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p. 010
767 2040
Makean
nälkään

UUTUUKSIA KEKSIHYLLYSSÄ:

Fazerin gluteenittomat
Pätkis ja Dumle keksit
3,89€/pkt

Avoinna
ma-pe 8 - 20
La
9 - 18
Su
11 - 16
TERVETULOA
KAUPALLE!

myy Teivon Lihan tuotteita

TA LV I LI I K UN TA PÄ I VÄ
Erälinnan ympäristössä su 6.3. klo 10-15

KYLÄTORILLA 6.3. klo 10-15
kiviharjunkauppa.fi

Klo 11 lapsille leikkimieliset hiihtokilpailut
Latukahvila Erälinnassa sekä ulkona
grillimakkaraa ja lettuja
Ohjattua luistelua lapsille
Kylätori
Erälinnan pihalta lähtö hiihtoladuille 0,5-4 km
TERVETULOA!
Järjestää EräU ja Eky/Yhdessä ja lähellä –hanke

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
KESKIVIIKKOISIN
klo 17.30-18.30 Temppukerho
alle kouluikäisille yhdessä vanhemman kanssa Erälinnassa
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnassa (ei 3.3.)
Klo 19 Lavis lavatanssijumppa
Erälinnassa (ei 3.3.)
LAUANTAISIN klo 15 Tietokilpailu
Lounarissa
5.3. alkaen Pekka Piipposen
näyttely Lounarissa
Su 6.3. klo 15-16
opi, kuuntele tai harjoittele Amerikan englantia jitsi-etäohjelmalla
https://meet.jit.si/
Learn_English_in_Erajarvi
Su 6.3. klo 10-15 talviliikuntapäivä
ja kylätori Erälinnan ympäristössä
Ti 8.3. klo 17 Ekyn hallituksen kokous Lounarissa
Ke 9.3. klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa
To 10.3. klo 17.30 Neule- ja
virkkauspaja kirjastolla/koululla
To 17.3. klo 17 alk suunnitellaan
Eräjärven kesää Lounarissa.
Su 20.3. klo 15 Eräjärvi-Seuran
kevätkokous Erälinnassa, johtokunta klo 13.30
Ke 30.3. klo 17.30 Kylien Kumppa
nuuspöytä koululla
Su 27.3. klo 15-19 Pop-up ravintola (spagetti-illallinen) Leväslahden PVY:n talolla
1.-3.4. Osta ja myy viikonloppu
Arjuskan salongissa
2.-23.4. Mummun saappaassa
soi fox Eräjärven Tupateatterissa

Koronapäiväkirja
eli kun ensimmäisen kerran
aivastat, se on siinä!

he". Teen oman version: oliiviöljyä
ja valkosipulirouhetta sen verran,
että huomaan, jos makuaisti alkaa
kadota. Iltapäivällä ulkoilen metsätiellä ja toivon, ettei ketään tule
vastaan.
Lauantai
Nukun huonosti ja aamuyöstä mietin, olenko alkuviikosta voinut tietämättäni jonkun tartuttaa. Samalla
kuitenkin varmuudella tiedän, että
oma tartuntani on peräisin töistä.
Kun käyn kävelyllä, taivas on sinisempi kuin maskini.
Sunnuntai
Luen ihan sattumalta Erakot-kirjaa,
ja totean olevani liian laiska omavaraiseen elämään yhteiskunnan
ulkopuolella.
Maanantai
Viides päivä eristyksissä ja viides
päivä Ukrainan sotaa. En saisi valittaa, jaksan liikkua normaalisti
enkä makaa letkuissa teholla. Huomenna pääsen kauppaan.
Tiistai
Aamupalan jälkeen koronatesti.
Positiivinen!! Soitan työterveyteen
ja selitän lähes kellonaikojen tarkkuudella kaiken. "Ne nyt saattaa
näyttää positiivista vaikka pari
vuotta...", minulle sanotaan luurin
toisessa päässä. Lääkärichatissa
selviää, että todellinen nollapäivä
on ollut se ensimmäinen sunnuntai. Lähden melkein samantien
kauppaan, ja yli viikon ostostauon
jälkeen Sale tuntuu lähes paratiisilta.
Keskiviikko
En uskonut saavani koronaa, koska
kaikin tavoin yritin vältellä sitä. Silti
sain sen, pienen palkan surkeaksi
lisäksi. Aika näyttää, onko tämä
vain alkua virusten esiinmarssissa,
niin luulen.

Sunnuntai
Kurkku tuntuu vähän karhealta ja
viluttaa. Illalla mittaan kuumeen,
mutta sitä ei ole. En raaski tehdä
vielä koronatestiä. Ehkä kurkku on
vain ulkoilmasta vähän ärtynyt.
Maanantai
Töissä normaalisti, FFP2-maski kasvoilla ja käsidesi taskussa. Päätä
hitusen jomottaa ja silmät tuntuvat
väsyneiltä. Käyn vähän väliä laittamassa silmätippoja.
Tiistai
Aamulla teen koronatestin. Se on
negatiivinen. Yöllä on tuiskunnut
lunta, ja pääsen rämpimään suksilla
peltojen poikki töihin. Ulkoilmassa
pään jomotus häviää ja olen virkeä
kuin talitintti.
Keskiviikko
Pakkasta 15 astetta. Hiihdän taas
töihin, eikä yhtään viluta. Iltaa kohti kurkku alkaa maskin takana tuntua yhä kuivemmalta ja vähän yskittää. Kotona aivastelen tihenevään tahtiin.
Torstai
Aamulla teen uudestaan koronatestin. Samalla kun testialustaan piirtyy selkeä C-viiva, alempaa
alkaa erottua himmeämpi T-viiva.
Juuri sinä aamuna, kun piti käydä
kaupassa. Soitan pomolle ja lähettelen tekstiviestejä ympäriinsä.
Jenkkikaapin pikku pakastimessa
on sen verran tavaraa, että niillä ja
kaurapuurolla pärjään viikon. Kirjoitan taas yhden vetoomuksen
maskien käytön puolesta, vaikka
omalta osaltani olen asiassa jo hävinnyt.
Perjantai
Löydän kuiva-ainekaapista pari
- HM
vuotta vanhan sämpyläjauhopussin. Googlaan "sämpylät leivinjau-

Eräjärvi-Seura Ry:n
KEVÄTKOKOUS
Su 20.3.2022 klo 15
Erälinnassa
Johtokunta kokoontuu klo 13.30
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu
TERVETULOA!
Johtokunta

MYYDÄÄN
TUORETTA KOIVUKLAPIA
Tilaukset ja kyselyt
Haikan Klapi
p. 0400 889916

Latukahvila ja
talviliikuntapäivä

pururadan laduille hiihtelemään,
lenkkien pituudet 0,5 – 4 km.

Erälinnan ympäristössä sunnuntaina 6.3. klo 10-15 Eräjärvellä
on luvassa liikunnallinen sunnuntai kahvilan herkuilla höystettynä, kun Eräjärven Urheilijat ja
EKY järjestävät kokoperheen
Talviliikuntapäivän

EräU pitää Erälinnassa latukahvilaa, jossa kahvin kanssa tarjolla
laskiaispullia ja porkkanapiirakkaa. Ulkona myynnissä myös grillimakkaraa!
Kahvilan tuotto menee Eräjärven
Urheilijat ry:lle, joten tervetuloa
tukemaan paikallista liikuntatoimintaa.

Liikuntapäivässä koulun pihapiirissä luvassa lasten leikkimieliset
hiihtokilpailut klo 11 alkaen
(ilmoittautuminen klo 10) sekä
ohjattua luistelua kaukalolla.
Erälinnan parkkipaikalta pääsee
kätevästi lähtemään myös

myymään Teivon Lihajalosteen
Tuotteita ja Sirenin Päivi
leivonnaisiaan ja käsitöitään.
Nähdään sunnuntaina liikunnan
ja sunnuntai-kahvien merkeissä,
Erälinnan kulmilla!
Terveisin
Eräjärven Urheilijat & EKY

Myös EKY tuo myyntitelttansa
paikalle, josta saa maidottomia
ja gluteenittomia lättyjä sekä
arpoja. Lisäksi ainakin tällä tietoa
myös Kiviharjun kauppa tulee

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

Terveisiä kirjastosta
Maaliskuun alussa erilaiset rajoitustoimet vähenevät. Kirjastoissa alkaa
tapahtumat pyörimään ja toivottavasti myös asiakkaat löytävät tiensä
kirjastoihin. Eräjärven kirjaston toiminnasta on välillä tullut kyselyjä,
joten tässä nyt isompi katsaus kirjaston toimintaan.
Kirjasto sijaitsee Eräjärven koululla.
Kirjastossa on lainaus- ja palautusautomaatti, jota saa käyttää koulun ovien ollessa auki. Varmimmin
kouluvuoden aikana ulko-ovi on auki
arkisin 08.30 - 13.30. Automaatin
käyttämiseen tarvitset kirjastokortin. Mainostan samalla, että kirjastokortin voi ladata myös kännykkään,
sovelluksen
nimi
on
PIKImobiilikirjasto. Kortin lisäksi automaatti kysyy lainatessa PINtunnusta. Tunnus on samalla salasana PIKI-verkkokirjastoon, piki.fi , ja
ellet muista tunnustasi, saat sen
kirjastossa käymällä.
Eräjärven kirjastossa on henkilökunta paikalla torstaisin kello 12.00 19.00. Tai ainakin tavoite on, että
siellä on aina joku silloin. Välillä henkilöstötilanne on sellainen, että ei
vaan voi lähettää ketään pääkirjastolta. Toisinaan on myös satunnaisia
yllättäviä vastoinkäymisiä, tyyliin
auton hajoamisia. Nyt tauon jälkeen
olemme myös saaneet kirjastolle
autollisen sijaisen, joten kirjastonhoitajan lomienkin aikana saamme
toivottavasti pidettyä kirjastoa auki.
Eräjärven koululla tehtiin muutama
vuosi sitten iso remontti, jossa tiloja
organisoitiin uudelleen. Tässä yhteydessä Eräjärven kirjaston hyllymäärää pienennettiin huomattavasti, tai
tarkemmin sanoen aikuisten tietokirjojen määrä karsittiin aivan minimaalisen pieneksi. Uusia tietokirjoja
ei myöskään hankita Eräjärvelle kuin
ihan muutamia vuodessa. Aikuisten
aineistossa pääpaino on romaaneis-

sa ja dekkareissa. Edellisten vuosien
aikana dekkarihyllyt ovatkin sekä
uudistuneet että paisuneet. Eräjärvelle on siirretty paljon uudehkojen
kirjojen kaksoiskappaleita Orivedeltä. Pääkirjastolla ne ei mahdu hyllyyn, ja Eräjärveltä ne voi siirtää
myöhemmin takaisin Orivedelle, kun
pääkirjaston nide luetaan puhki.
Tietokirjojen puutetta ja kokoelman
muutenkin kompaktia kokoa kompensoi se, että kirjoja voi varata Orivedeltä ilmaiseksi. Varaussysteemiin
liittyy muutamia vaikeasti hahmotettavia ongelmia, jotka yritän tässä
avata. Eräjärven kirjaston aineisto
on kirjastojärjestelmässä koodattu
niin, että sinne sijoitettu aineisto ei
tärppää seutuvarauksiin. Eli Eräjärvelle tullut uusin Enni Mustosen kirja ei lähde kiertämään ympäri Pirkanmaata. Tämä siksi, että kirjasto
on auki vain kerran viikossa ja aineisto olisi täten ison osan aikaa
kuljetettavana. Joku palauttaa kirjan
perjantaina, se makaa melkein viikon palautuslaatikossa torstaihin
asti. Torstaina illalla kirja viedään
Orivedelle, josta se maanantaina
lähtee Kihniölle ja tulee perille ties
koska. Ja sitten sama ruljanssi toiseen suuntaan.
Tämän hyvää tarkoittavan asetuksen
varjopuoli on kuitenkin se, että te
asiakkaat ette pysty verkkokirjastossa seutuvaraamaan itse kirjaa Eräjärvelle, ellei kyseistä kirjaa ole
myös Oriveden pääkirjaston kokoelmassa. Jos kirjaa ei ole Orivedellä, ei
maksullista seutuvarausta tehdessä
yksinkertaisesti ole valittavissa noutopaikaksi Eräjärveä. Kannattaakin
toimia niin, että valitsee noutopaikaksi Oriveden, ja kun ilmoitus kirjan
saapumisesta tulee kännykkään, niin
soitatte Orivedelle ja pyydätte siirtämään varauksenne Eräjärvelle kuljetettavien kirjojen joukkoon. Toki voi
myös vaikka pistää sähköpostia Orivedelle ja pyytää tekemään varaukset sitä kautta, tai käytte kirjastossa

ja pyydätte henkilökuntaa tekemään
varaukset. Henkilökunnan käyttämällä ohjelmalla voi tehdä seutuvarauksen Eräjärvelle. Seutuvaraus
maksaa 2 e kappale.
Automaatti sijaitsee saliin tultaessa
vasemmalla puolella. Se ohjeistaa
pistämään palautuksen koneen vasemmalla puolella olevaan hyllyyn,
tai jos kirjasta on varaus, tiputtamaan sen koneen oikealla puolella
olevaan lukittuun laatikkoon. Varatut kirjat ovat automaatin lähettyvillä, siitä ne voi itse lainata. Varausnumero näkyy ilmoituksessa. Samalla
seinällä mihin palautettuja kirjoja
laitetaan, on lisäksi uutuuskirjoja
sekä Orivedeltä siirtolainattu vaihtuvien kirjojen kokoelma. Kirjastossa
on myös pieni määrä elokuvia, konsolipelejä, musiikkia, erilaisia liikuntavälineitä jne jne. Lisäksi käsityöihmisille on jämälankalaatikko, siihen
voi tuoda lankoja. Kirjastossa kokoontuu myös lukupiiri, siitä kiinnostuneet voivat kysellä lisätietoja kirjastossa käymällä tai pistämällä sähköpostia ilkka.kaita-aho@orivesi.fi
Kirjastojen budjeteista yhä isompi
osa menee erilaisiin e-palveluihin.
PIKI-kortilla käytössäsi on mm. seuraavat palvelut. Ellibsistä voit lukea
ja kuunnella kotimaisia e-kirjoja ja eäänikirjoja. Overdrive on vastaava
palvelu englanninkielisille e-kirjoille
ja e-äänikirjoille, ja lisäksi Naxoksessa on englanninkielisiä klassikoita eäänikirjoina. Naxoksen kautta voi
myös kuunnella musiikkia, etnisestä
popista klassiseen. Kirjastokinon
kautta voit katsella elokuvia, ja
PressReader sovelluksella voit kotisohvalta lueskella tuhansia ulkomaisia sanomalehtiä.
Tervetuloa kirjastoon!

