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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–14.30             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

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

 

TERVETULOA! 

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.  

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

E rä j ä r v e n  K e h i t t ä m i s y h d i s t y s  E K Y  

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

Apteekin palvelupiste 
Runsas valikoima  

käsikauppalääkkeitä. 
 

Reseptilääkkeiden  
tilaukset ke klo 17 

mennessä. Lääkkeet 
noudettavissa  

perjantaina 

Asiamiesposti 
Veikkaus 
Kesäteatterin  
lipunmyynti 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 
 

TERVETULOA! 

Purkiaisen jakaja  

Eräpyhään 

Kylälehti kaipaa uutta talkoojaka-

jaa Eräpyhään. Jakoalue Kauppila

-Hirtolahti- Eräpyhäntien puoli-

väli.  Lisät. Eky 040 350 1253 

Karl Fazerilta  

herkulliset uutuudet 
 

Pullava suklaalevy  

3,45 €/ 185g 

Kismet vadelmajogurtti   

0,99/ 41g 
 

Hyvää  

alkanutta vuotta 2023!  

LOUNASRAVINTOLA JA  PUB ERÄJÄRVI  

Varastojen tyhjennys 4.-21.1.2023 

Huikeita ruoka- ja juomatarjouksia! 

Jere Silanderin näyttely 
jatkuu 21.1. saakka. 

 

Perjantaisin klo 20 
TIETOKILPAILU 

 

044 530 6366           
www.puberajarvi.net 

Etsimme jatkajaa  
ravintolatoiminnalle! 

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN  

klo 18 Sporttikerho Erälinnassa 

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  

klo 18 Nuorten  

Eräpyhänte 937  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 

21.1. asti Jere Silanderin  

näyttelyLounarissa 

 

 

Ke 11.1. klo 13 keskiviikkokerho 

srk-kodissa 

Ma 16.1. klo 9.30 perhekerho srk

-kodissa 

Su 22.1. klo 15 Eräjärven talvipäi-

vät, majataloiltapäivä srk-kodissa 

Ma 23.1. klo 18 Eräjärven talvi-

päivät, sanan ja rukouksen ilta 

srk-kodissa 

Ti 24.1. klo 18 Eräjärven talvipäi-

vät, sanan ja musiikin ilta srk-

kodissa 

Ke 25.1. klo 13 keskiviikkokerho 

srk-kodissa 

Karaokevoitto meni Nokialle 
 
Joulun alla Lounarissa pidetyn perinteisen  kinkkukaraokekisan voitti 
tänä vuonna Riku Soininen Nokialta. 
 

Riku kertoi hämeenkyröläisen tyttöystävänsä kanssa käyneensä laula-
massa monella paikkakunnalla. He sanoivat tarkoituksellisesti valin-
neensa pieniä karaokebaareja, koska niissä on usein on hyvä tunnel-
ma. Samaista hyvää tunnelmaa he kehuivat Eräjärvelläkin kokeneen-
sa. Lounaria he pitivät kodikkaana paikkana. 
       RK 

Hyvää alkanutta vuotta Kelataksin käyttäjille 

Vuosi sitten alkanut Kelataksin toivetaksimalli on toiminut erittäin 

hyvin ja palvelu jatkuu. Asiakkaalla on siis edelleen mahdollisuus toi-

voa oman kylän taksia esimerkiksi sairaalareissuille. Etenkin Eräjärvel-

lä, Västilässä ja lähiympäristössä asuvien kannattaa käyttää tätä mah-

dollisuutta, koska silloin taksi tulee läheltä. Taksia voi käyttää myös 

silloin jos busseja ei kulje tai matka pysäkille olisi sairaana kohtuutto-

man pitkä. Kelataksissa matkasta peritään omavastuuosuus, joka on 

edelleen enintään 25e/suunta ja omavastuukatto on 300e/vuosi. 

Meillä on Orivedellä nykyisin neljä kelakyytejä ajavaa taksia; näistä 

kaksi taksia asuu Eräjärvellä, yksi Oriveden keskustassa ja yksi 

Naappilan kulmilla. 

Soita ensin meille ja varmista mikä auto on vapaana ja sen jälkeen 

Kelataksi tilataan numerosta 0800 415 710. Tilauspuhelu on ilmainen. 

Annan mielelläni lisätietoa taksiasioista. Soili Luoto 0505950225  

Keskiviikkokerho 

Uusi vuosi tuo muutoksia tulles-

saan eläkeläisten kerhon suh-

teen. Seurakuntakodissa  keski-

viikkoisin ateriapalvelua ei enää 

järjestetä mutta klo 13 kahvitel-

laan ja kerhoillaan. Ensimmäinen 

kokoontuminen on tammikuun 

11. pvä klo 13 ja kokoonnumme 

joka toinen viikko. Silloin taas 

otan ehdotuksia vastaan vieraili-

joista ja aiheista. Toivon ettet jää 

liikaa yksin kotiisi miettimään tu-

levaisuuden uhkakuvia vaan tule 

parantamaan maailmaa yhdessä.  

Tervetuloa entiset ja uudet osal-

listujat! 

Perhekerho 

Pienen tauon jälkeen kokeillaan 

käynnistää perhekerhoa uudel-

leen. Maanantaina 16.1. klo 9.30 

seurakuntakodissa kokoonnutaan 

lasten ja äidin/isän kanssa jaka-

maan arjen asioita toistemme 

kanssa. Aluksi on lasten kanssa 

hartaus, sitten välipalaa ja kes-

kustelua/yhteistä tekemistä. Ter-

vetuloa rohkeasti mukaan! 

Aina voi soittaa ja kysellä lisää 

diakoni Terhi Ratalahdelta   

p. 050-3451961 



 

Sähkökatkoihin varautuminen 

Talven aikana Suomessa voi tulla pulaa sähköstä. Sähkö-
katko voi tulla äkillisesti tai olla ennakolta tiedossa.  
Jokaisen asukkaan tulisi varautua kahden tunnin kiertä-
viin sähkökatkoihin. Huomioithan, että äkillisissä sähkö-
pulatilanteissa tietoa kahden tunnin kiertävistä sähkö-
katkoksista ei saada etukäteen. 

Oriveden kaupunki on painattanut varautumisohjeita 

joita on saatavilla mm. Ekyltä 

VARAUDU ETUKÄTEEN 

* Harjoittele etukäteen, miten toimit sähkökatkon aika-

na. 

*Tarkista, että löydät asiat, kun sähkökatko alkaa. 

Hanki kotiin kotivara eli seuraavat asiat: 

* taskulamppu ja kynttilät tai valot, jotka toimivat paris-

toilla 

* pullovettä jokaiselle kodin asukkaalle 

* vararuokaa, jota voit syödä kylmänä 

* Lämpimät vaatteet, villasukat ja peitto 

*varavirtalähde 

* Jos käytät sähköisiä apuvälineitä, mieti etukäteen,  

miten toimit sähkökatkon aikana. Pärjäätkö vähän aikaa 

ilman välinettä tai voiko sitä käyttää tai ladata varavirral-

la. 

* Mieti, keneltä saat tarvittaessa apua. Sovi esimerkiksi 

naapurin tai tutun kanssa, miten toimitte, jos sähkökat-

ko yllättää. 

Näin pärjäät sähkökatkon aikana 

Sähkökatko kestää yleensä vain hetken. Voit odottaa 

sähkökatkon loppumista rauhassa, kun muistat seuraa-

vat ohjeet. 

* Sammuta sähkölaitteet, kuten liesi, uuni ja kahvinkeitin 

*Sulje vesihanat. 

* Jos kotona on pimeää, käytä taskulamppua ja valoja, 

jotka toimivat paristoilla. 

* Ruuat jääkaapissa ja pakastimessa säilyvät, kun et avaa 

ovia turhaan. 

* Pukeudu lämpimästi ja käytä peittoja, jos alkaa tulla 

kylmä. 

* Pidä ikkunat ja ulko-ovet kiinni. 

Jos olet huolissasi tai tarvitset apua, voit yrittää soittaa 

läheisellesi. Jos puhelin ei toimi, voit kysyä neuvoa esi-

merkiksi tutulta naapurilta. 

Sähkökatkon aikana saat virallista tietoa radiosta, joka 

toimii paristoilla.  

Oriveden alueella sähkön jakeluverkkoyhtiönä toimii 
Elenia Oy. Elenialta voi tilata etukäteen tekstiviestipalve-
lun, jolla Elenia ilmoittaa häiriöistä. 

Tutustu myös seuraaviin sivustoihin  
 www.elenia.fi/sahkokatkot/varautuminen-sahkopulaan 
www.72tuntia.fi  

Vedenkäyttö sähkö-
katkon aikana 

Sähkökatkon aikana vettä voi tulla 
hanasta, mutta veden laskemista 
viemäriin tulisi välttää. Pitkässä 
sähkökatkossa vettä saattaa tulla 
aluksi, mutta vedentulo voi lakata 
jossain vaiheessa. Joissain kiinteis-
töissä vedentulo voi lakata heti.  

Sähkökatko ei vaikuta hanaveden 
laatuun ja vesijohtovettä on tur-
vallista juoda.  

Mikäli vedessä on tavallisesta 
poikkeavaa väriä, se johtuu yleen-
sä verkostossa tapahtuneiden vir-

taamamuutosten irrottamista sa-
koista. Ongelma poistuu juok-
suttamalla vettä, kunnes sen laatu 
on normaali. 

Jätevesi valuu yleensä painovoi-
man avulla kiinteistöstä viemäriin 
mutta jäteveden siirtoon viemäri-
verkostossa jätevedenpuhdista-
molle tarvitaan lisäksi pumppuja. 
Suurin osa näistä pumpuista lak-
kaa toimimasta sähkökatkotilan-
teessa. Jotta viemäriverkoston 
varastokapasiteetti ei sähkökatko-
tilanteessa ylity ja johda jäteve-
siylivuotoihin tai jopa viemäreiden 
tulvimiseen kiinteistöillä, on tärke-
ää välttää veden käyttöä sähkö-
katkon ajan, vaikka veden toimi-

tus jatkuukin. Esimerkiksi suihkus-
sa käyntiä, kylpyä ja harkinnan 
mukaan vessanpytyn vetämistä on 
syytä välttää lyhyenkin sähkökat-
kon ajan.  

Pakkaskaudella vesijohdot ja -
mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat 
tilassa, jonka lämpötila pääsee 
laskemaan pakkaselle. Paras keino 
estää jäätyminen on eristää vesi-
putket hyvin ja pitää vesimittariti-
la lämpimänä. 

72tuntia.fi ja  
Vesilaitosyhdistys 

https://www.elenia.fi/


 
 

Minun Suomeni on 
kaunein päällä maan 
 
Suomen itsenäisyyden 105-
vuotispäivän juhlassa Erälinnassa 
juhlayleisön toivotti tervetulleeksi 
Erkki Jääskelä mainiten puhees-
saan sen, miten siniristiliput ovat 
nousseet salkoihin merkiksi siitä, 
että Suomessa vietetään jälleen 
arvokasta juhlaa. 
 
Juhlintaa varjostaa Euroopassa 
käytävä sota 
- Tämän itsenäisyyspäivän juhlin-
taa varjostaa Euroopassa käytävä 
sota. Vanha vainooja aloitti jul-
man hyökkäyksensä Ukrainaan. 
Sota vaatii jatkuvasti valtavasti 
uhreja kaatuneina sotilaina sekä 
valtavaa tuhoa ja kärsimystä sivii-
liväestöä kohtaan. 
- On vaikea löytää minkäänlaisia 
perusteita tälle Venäjän julmalle 
toiminnalle. Tilanne on herättä-
nyt huolestuneisuutta niin meillä 
kuin koko maailmassa. Tapahtu-
mien keskipiste ei ole maantie-
teellisesti kaukana meistä. 
 
Kunnioitamme sankarivainajien 
muistoa 
- Itsenäisyytemme juhlapäivänä 
ajatuksemme väistämättä piirtyy 
aikaan, jolloin meidän maamme 
itsenäisyys oli uhattuna. Tänään 
tahdomme kunnioittaa sankari-
vainajien muistoa, muistaa niitä, 
jotka isänmaansa puolesta antoi-
vat kalleimman uhrin, oman hen-
kensä. 
- Muistamme kunnioituksella nii-
tä sotiemme veteraaneja, jotka 
ovat poistuneet keskuudestam-
me. Tahdomme osoittaa kiitoksen 
toiminnasta isänmaan parhaaksi 
niille sotiemme vetaraaneille, 
miehille ja naisille, jotka vielä elä-
vät keskuudessamme. Orivedellä 
heitä on elossa tällä hetkellä viisi 

miestä ja kaksi naisveteraania. 
- Heille, jotka sodan aikana toimi-
vat kotijoukoissa äiteinä, kas-
vattajina ja toimijoina huollon 
tehtävissä, tahdomme osoittaa 
toiminnastaan tänään kiitoksen. 
- Juhlapäivänä me kiitämme hy-
västä vapaasta isänmaasta. Toi-
vomme, että edelleenkin saamme 
elää rauhassa tätä maata rakasta-
en ja rakentaen ja että voisimme 
sen luovuttaa tuleville sukupolvil-
le entistä parempana. 
 
Lasten musiikkiohjelma ilahdutti 
Tuula Sipilä ja Sinikka Uotila olivat 
koonneet sikermän koululaisten 
musiikkiesityksistä piristämään 
juhlan monipuolista ohjelmaa. 
Keinutuolista Liisa Lehtonen ojen-
si koululaisesiintyjille laulukappa-
leeseen sopivasti liittyen villasuk-
kia. Toisena esityksenä oli näet 
Tuula Sipilän säveltämä ja sa-
noittama Villasukkablues. 
 
Minun Suomeni on kaunein pääl-
lä maan 
Juhlapuhuja Jyrki Tuomaala kä-
sitteli itsenäisen Suomen merki-
tystä itselleen peilaten eri vuosi-
kymmenten poimintoja omasta 
elämästään. Alkumuistot olivat 
1950-luvun Puharilan koulun ur-
heilutunnilta Västilän koulun ken-
tältä. 
 
Vuosikymmenten edetessä osin 
tarkkoina päivämerkintöinä Jyrki 
Tuomaala väritti esitystään välillä 
laulaen ja hyräillen ”Minun Suo-
meni on, lause lausumaton. Se on 
metsässä puut, taivaalla kuu, yllä 
hankien. Sitä kun aattelen, minä 
ymmärrän sen, olen liiankin suo-
malainen.” 
- Ruotsi ei ole minun paikkani. 
Muutan Suomeen. Minulla on 
haaveena poliisin ammatti. Koro-
tan syksyllä 1972 Oriveden yh-
teiskoulussa yksityisoppilaana 

todistustani. 
- Ensimmäisenä virkatehtävänäni 
ohjaan liikennettä iltapäiväruuh-
kassa Mannerheimintiellä Mars-
kin patsaan juurella. Varusteina 
valkoiset pitkävartiset sormik-
kaat, valkoinen koppalakki ja val-
koinen liikenteenohjausvyö, huu-
lilla pilli. Ainoa työnopastus en-
nen liikenteenohjauspönttöön 
nousemista on ”laajat liikkeet”. 
Ihme, eduskuntatalon suunnasta 
lähestyvät raitiovaunut pysähty-
vät vasemman käden nostolla, 
siis minun. ”Minun Suomeni on 
sydämeni, minun Suomeni on 
pääni. Minun Suomeni on taivas, 
se on maa.” 
- Helmikuussa 2008 puhelin soi, 
siskoni soittaa. ”Sinun on alettava 
Västilän Voiman puheenjohtajak-
si, kun kukaan muu ei halua!” 
Suostun, minullahan on jo kansa-
kouluajalta kokemuksia Voimalta. 
Siskoni on seuran sihteeri. Sisko 
ja sen veli, minä. 
- Paluu juurilleni on tapahtunut 
pikkuhiljaa. ”Ja sen löysin, kun mä 
kuljeskelin tuolla maailmalla. Mi-
nun Suomeni on, Kaunein päällä 
maan.” 
 
Yhteisesitys lausuen ja soittaen 
Juhlassa saatiin nauttia Juhani 
Tuomisen kaunista viulumusiik-
kia. Kappaleina muun muassa 
Joutsen ja Suomalainen rukous. 
Heli Lahden ja Juhani Tuomisen 
yhteisesitys lausuen ja soittaen 
herkisti ajatukset kokemaan itse-
näisyyden arvokkaan muiston.  
 
Tilaisuuden lopuksi vielä Maam-
me laulun jälkeen juhlayleisö hil-
jentyi ja herkistyi kuulemaan Ju-
hani Tuomisen viuluesityksen Fin-
landia. 
 
 
Jorma Tanila 
 


