäsenmaksut vuodelle 2023 

Alle 15-vuo aat 6 € / vuosi 

Aikuiset 12 € / vuosi  

Eräjärven Urheilijat ry:  
FI37 4500 1040 0007 34 

Vies : oma nimi ja ”jäsenmaksu” 
 

Kanna ajajäsenmaksu 50 € 
(kanna ajajäsenmaksu ei ole yh-
distyksen jäsenmaksu) 
 

Seuraa Erälinnan ja Rönnin lii‐
kuntatarjontaa ne ssä 
www.erajarvenurheilijat.com ja 
Facebookissa Eräjärven Urheilijat 
ry -sivulla. 

Terveisin, Eräjärven Urheilijoiden 
liikunta- ja seuratoimikunta 

 E rä j ä r ven  Keh i t t äm i syhd i s t y s  EKY  

 Palvelemme:  MA 9-15,  TI-TO 9-17, PE 9-18 

Eräjärven e 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

Apteekin palvelupiste 
Runsas valikoima  

käsikauppalääkkeitä. 
 

Resep lääkkeiden  
laukset ke klo 17 

mennessä. Lääkkeet 
noude avissa  

perjantaina 

Asiamiespos  
Matkahuollon palvelupiste 
Schenker noutopiste 
Veikkaus 
Kesätea erin lipunmyyn  
Kopioin palvelut 
Eräjärvi-tuo eita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuo eita 
Kyläleh  Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 
 

                        TERVETULOA! 


