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 palvelemme  

ma-pe    8 -  20  

          La         8 - 20  

          Su       10 - 18   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

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. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etu-sivulla 0,30 

€/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muil-

le vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm.  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 

 

Juhannuksen herkutteluun 

 Atria Wilhelm grillimakkarat 

 kaikki laadut 2,99 pkt 

 

 Jussinhannan leipomon  

Suvirulla  14,95/ kpl 
 

Hyvää juhannusta  
toivoo Salen väki  

 

LOUNASRAVINTOLA JA  PUB ERÄJÄRVI  

La 25.6. klo 14-18 

JuhannusKaraoke & 
Lonkerolauantai 

Koko päivän Lonkerot 5€/kpl    
 

Juhannuksena palvelemme: 
To 23.6. klo 10-17 

Pe 24.6. klo 10-22 

La 25.6. klo 12-20 

Palvelemme 25.6. alkaen 

Ti-To 10-17 

Pe 10-24 

La 12-20 

Su-Ma suljettu 

Perjantaisin klo 20 

TIETOKILPAILU 

2.7.22 saakka Taina Koskisen eläinaiheinen myyntinäyttely 

044 530 6366     TERVETULOA!     www.puberajarvi.net 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

 

MAANANTAISIN  

Klo 14.30 kiertoharjoittelua kou-

lun takana liikuntapuistossa 30.6. 

asti (jatkuu 18.7.) 

klo 18.30 Beach-lentopalloa Rön-

nissä 22.8. asti 

TORSTAISIN  klo 12-19 kirjasto 

avoinna koululla. Ti 21.6. avoinna, 

to 23.6. suljettu 

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 
 

2.5.-2.7. Taina Koskisen taide-

näyttely Lounarissa 

23.6.-20.7. klo 11-17, ma suljettu 

Taiteen tuulia –taidenäyttely Vi-

hasjärven kansakoululla 

4.6.-21.8. klo 12-17 Eräjärven 

Kivimuseo avoinna. Ma suljettu, 

24.-25.6. suljettu  

3.-31.7. la –su klo 12-16 Arjuskan 

salongin näyttely ja kahvio avoin-

na 
 

 

Pe 24.6. 

La –su 25.-26.6. klo 12-15 Taide-

mylly avoinna. Os. Pajulantie 130 

La 25.6. klo 14-18 JuhannusKara-

oke Lounarissa 

La 25.6. Rönnissä Leewings 

Su 26.6. klo 12 Taiteen tuulia tai-

denäyttelyn avajaiset Vihasjärven 

kansakoululla 

Ke 29.6. klo 17.30 Lavis-

Lavatanssijumppa Rönnissä 

Pe 1.7. klo 19 Ihmisten puheet 

ensi-ilta Rönnin Kesäteatterissa 

La 2.7. klo 10-15 Längelmäveden 

kesäpäivä Rönnissä 

La 2.7. tanssit Rönnissä: Nina 

Åkerman & ManTra, Rollaators 

 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  

 Palvelemme 
 

 MA    9-15 

TI-PE   9-17 

LA       9-14 
 

24.-26.6. suljettu 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi, P. 040 350 1253, 

eky@erajarvi.net          

TERVETULOA! 

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääke-
tilaukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Kesäteatterin lipunmyynti 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

La 2.7. klo 13 tehhään pajupillejä Vihasjärven kansakoululla 

La 2.7. klo 14 Soivan Sammakon soittorasia –teatteriesitys Rönnin 

Kesäteatterissa 

Su 3.7. klo 16  Ihmisten puheet Rönnin Kesäteatterissa 

Ma-su 4.-10.7. Sammaliston lammastilan luomuleikkurit Vihasjärven 

kansakoululla 

Ti 5.7. klo 19  Ihmisten puheet ensi-ilta Rönnin Kesäteatterissa 

Ke 6.7. klo 17.30 Lavis-Lavatanssijumppa Rönnissä 

To 7.7. tanssit Rönnissä: In The Mood, KinoJake 

To 7.7. klo 19  Ihmisten puheet ensi-ilta Rönnin Kesäteatterissa 

La 9.7. klo 13 Reippaat löytöretkeilijät –lastentapahtuma Vihasjär-

ven kansakoululla 

Marttojen pommintekoilta 
 

Otsikko saattaa johtaa hätäisiä harhaan, mutta kyse on Marttaillasta 
siivousteemalla. Jostain syystä siivouksen yhteydessä käytetään jos-
kus voimakkaita sanoja. Likaa vastaan taistellaan, pesuaine lupaa 
räjäyttää lian pois, käytetään pönttöpommeja. 
Jos kiinnostuit, torstaina 30.6. klo 18 Erälinnassa vietetään Marttail-
taa, tehdään pönttöpommeja ja jutellaan vanhoista, uusista ja uus-
vanhoista siivouskonsteista. Tervetuloa mukaan! 
SR  

Eräpyhä-juhla 12.6.2022 

Kaupin mäellä. Juh-

layleisöä paikalla oli n. 70 

henkeä. Juhlasta lisää 

sivulla 4 



Maistuva  
mökki-

tuliainen 

Suunnistuksen saloja 

Kohdaltani moni asia jäikin salai-

suudeksi suunnistuksen osalta. 

Oppitunnit siitä sain alle pari-

kymppisenä ollessani opiskele-

massa Turun seudulla. Oppiainei-

ta oli runsaasti ja yksi niistä lii-

kunta. Sitä opetti hermostuneen 

oloinen nuori mies ja me tytöt 

keskityimme hänen tunnillaan 

enemmän seuraamaan hänen 

taisteluaan opettamisen suhteen 

kuin itse asiaa. Kerran hän päätti 

opettaa meille suunnistusta. Ar-

velimme, että ”kuivaharjoittelu” 

tulee riittämään eli karttamerk-

kien tunnistaminen. Toisin kävi. 

Maastoharjoittelu oli edessä. 

Meidät, ryhmä ykköset, joita oli 

yhteensä kahdeksan, pakattiin 

autoon ja ajoimme metsäiseen 

rastipaikkaan. 

Metsässä nousimme pienelle kal-

liolle. Siellä meille jaettiin kartat 

ja kompassit. Ja siitä sitten maas-

toon rasteja etsimään. Koska ryh-

mästämme puolet oli poikia, niin 

he suunnistivat ensin. Tein tie-

dusteluja kuka pojista on paras 

suunnistaja. Vastaukseksi tuli Vil-

ho. Hänellä oli jalassaan tuliterät 

kumisaappaat. Koska oli kevättal-

vi, niin hanget kantoivat hyvin. 

Katsoin millaiset jäljet Vilhon 

saappaista hangelle jää ja niin oli 

suunnistusongelma ratkaistu. 

Koska jäljet näkyivät melko hyvin 

hangella, niin kipitin jälkiä myö-

den koko reitin. Aikojakin otettiin 

ja oma aikani oli sellainen keski-

verto ryhmään verrattaessa.  

Myöhemmin työssä ollessani olin 

lasten kesäleirillä ohjaajana yh-

dessä liikuntasihteerin kanssa. 

Hän oli leirin tukikohdaksi valin-

nut keskellä metsää olevan enti-

sen kansakoulun. Lapsia oli kol-

misenkymmentä ikähaarukasta 7 

– 14 vuotta. Yhtenä aamupäivänä 

ohjelmassa oli suunnistuksen 

opettelua. Juuri ennen aamupäi-

vän ruokailua oli edessä suunnis-

tusharjoitus. Kaikki pinkaisivat 

vuorollaan kuusikkoon. Melkein 

kaikki tulivat myös takaisin. Aino-

astaan kymmenvuotias Markku 

puuttui. Aikansa odoteltuaan lii-

kuntasihteeri kävi metsässä hän-

tä etsimässä, mutta pojasta ei 

näkynyt jälkeäkään. Päätimme 

ruokailla ja sen jälkeen kaikki läh-

tivät pareittain poikaa etsimään. 

Iltapäivän mehutarjoiluun men-

nessä poikaa ei ollut löydetty.  

 

Etsimistä jatkettiin ja parin tun-

nin kuluttua kaksi etsimässä ol-

lutta poikaa tuli nauraen leirille 

takaisin. Paheksuimme poikien 

käytöstä, vallankin, kun yksi leiri-

läinen on kateissa. – Ei Markku 

kateissa ole, nauroivat pojat. He 

olivat juosseet polkua pitkin kilo-

metrien päässä olevaan taloon ja 

kuulleet talon väeltä, että heitä 

vastaan oli maantiellä kävellyt 

poika, joka katsoi yhtenään kä-

dessään olevaa kompassia mars-

siessaan eteenpäin maantietä. 

Tämän kuultuaan liikuntasihteeri 

hyppäsi autoonsa ja lähti poikaa 

hakemaan kyseisestä kylästä. 

Koska aikaa oli kulunut useita 

tunteja tiedon saamisesta, niin 

poika oli ehtinyt marssia kilomet-

rikaupalla eteenpäin. Hän oli juu-

ri tulossa ysitielle, kun liikunta-

sihteeri löysi hänet. Iltaruokai-

luun mennessä väsynyt ja nälkäi-

nen poika saatiin ryhmään takai-

sin. Tämän jälkeen kaikki mitä 

leirillä tehtiin, tehtiin pareittain. 

Muisteli Aholan Leena 

TIEDOTUS 

Rönnin lavalla (Eräjärventie 946) on juhannuksena käytössä edellisten vuo-

sien tapaan myös ulkolava, jonka vuoksi ympäristöön voi hetkellisesti levitä 

normaalia enemmän ääntä. 

Pyrimme minimoimaan asiasta aiheutuvat haitat mm. äänilaitteiden suun-

tauksella. Toivotamme kaikille oikein mukavaa ja rauhallista kesää ja pa-

hoittelemme tapahtumista mahdollisesti aiheutuvaa hetkellistä häiriötä. 

Asiaan liittyvät tiedustelut voi tehdä osoitteeseen  

jussi.valve@ronninlava.com 

Eräjärvi-seuran retkelle 5.7. 

on vielä vapaita paikkoja  

Tied. 050 468 4177 



Eräpyhä-juhla Kaupin 
mäellä 
 
 Kolme vuotta oli kulunut edellisestä 
kotiseutujuhlasta, kun Eräpyhää sun-
nuntaina 12.6. päästiin vihdoin juhlis-
tamaan Eräjärvellä Kaupin mäellä. Juh-
lan järjestäjä Eräjärvi-Seura oli toivo-
nut kotiseutupäivän kunniaksi juhlali-
putusta Eräjärvellä. 
Siniristilippu hulmusi raikkaassa tuu-
lessa kauniilla juhlapihalla tällä Eräjär-
ven kirkonkylän kirkkomäkeäkin ylem-
pänä olevalla paikalla. Matti Tanila 
kertoi kiinnostavasti Kaupin tilan his-
toriasta. 
-Monessa paikassa kirkot rakennettiin 
kylään korkeimmalle mäelle. Niihin 
aikoihin, kun Eräjärvelle suunniteltiin 
ja tehtiin nykyistä kirkkoa 200 vuotta 
sitten, niin ei voitu ajatella sitä tälle 
mäelle. Tämän mäen omisti venäläi-
nen upseeri, joka asui ja vaikutti Pieta-
rissa. Tämä oli kylälle täysin tuntema-
ton. Tilaa hoiti palkkaväki. 
 

-Tänä keväänä kävi mielessä, kun maa-
ilmalta sotauutiset levisivät. Siinä vai-
heessa, kun Venäjä julisti Suomen vi-
hollismaaksi, en voinut välttyä ajatuk-
selta, että sulkeutuuko ympyrä. Onko 
seuraava isäntä taas venäläinen tällä-
kin mäellä. Sitähän ei voi vieläkään 
potkaista pois mielestään, kun 
näyttää, että me ei Natoonkaan pääs-
tä. Sehän jää nähtäväksi. 
 

-Pitkän aitan katolle tekemäni viiri, 
jossa on vuosiluku 1845, kertoo tilalle 
tulleen nimeksi Kauppi. 
 

 Juhlapäivä alkoi kirkkomaalla Unoh-
dettujen Vainajien muistomerkillä. 
Kevään uudet ylioppilaat Katja Kärki, 
Milena Manninen ja Fanny Mäkitalo 
laskivat kukat muistokivelle. Lauluryh-
mä lauloi Tuula Sipilän säestyksellä. 
 

Jumalanpalveluksen Kaupin mäellä 
toimitti sotilaspastori Sauli Keskinen ja 
kanttorina oli Jari Linjama. 
 

 Arja Rajalan järjestämän kahvitarjoi-
lun jälkeen alkoi ohjelmallinen juhla-
osuus. Musiikista vastasi Oriveden 
Sotaveteraanien Perinnelaulajat Jukka 

Hirtolahden säestyksellä. Hilkka Rau-
kola johdatteli esitettävien kappalei-
den taustoja. Yksi esityksistä oli vuo-
delta 2013 Veli-Pekka Lintulan säveltä-
mä ja Pertti Mäenpään sanoittama  
Isänmaa – maa sankareiden, joka sai 
kuulijat ajatuksissa tähän hetkeen 
muistamaan mielessään Ukrainaa. 
 

 Heli Lahden lausunta yhdistettynä 
Jukka Hirtolahden haitariosuuteen sai 
yleisön mietteisiin ”Katson kuinka illan 
aurinko painuu metsien taakse” tai 
”Kiitän siitä, että nuoruus ei sammu”. 
 

 Eräpyhä-juhlan juhlapuhujaksi oli saa-
tu ydinfyysikko Mikael Solala, joka 
tarkasteli puheessaan aihetta Elinvoi-
maa Eräjärvellä mm. seuraavin 
miettein. 
 

- Tämä kesäjuhlamme osuu kesän va-
loisimpaan ja kauneimpaan aikaan. 
Luonto ympärillämme pursuaa elämää 
ja elinvoimaa. Olen kotoisin näiltä seu-
duilta ja nyt eläkkeellä on ollut ilo pa-
lata takaisin. Tuntuu siltä, että olen 
tullut takaisin kotiin. 
 

-Eräjärvellä on onnistuttu säilyttämään 
palveluja aika hyvin. Se ei ole tapahtu-
nut itsestään, vaan aktiiviset kyläläiset 
ovat joutuneet miettimään, miten näi-
tä kylän peruspalveluja turvataan. 
 

- Eräjärven elinvoimaa ryhtyi edistä-
mään paikallinen kehittämisyhdistys, 
joka on mm. pyörittänyt postin, sivu-
apteekin ja paikallisen Vesiosuuskun-
nan palveluja tällä seudulla. Eräjärven 
keskustan uudehko oma koulu ja kir-
jasto ovatkin yksi Eräjärven vahvuuk-
sista, kun esimerkiksi nuori lapsiperhe 
miettii mahdollista asettumistaan 
paikkakunnalle. 
 

-Purkiaista lukiessa saa käsityksen, 
että monet eräjärveläiset ovat kiinnos-
tuneita lähialueensa monipuolisesta 
kehittämisestä. 
 

-Tilaisuutemme nimi on Eräpyhäjuhla. 
Jo satoja vuosia sitten metsästäjät ja 
eränkävijät tulivat Eräpyhän alueelle 
lepäämään, keräämään voimia ja uh-
raamaan kiitokseksi hyvästä metsäs-
tys- ja kalastusonnesta. Voin silti us-
koa, että hekin hiljentyivät ja rentou-
tuivat samassa seesteisessä luonnon-

maisemassa, johon ihmiset vielä tänä-
kin päivänä suuntaavat rauhoittu-
maan, virkistymään ja unohtamaan 
arjen kiireet. Tällaisetkin luonnonnäh-
tävyydet herättävät kiinnostusta ja 
tekevät tunnetuksi paikkakuntaa. 
 

-Huoltovarmuuteen, riittävään omava-
raisuuteen ja muiden elintärkeiden 
hyödykkeiden saatavuuteen on uudel-
leen alettu kiinnittämään huomiota. 
Ukrainan sota ja pandemia ovat osoi-
tuksia siitä, että maailmassa voi tapah-
tua suuriakin muutoksia nopeasti. Eh-
kä vähitellen ymmärretään myös koti-
maisen elintarviketuotannon merkitys 
ja välttämättömyys.  
 

-Elinvoiman kannalta on ratkaisevaa 
se, että oleellisia palveluja on saatavil-
la lähellä. Tällä hetkellä Suomessa on 
jo työpaikkoja, jotka toimivat siten, 
että työntekijä voi itse päättää milloin 
ja missä työnsä tekee. Tällaisten ih-
misten innostaminen ja motivoiminen 
asettumaan Eräjärvelle asumaan tuo 
mukanaan uudenlaista vireyttä.  Tämä 
on yksi esimerkki heikoista signaaleis-
ta, joita kannattaa seurata ja miettiä 
sitä, miten niitä voitaisiin käyttää hy-
väksi myös tämän seudun kehittämi-
sessä. 
 

-Uteliaisuus ja avoin mieli auttavat 
tarttumaan niihin mahdollisuuksiin, 
joita aina kuitenkin jossain muodossa 
tulee. 
  

 Eräpyhä-juhlan juontamisesta vastasi 
juhlatoimikunnan puheenjohtaja Lee-
na Hildén. Tulevan kesäretken ohjel-
masta ja ilmoittautumisesta kertoi 
Rauni Rauthovi. Juhlan lopputerveh-
dyksen esitti seuran puheenjohtaja 
Tarmo Grönqvist kertoen ajankohtai-
sista asioista kotiseutumuseo Rosellin, 
Kivimuseon ja Viitaniemen louhoksen 
osalta. Kotiseutujuhlaan osallistui 70 
vierasta. 
 
Jorma Tanila 


