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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

 

 

 

 

Vappuna Sale palvelee  
normaalein aukioloajoin.  

 
           Hauskaa Vappua! 

           t. Salen väki 

Eräjärvi p. 010 767 2040 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa. 
 

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille Erälinnassa. 

Klo 19 englanninkielinen keskus-

teluryhmä netissä. Osoite Ekyltä. 

   

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la 
 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  

LAUANTAISIN Klo 15  

Tietokilpailu Lounarissa 

 

20.4. alkaen Lounarin taide-

näyttelyssä: Lounari 15 vuotta - 

menneiden tapahtumien julistei-

ta 

*    *    *  
 

Ti 4.5. klo 18 Eräjärven seudun  
Vanhemmat ry:n vuosikokous 
etäyhteydellä 
La 8.5. klo 11-14 Marttojen myy-
jäispöytä Salen edessä 
Su 9.5. Äitienpäivälounas Louna-
rissa  
Ke 12.5. klo 17 ideoidaan Avoi-
met Kylät –tapahtumaa Eräjär-
ven rantasaunalla 
La 15.5. klo 15 Eräjärven  

Työväen Näyttämön kevätkoko-

us Rönnissä 

To 20.5. klo 18 Ekyn kevätkoko-

us koululla 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori Erä-

järven kirkolla 

Kylälehti Purkiaista julkaisee Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. Ilmoitukset ja 

muu aineisto alkuviikosta, viimeistään ke klo 12.00 p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushin-

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

Mainosten jättö-aikojen ylittämisestä peritään 10%:n korotus/mainos. 

Avoimet kylät –

 Suomen suurin kylätapahtuma 

Avoimet Kylät verkossa on kesäkuun toisena lauantaina järjestettävä 

valtakunnallinen tapahtumapäivä, jona sadat kylät ja korttelit ympäri 

Suomen julkaisevat kanavissaan erilaisia verkkosisältöjä. Tämä on 

tilaisuutesi tutustua verkossa kyliin lomailun, asumisen ja yrittämisen 

paikkoina! 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Suomen Kylät ry, maakunnalli-

set kyläyhdistykset ja paikalliset yhdistykset ja aktiivit. (avoimet ky-

lät.fi) 

 

Eräjärvi mukaan! 

Kiinnostaisiko Sinua tulla työryhmään tekemään kuvakoostetta ja vi-

deota Eräjärvestä Valtakunnalliseen Avoimet Kylät -tapahtumaan lau-

antaille 12.6.? Ilmoittauduthan Ekylle tai tule ke 12.5. rantasaunalle, 

Eräjärventie 1500. Teemoina on  #AvoimetKylät #TeeSeKylillä 

#MaalleAsumaan Voit myös tehdä oman jutun noilla linkeillä livestrii-

minä. 

 

Suomen Kylät järjestää lyhyen infotilaisuuden liittyen kesän Avoimet 

Kylät -päivään! Nyt mennään tapahtuman toteutukseen ja ideointiin! 

Miksi kylän tai kunnan kannattaa lähteä mukaan Avoimet Kylät ta-

pahtumaan? Miksi päivään osallistuminen on tänä vuonna tehty kylil-

le ja kunnille näin helpoksi? 

Lyhyt Teams-infotilaisuus järjestetään toukokuussa 20.5. klo 16.-

16.30. Infossa käydään läpi yleiset osallistumisohjeistukset, pohdi-

taan miksi päivään kannattaa osallistua ja heitellään ideoita kylille ja 

kunnille sisältöihin. (avoimet kylät.fi) 

 

Kuvat tarinaksi -työpajakoulutus 6.5. 2021 klo 18-19.30 

Suomen Kylätoiminta ry järjestää koulutusta 6. toukokuuta klo 18.00-

19.30 Teams-etäyhteysalustalla. Koulutus on maksuton. Opettelem-

me käyttämään Windows 10 -käyttöjärjestelmästä valmiiksi löytyvää 

ja helppokäyttöistä videoeditointiohjelmaa. Opettelemme tekemään 

kuvista ja äänestä yhtenäisen tarinan ja videon. 

HUOM! Ennen ilmoittautumista tarkista, että käyttöjärjestelmäsi on 

Windows 10 (ohjauspaneeli>järjestelmä) ja koneeltasi löytyy Valoku-

vat-sovellus. (avoimet kylät.fi) 

 

Lisätietoja tapahtumasta ja koulutuksesta: avoimetkylät.fi  



Perjantaina 30.4.  

KYLÄTORI klo 15-18  

Eräjärven  kirkolla 

 

     * Lettukahvila 

* Ilmaiset myyntipaikat,  

ei tarvitse ilmoittautua  

etukäteen 

 

Tervetuloa ostamaan ja  

myymään! 

Eräjärven Marttojen  

MYYJÄISPÖYTÄ 

Salen edessä äitienpäivän aattona 

lauantaina 8.5. klo 11-14.  

Tule hakemaan suolaiset ja  

makeat herkut viikonloppuun!  

 

Ekyllä perjantaina 30.4. 

    myynnissä erä 

                 Kultapellon puutarhan  

                             ORVOKKEJA 

 

 

Myös muita puutarhan tuotteita 

tulossa myyntiin. Jätä tilaus Ekyl-

le, niin saat haluamasi tuotteet. 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n 

sääntömääräinen  

KEVÄTKOKOUS 

pidetään to 20.5. kello 18 

Eräjärven koululla. 

Esillä sääntömääräiset asiat 

ja ajankohtaisia asioita. 

Kahvitarjoilu 

TERVETULOA! 

  Hallitus  

VALOKUITU ERÄJÄRVELLE  

Valokuitu Eräjärvelle hankkeen yksityiskohtainen reittisuunnittelu 

tarkentuu. Rakentaminen ajoittuu vuosille 21 – 22. Päärakentaminen 

on kesäkaudella 22 ja samalla sähköverkkoyhtiö Elenia Oy siirtää pyl-

väskaapeloinnit säävarmaan maakaapelointiin. Kuvassamme on tum-

malla viivalla merkittynä yhteisrakentaminen sähköverkkoyhtiön 

kanssa ja himmeämmällä punaisella katkoviivalla Ysinetin yksin ra-

kennuttama osuus. Yksityiskohtaisen suunnittelun myötä käynnistyy 

lupien hakuprosessi. Kaupungin kanssa on katseltu keskuksen paik-

kaa ja se näyttäisi tulevan Hirtolahteen pumppaamon alueelle.  

Tämän kesän aikana pyrimme rakennuttamaan yk-

sinrakennettavan osuuden. Valokuiturakentajana 

toimii Elmonet Oy. Yhdessä rakennettavan verkon 

osalta pystymme kertomaan aikataulusta lähiaikoi-

na. Uskomme, että siinäkin päästään ainakin aloitta-

maan työt jo syksyyn mennessä. Avustuspäätöksen 

mukaan verkon tulee olla valmiina ensi vuoden aika-

na. 

Pystymme ottamaan vielä suunnitellun verkon  

tuntumasta liittyjiä.  

Verkko-osuuskunta Ysinetti 

Lisätiedot: Heikki Salomaa p.0400233746 ja 

ysinetti@gmail.com 



Pihapuut 
 

Kun katselemme pihamaita, niin 

katse kiintyy usein pihapuihin. 

Useimmiten ne ovat olleet pai-

koillaan useamman sukupolven 

ajan. Kun ne poistuvat, tuntuu 

siltä, kuin olisi kadottanut hyvän 

ystävän. 

Kotini pihassa on kasvanut neljä 

suurta puuta. Kaikkein suurin oli 

pihakoivu. Se kasvoi aitan ja ta-

lon välissä korkealla paikalla. Ker-

ran kovalla ukonilmalla myrsky 

tarttui sen latvukseen niin, että 

juuret nousivat hieman maasta. 

Katselin isän kanssa aitan portail-

la mitenkähän koivun mahtaa 

käydä. Lopulta se jysähti takaisin 

paikalleen. Valtava juuristo oli 

pystynyt pistämään ukkospuus-

kille vastaan. 1960-luvun alussa 

siskoni vihittiin avioliittoon sa-

man koivun juurella. Silloin oli 

helluntai ja hääväki seisoi ympäri 

pihaa ryhmissä toimitusta seu-

raamassa. Hääpäiväksi oli varattu 

kaunis ilma ja myöskin saatu. Mi-

tä olisi sateella tehty, ei ole tie-

dossa. Varasuunnitelmaa tuskin 

oli, sillä eihän nyt helluntaina 

kuulu sataa. 

 

Hiukan loitommalla piha-alueen 

reunassa kasvaa iso kuusi. Sen 

juurella on suuri, tasainen kivi. 

Äitini perkasi kaloja tuon kuusen 

juurella. Laudanpala oli laitettu 

kiven päälle ja niin oli saatu oiva 

perkauspaikka aikaiseksi. Kuusi 

avusti myös meitä lapsia leikeis-

sämme. Se pudotteli suuria käpy-

jä ja niistä sai nopeasti raken-

nettua suuren karjalauman, kun 

laittoi tulitikuista kävyille jalat. 

Talvella lasketeltiin kuusen juu-

relta mäkeä. Väliin vauhti yltyi 

niin kovaksi, että matka meinasi 

jatkua aina maantielle saakka. 

 

Toisessa laidassa pihaa, puuliite-

rin nurkalla kasvaa iso mänty. 

Sen tehtävänä on ollut tarjota 

hevosille kiinnipitopaikka. Sen 

männyn juurella seisoi oman he-

vosen lisäksi myös muiden taloon 

poikenneiden hevoset. Usein he-

vosille vietiin heinätukko pures-

keltavaksi, jotta niiden aika kului-

si vähän rattoisammin. 

 

Neljäs suuri puu oli haapa. Se 

kasvoi lähellä harmaata latoa ja 

puimalaa. Eipä ollut niin pientä 

tuulen virettä etteivätkö haavan 

lehdet olisi havisseet tuulessa. 

Kun sen ohi kulki niin aina kuului 

pienoinen kohina. Syksyisin se 

vaihtoi vihreän lehdistönsä värik-

käämmäksi ja sitten pudotti sen 

kokonaan. Haavan lehtiä tuli val-

tavat määrät. Niitä ei tarvinnut 

haravoida pois koska puu oli hiu-

kan piha-alueen ulkopuolella. 

Haavat ovat yleensä kovia veso-

maan, mutta ei tämä meidän 

haapa. Saattaa olla, että koska se 

kasvoi lehmien laitumen alueella 

niin lehmät hoitivat pikkuvesat 

suihinsa. 

 

Vielä oli yksi melko suuri koivu. 

Sen merkitys meille lapsille oli 

suuri. Se kasvoi kamarin ikkunan 

alla ja siinä riippui keinu. Kesäisin 

kipaistiin nopeasti keinumaan 

aina kun aikaa vain oli. Keinun 

alapuolella oleva maa oli aivan 

mustalla  mullalla, kun vauhtia 

keinumiseen oli siitä niin innok-

kaasti potkittu. 

 

Missä puut ovat nyt? Tämä kei-

nukoivu on kaadettu talon jatka-

misen yhteydessä. Haapa me-

netti paikkansa navetan raken-

nustyömaan vuoksi. Komea piha-

koivu pihan korkeimmalla paikal-

la on niin ikään kaadettu. Sen 

komean, muhkean rungon arvel-

tiin tekevän melkoista tuhoa, jos 

se kaatuu rakennusten päälle. 

Kuusi ja mänty pihan laidoilla 

katselevat vielä toisiaan. Ne jat-

kavat edelleen piha-alueen varti-

ointia. Sitä ne ovat tehneet jo 

monen, monen vuosikymmenen 

ajan. 

 

Kertoi Aholan Leena 


