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27.2.-5.3.2023 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 etu-
sivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/
pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 
ja 0,30 €/pmm.  

              
               Valkosipulijuusto-            
               patonki 2,29€ kpl 

Korvapuus  3,99 €/4kpl pss 
 

Leivon Leipomon 
 aamiaissämpylät  
1,99€/7kpl pss 

 ajalla 24.2.- 5.3.  

                       Tule ju elemaan paikallisen ehdokkaan  
                         Marjo Mäkinen-Aakulan kanssa  

                     lauantaina 4.3. klo 12-14 Salen pihalle                                         

                                             Myynnissä myös arpoja, 
                                             joiden pääpalkinto  
                                            on maitolaituri. Kahvitarjoilu!  

Maksaja: Keskeltä Ken ää Pirkanmaan Parhaaksi ry 

 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! 

 
 
 
 

Terveydenhoitajan vastaano o Eräjärven terveysasemalla 
istaisin klo 9-11 

Mm. verenpaineen ja verensokerin mi aus, yksi äiset pistokset,  
ompeleiden poisto, muis tes t, elintapaohjaus, terveystarkastukset 
Ajanvaraus arkisin klo 11-12  
P. 040 1336775 Oriveden aikuisneuvonta 

Muutos NOPA 2 aikatauluun 

Perjantaina auto lähtee Oriveden 
linja-autoasemalta jo  klo 11:20 
Eräjärven suuntaan 



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 
23.2. alkaen 
klo 18 Nuorten Tupis Seuratalolla, 
Eräpyhän e 937  
Klo 18 Virkkaus- ja neulepaja   
kirjastolla parillisilla viikoilla  
 
To 23.2. klo 18 Miestenilta srk-
kodilla  
To 23.2. klo 19 Mar ojen vuosi-
kokous Erälinnassa 
Su 26.2. klo 12 Pyhäkoulu srk-
kodissa 
Ti 28.2. klo 17 Raama u- ja ru-
kouspiiri srk-kodissa  
ke 1.3. klo 13 Retki Eräpyhän        
laavuille, omat eväät 
Ti 7.3. klo 18-21 Mar ojen       
salaa buffet –ruokakurssi PVY:n 
talolla 
La 18.3. klo 15 Tupatea erin ensi
-illassa Kani Kani. Näytökset 18.3.
-1.4. 
Ke 29.3. klo 17 Anneli Kanto kir-
jailijavieraana Eräjärven kirjastos-
sa 

Arvoituksellinen auto 
Olin viemässä roskasäkkiä keruupis-
teeseen, kun sieltä läh essäni huo-
masin punaisen valon palavan koe-
laudassa. Minulla ei ollut pienintä-
kään käsitystä mistä nyt oli kysymys. 
Pää n kuitenkin ajaa urheas  vielä 
muutaman kilometrin huoltoasemal-
le vaikka mieheni oli aina sanonut, 
e ä silloin jos punainen valo palaa 
on aina laka ava ajamasta autoa. 
Syy on selvite ävä ja sen pää n teh-
dä niin, e ä parkkipaikalle ajanut 
ensimmäinen mies sai visaisen tehtä-
vän ratkaistavaksi. Urheas  hän au-
kaisi nokkapellin ja totesi kaiken ole-
van ok, joten hän ei osaa sanoa mis-
tä valon palaminen johtuu. Kii n 
miestä ja pää n kilau aa pojalleni 
josko hän sa uisi vastaamaan. Kuvai-
lin hänelle tämän vakavan lanteen 
ja hän sanoi he , e ä ota käsijarru 
pois päältä, niin valo sammuu. Kas, 
niin todella tapahtui. Syy n tapahtu-
neesta leveitä talvikenkiäni joilla olin 
autoon noustessa vahingossa paina-
nut käsijarrun päälle. Olin ollut vuo-
sikaudet autoa ajama a, koska mie-
heni halusi ajaa ja sehän sopi minul-
le, mu a enää ei häntä ollut. 
Edellä kerro u vanha autoni alkoi 
temppuilla muullakin tavalla. Kerran 
jyrkässä ylämäessä se jysäy  oikein 
kunnolla. Pelästyin todella ja nyt 
ajoin oikean autohuoltamon pihaan 
ja kuvailin tapahtunu a. Katsotaan, 
sanoi huoltamotyöntekijä. Puolen 
tunnin kulu ua hän sanoi, e ä ei 
löydä vikaa, mitä nyt vaihdelaa kko 
on väljähkö. Kysyin, e ä voiko tällä 
autolla ajaa ja hän arveli, e ä koska 
vikaa ei ole, niin kyllä voi. Tyytyväise-
nä ja 50 euroa kevyempänä lähdin 
matkaan. Ajoin taas jyrkän ylämäen 
kau a ja sama jysäys toistui. Nyt e-
sin, e ä se johtuu kakkosvaihteesta. 
Ko in päästyä soi n eläkkeellä ole-
valle en selle autotohtorillemme ja 

hän sanoi, e ä vaihde on menossa 
rikki ja seuraavaksi menee pakki. Hän 
neuvoi ajamaan niin, e ä ykkösvaih-
teelta siirtyisin suoraan kolmosvaih-
teeseen. Auton katsastus oli tulossa 
seuraavassa kuussa ja ilman muuta 
hylkäys tämän vian johdosta. Koska 
olin jo ajanut samalla kärryllä kym-
menen vuo a ja kymmenen vuoden 
ikäisenä sen ostanut, niin pää n, e ä 
pakon edessä on hanki ava uudempi 
auto. 

Laitoin poikani asialle ja muutaman 
tunnin kulu ua hän esi eli erilaisia 
autovaihtoehtoja. Päädyin samaan 
merkkiin kuin aikaisemminkin ja nyt 
pihassa komeili, ei ihan rippikou-
luikäinen auto, mu a yli kymmen-
vuo as sekin oli oste aessa. Autoilu 
sujui mallikkaas  jonkun aikaa, kun-
nes erään kerran taas valo paloi koe-
laudassa ja lisäksi kuului varoitusää-
ni. Nyt olin etävinäni, e ä kyseessä 
on turvavyön valo, mu a koska se oli 
asianmukaises  päällä ja varoitus -
lanne jatkui, niin taas kurvasin huol-
toaseman pihaan. Samaan aikaan 
pihaan ajaneen miehen  laitoin vikaa 
etsimään. Hän tarkis  öljyt ja vedet, 
jotka olivat kunnossa. Koska hän ei 
löytänyt vikaa, niin hän suosi eli 
kilometrin päässä olevaa autokorjaa-
moa, josko siellä vika löytyisi. Taas 
soi n en selle autotohtorillemme ja 
hän kuunteli tarkkaan mikä valo pa-
laa koelaudassa. Hän kysyi, e ä onko 
minulla kassi etupenkillä ja jos on, 
niin ota se pois. Tein niin ja vika ka-
tosi saman en. – Näissä uusissa au-
toissa turvavyön puu uminen repsi-
kalta, eli vaikka kassilta, laukaisee 
varoitusvalon, hän sanoi. Näin sääs-

n korjaamolaskun ja nyt mie n, 
e ä mitä auto ”keksii seuraavaksi… 

Arvoituksellisesta autosta kertoi 
Aholan Leena 

Retki Eräpyhä laavuille 
ke 1.3. kello 13 

 
Omat eväät  



 



 
 


