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6.-12.2.2023 32. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

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

 

TERVETULOA! 

TV:stä tutut  

Suomalainen  

menestysresepti  

2023 tuotteet löydät  

Salesta 2.2. alkaen.  

Ekyltä voit noutaa  

seuraavat paketit: 

Posti 

Matkahuolto 

Schenker 

DHL 

Palvelemme 

ma 9-15, ti-to 9-15, pe 9-18 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

VUOSIKOKOUSKUTSU  
 Eräjärven Marttayhdistys ry:n 

VUOSIKOKOUS pidetään  
torstaina 23.2. klo 19  

Erälinnassa,  
Eräjärventie 1654, Eräjärvi. 

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
8 §:n määräämät asiat. 

Esityslista jaetaan kokouksessa. 
 

Eräjärven marttayhdistys ry                                     
Hallitus 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN  

klo 18 Sporttikerho Erälinnassa 

TIISTAISIN  

Klo 17.45 4H-kerho koululla 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 17.30 Temppukerho  paritto-

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 9.2. alkaen 

klo 18 Nuorten Tupis Seuratalol-

la, Eräpyhänte 937  

Su 5.2. klo 12 Pyhäkoulu skr-

kodissa 

Ke 8.2. klo 13 keskiviikkokerho 

srk-kodissa. Radiohaastattelu Eräjär-

ven liittymisestä Oriveteen 50 v sitten.   

To 9.2. klo 18 virkkaus– ja neu-

lontapaja koululla (joka toinen 

viikko) 

La 11.2. Roikinat –

talvitapahtuma koululla 

Ti 14.2. klo 17 Raamattu-

rukouspiiri srk-kodissa 

Ke 22.2. klo 13 keskiviikkokerho 

srk-kodissa. 

To 23.2. klo 19 Marttojen vuosi-
kokous Erälinnassa 

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 hin-

nat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Lounarin tietovisan oikeat vastaukset: 
1.c, 2a, 3.b, 4.b, 
5. Totta, 6. Tarua, 
7. 12.5.2006, 8. Mauri Aaltonen, Hannu Häkli, Kimmo Karppinen ja 
Jenni Lahti, 9. Äijäparkki ja Pelle Miljoona United, 10. 6, esiintyjinä 
Debbie ja Pojat, 11. Alavilla mailla hallan vaara (Trasselirakastajaa 
kuvattiin Raatarin pubissa), 12. merimaili eli meripeninkulma, 13. 50 
vuotta, 14. kiusallinen, 15. Nokia. 
Lisäkysymys Helmer herra (laulaja on toki M.A.Numminen) 

Koko kylän Roikinat kierrättää 112-päivänä 

Helmikuu tuo tullessaan suositut talvitapahtumat. Eräjärvellä se on 

Roikinat, mikä jo useana vuonna on ollut kylän ja koulun yhteinen 

helmikuinen lauantaipäivä. Tänä vuonna ajankohta on 11.2. kello 10-

13. 

Päivä koostuu koulun, Vanhempainyhdistyksen, Marttojen ja Eräjär-

ven palomiesten järjestämistä rasteista, joita kierretään ryhmissä 

sekä erilaisista liikunnallisista kilpailuista. Koululaisryhmien lisäksi, 

myös vanhemmat ja muut aikuiset voivat kiertää rasteilla pienryhmi-

nä. Rasteja on niin sisällä kuin ulkonakin. 

Teemana on kierrätys. Sitä käsitellään rasteilla ja konkreettisesti kirp-

putoripisteessä. Myös koululle on kertynyt muutamia tarpeettomia 

tuoleja ja pöytiä täyttämään varastotiloja, joista halutaan päästä 

eroon. 

Roikinapäivän ”vapaaohjelma” 

Vatsantäytettä ja makuelämyksiä löytyy: ulkona Ekyn soppatykiltä ja 

lättypannun ääreltä sekä EräU:n makkaragrilliltä, sisällä EräU:n kahvi-

osta ja Vanhempainyhdistyksen myyjäispöydästä. Koulu huolehtii 

koululaisten ruokailuista. 

Kirjastolla toimii omatoimipiste, joten lainakirjoja voi palauttaa, ja 

lainata uutta luettavaa. Toki siihen tarvitset kirjastokortin lisäksi 

oman 4-numeroisen tunnuksen. Kirjaston viereisessä luokassa on 

kirpputori, jonne voit 10 eurolla varata Ekyltä oman myyntipöydän. 

Lisäksi siellä on Ekyn kirppari- ja arpajaispöytä. Palomiehet tulevat 

Tuliketun kanssa viettämään 112-päivää. 

Roikinoilla  löytyy meille kaikille jotakin, eli lämpimästi tervetuloa 

koululle klo 10-13 kisailemaan tai vain tapaamaan tuttuja ja virkistäy-

tymään. 

     Roikinatyöryhmä  



 

Jouni Keronen viih-
dyttää villasukissa 
 
Tangokuningas Jouni Keronen 
viihdyttää niin yleisöä kuin kilpaili-
joitakin Orivedellä pidettävissä 
Villasukkajuoksun SM-kisoissa. 
Kisat ovat lauantaina 18.2. Paltan-
mäen maastossa. Nämä ovat jo 
kolmannet Orivedellä järjestettä-
vät lajin SM-kisat. 
 
Jouni Keronen valittiin tangoku-
ninkaaksi vuonna 1998. Hän esiin-
tyy keikkamuusikkona Keidas-

orkesterinsa kanssa ja trubduuri-
na yksinään. Keronen myös sa-
noittaa ja säveltää lauluja. Orive-
den lähiseudun paikallisväriä hä-
neen tuo yhdessää serkkunsa Jo-
hanna Debreczenin kanssa le-
vyttämä Janne Salkolahden sävel-
tämä Lumenvalkeaa-kappale. Sal-
kolahti on kotoisin Längelmäeltä. 
 
Keronen esiintyy pitkin päivää aa-
musta alkaen kisojen päättymi-
seen saakka. Yleisöä ja kilpailijoita 
lämmitellään myös fyysisesti. Nä-
kemyksiä Orivedelle tärkeästä len-
topalloilusta kuullaan, kun kisojen 

avaajaa Riia Martinojaa haastatel-
laan tapahtumalavalla. Martinoja 
on  lentopallon mestaruusliigan 
johtaja. 
 
Eräjärven Kehittämisyhdistyksen 
ja Hirsilän seudun kylien järjestä-
mään Villasukkajuoksun  SM-
kisaan ilmoittaudutaan 15.2. men-
nessä osoitteessa tiketti.fi. Myös 
kisapäivänä on vielä mahdollisuus 
ilmoittautua. 
 

Viimeinen(kö) visa Lounarissa 
Nämä kysymykset esitettiin Lounarin viimeisessä 
tietovisassa perjantaina 27.1.2023. Voitto tuli 12 
pisteellä. Kokeilepa, montako pistettä näistä saat 
(yksi piste kustakin oikeasta vastauksesta, paitsi 
kysymyksessä 7). 
 

1. Lounarissa ei ole esiintynyt 
a) Pelle Miljoona, b) Heikki Salo 
c) Pauli Hanhiniemi 
 
2. Vuoden 2022 katsotuin TV-ohjelma  
Suomessa oli 
a) jääkiekon MM-loppuottelu 
b) Tasavallan Presidentin itsenäisyyspäivän vas-
taanotto 
c) TV1:n puoliyhdeksän uutiset 
 
3. Laitamo-Kuhmalahti tien numero on 
a) 3240, b) 3260, c) 3280 
 
4. Optiikka on 
a) lämpöoppia, b) valo-oppia, c) äänioppia 
 
 Totta vai tarua? 
5. Syntyneiden lasten määrä Suomessa oli viime 
vuonna pienin 150 vuoteen. 
6. Seuraavat valtakunnalliset vaalit Suomessa ovat 
EU-parlamenttivaalit 
 
7. Mikä oli Lounasravintola Eräjärven  
ensimmäinen aukiolopäivä? 
(oikeasta vuodesta 1 piste, vuosi ja kuukausi oikein 
antaa 1½pistettä ja päivälleen oikeasta vastaukses-
ta saa 2 pistettä) 

 

8. Mainitse kaksi Lounarin tietovisan säännöl-
listä vetäjää Santerin, Jyrkin ja Reijon lisäksi 
9. Mainitse kaksi Lounarissa järjestetyn ensim-
mäisen TRV:n esiintyjää 
10. Montako Eräpunk-tapahtumaa Lounarissa 
on järjestetty? Lisäpiste ensimmäisen Eräpun-
kin esiintyjistä. 
11. Mitä TV-sarjaa on kuvattu Lounarissa? 
12. Minkä niminen pituusyksikkö on 1852 met-

riä? 
13. Kauanko on kulunut Heikki Turusen kir-
joittaman Simpauttaja-romaanin ilmestymises-
tä? 

 
14. Mikä adjektiivi? 

2p. nolosti se on harmillinen 
1½p. mm. kouluissa esiintyy adjektiivia vastaavan 
verbin mukaista toimintaa 
1p. kun poistat siitä kolme kirjainta, saat Eräjärvellä 
asuvien kaksosten sukunimen 
 
15. Mikä yhtiö? 

2p. Pekka Lundmark on sen toimitusjohtaja 
1½p. Eilen julkistetun vuosituloksen mukaan sen 
liikevoitto oli viime vuonna 3,1 miljardia euroa 
1p. Sillä on Suomessa saman niminen kaupunki ja 
arena 
 
Lisäkysymys (esitetään, jos suurimmat pistemää-
rät ovat tasan) 

Kuka on laulun mukaan nähnyt Helga-neidin kylvys-
sä? 
  
Oikeat vastaukset sivulla 2 



 
 

Eräjärven Marttayhdistyksen vuosiko-
kous pidetään Erälinnassa torstaina 23.2.2023 klo 19 

alkaen.  

Yhdistyksen vuosikokous käyttää ylintä päätäntävaltaa, 
tästä syystä yhdistyksen jäseniä toivotaan runsaslukuisi-
na paikalle! Ja ne kokouskutsussa mainitut mystiset py-
kälän kahdeksan määräämät asiat ovat: 

• toimintakertomus 

• esitellään ja vahvistetaan tilinpäätös ja toiminnantar-
kastajan lausunto 

• vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille 
tilivelvollisille 

• vahvistetaan toimintasuunnitelma 

• vahvistetaan talousarvio 

(• valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka toinen vuosi, 
ei tällä kertaa) 

• valitaan uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
(puolet aina erovuorossa, toimikausi kestää kaksi vuotta) 

• valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkasta-
ja 

• muut mahdolliset säännöissä määrätyt asiat (vuosi- ja 
ylimääräisistä kokouksista ilmoittaminen, hallituksen jä-
senten kulukorvaukset) 

• jäsenten tekemät aloitteet. 

Tämä viimeinen kohta onkin tärkeä, koska esityslistan 
kohta 15: Käsitellään asiat, jotka joku jäsen on vähintään 
kolme viikkoa ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle 
esittänyt.  

Nyt siis kiireesti laittamaan sähköpostia osoitteeseen 
erajarvenmartat@gmail.com tai jos haluat käyttää mah-
dollisen aloitteen toimittamiseen muuta  
tapaa, ota yhteyttä puheenjohtaja 
 Heli Koskiseen p. 0407247290. 
 

Puukintaat 

Kun talvi on tullut ja pakkaset al-

kavat paukkua nurkissa tuli mie-

leeni puukintaat. 

Olin kymmeniä vuosia sitten 

saattamassa yhtä kolmesta enos-

tani viimeiselle matkalle. Sinä päi-

vänä oli kova pakkanen. Autoja 

piti käydä käyttämässä kesken 

muistotilaisuuden. Tästä siunaus-

tilaisuudesta on mieleeni jääneet 

puukintaat. Mitkä ne on? Meillä 

kotona lämmitettiin kaikkia huo-

neita puilla talviaikaan. Puiden 

kantamista liiteristä sisälle riitti 

jokaiselle. 

Tässä siunaustilaisuudessa, kun 

siirryttiin kirkkomaalle, niin huo-

mioni kiintyi kirkkoherran puukin-

taisiin. Ne olivat harmaat kintaat 

ja niitä oli parsittu joka puolelta. 

Lankoina oli käytetty erivärisiä 

harmaan vivahteita. Meillä sa-

mantapaisia kintaita käytettiin 

puita kannettaessa, -siis mahdolli-

simman huonoja. Mietin, että mis-

tä kirkkoherra oli löytänyt noin 

parsitut kintaat. Jos olisin kutoja-

ainesta, niin varmaan olisin tehnyt 

hänelle uudet kintaat, ehkäpä 

mustasta langasta. Kirkkoherra oli 

nuori mies ja ajattelin, että hän on 

kotoaan lähtiessään kaapaissut 

mukaan puukintaat. Silloinen sää-

tila huomioiden, niin kintaat sinäl-

lään olivat paikallaan. 

Vaatetusta voi tarkastella monelta 

suunnalta. Joskus naistenlehtiä 

selaillessani ajattelen, että tuon 

näköisenä meillä mentiin riihelle. 

Sinne puettiin päälle mitä nurkista 

löytyi. Monenlaisia rytkyjä saattoi 

olla päällä eli ne kaikkein rumim-

mat vaatteet mitä talosta löytyi. 

Muoti on usein sekoitus monen 

kirjavaa vaatetusta ja herää kysy-

mys, että eikö vähempi sekamels-

ka olisi riittänyt. 

Jonkun sortin rojalistina ihailin 

aina kuningatar Elisabetin ele-

ganttia pukeutumista. Heidän pii-

reissään asun tuli olla mieluusti 

yksivärinen. Värikäs vaatetus 

erotti kuningattaren muista ihmi-

sistä ja se on  ollutkin tarkoitus. 

Edustamisen lisäksi piti myös 

erottua joukosta. Jostain olen lu-

kenut, että värejä käytettäessä, 

siis yksivärisiä vaatteita, kerralla 

saa olla enintään kolmea väriä. 

Helppoa, eikö totta olla tyylikäs 

säässä kuin säässä. 

Toisaalta , vaatteet tekevät mel-

kein ihmeitä ulkomuodolle. Kun 

isäni täytti 50 vuotta, niin hän pu-

keutui miesten pukuun, valkoi-

seen paitaan ja solmioon. Katselin 

häntä kuusivuotiaana ihmeissäni. 

Ajattelin silloin että onpa isä ko-

mea mies, sutjakka, musta hiuksi-

nen komistut. Meni vain kymme-

nen vuotta, kun hän sai sydänkoh-

tauksen ja menehtyi siihen. Se 

kuolema tuli kuin kirkkaalta tai-

vaalta. Aamupäivän hän oli ollut 

kasvimaita kyntämässä yhdessä 

Sanelman, meidän hevosen kans-

sa ja jo kohta puolenpäivän jäl-

keen kuollut. 

Muistikuvia selaisi Aholan Leena 

 


