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 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20 

          Su          10-18 

 

 

 

 

Nyt on aika päivittää  

kesäkukat 

Callunat 2,69 kpl 
 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

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. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 

€/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muil-

le vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm.  

Kylätor
i 

Ekyn ed
ustalla

  

pe 17.9
. klo 1

5-18 

Ti 21.9. klo 15 tutustutaan 

Sipilän niityn perinne-

biotooppiin Pajulassa. 
Kokoonnutaan  

Haikan kaupalla  

klo 15.  

(Lisätied. Jenni Oksala  

040 538 2370) 

 

Ma 27.9. klo 18 saunailta 

Einon Pirtin rantasaunalla 
os. Eräpyhäntie 165.  

Mukaan toivotaan erityisesti uu-

sia paikkakunnalle muuttaneita. 

Oma pyyhe mukaan. Ekyn tarjo-

aa grillimakkaraa ja juomaa. 

 

Tilaisuudet ovat kaikille 

avoimia. TERVETULOA! 

 
Järj. yhdessä ja lähellä –hanke 

 

LOUNASRAVINTOLA 
JA PUB ERÄJÄRVI  

PALVELEMME 
Ti-To 10-17 

Pe 10-22 
La 12-20 

Su-Ma suljettu 
 

                           TERVETULOA! 
 

044 530 6366 
www.puberajarvi.net 

 
 

Tervetuloa  

myymään ja  

ostoksille! 

 

 

Ilmaiset myyntipaikat,  

ei tarvitse varata 

paikkaa etukäteen,  

oma pöytä mukaan. 

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN  

klo 17.30 sporttikerho eskareille j

a alakouluikäisille Erälinnassa 

klo 18.30 Kuntolentopalloa Erälin-

nassa  

TIISTAISIN  

Klo 13 parittomilla viikoilla pela-

taan kortti- ja lautapelejä  

Lounarissa  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 12 Ateriapalvelu ja klo 13 kes-

kivikkokerho srk-kodissa 15.9. al-

kaen 

Klo 17.30 Temppukerho eskareille 

ja alle kouluikäisille Erälinnassa 

klo 18.30 Salibandya Erälinnassa  

22.9 alkaen 

TORSTAISIN  

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinna

ssa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-

linnassa  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-

lu Lounarissa  

31.10. asti Kaktu Kuparisen  

näyttely "Taikametsän Asukkaat” 

Lounarissa 
 

*    *    *  
 

Pe 17.9. klo 15-18 Kylätori Ekyn 
edustalla 
La 18.9. klo 15 Lenin jäillä Tupate-
atterissa 
Ma 20.9. klo 9.30 Perhekerho srk-
kodilla. Seurakunta tarjoaa välipa-
laa.  
Ma 20.9. klo 12.30 Raamattupiiri 
skr-kodissa 
Ti 21.9. klo 15 tutustutaan perin-

nebiotooppiin Pajulassa. Lähtö 

Haikan kaupalta 

Ke 22.9. klo 12 Ateriapalvelu  ja 
keskiviikkokerho srk-kodissa. Vie-
raana Ulla-Maija Karppelin.  
Su 26.9. klo 10 Messu kirkossa 
(Mustajärvi, Linjama)  
Ma 27.9. klo 18 kaikille avoin sau-
nailta Einon Pirtin rantasaunalla 

Toiset meistä 
 

Niin se on, että toiset meistä ihmi-
sistä jäävät mieleen paremmin 
kuin toiset. Ne mieleen jäävät 
jättävät tapaamisesta kulumatto-
man jäljen. Jokaisen kohdalle näi-
tä tapauksia sattuu elämän aika-
na. 
Erityisesti mieleeni ovat jääneet 
kaikkien tuntemat kuuluisuudet, 
joita jokusen olen tavannut ilmi 
elävänä. 
 
Reidar Särestöniemen tapasin La-
pissa -60 luvun lopulla. Olemuk-
seltaan hän oli lyhyt, partainen 
mies susiturkissaan. Silloin oli pää-
siäisen aika ja Lappi pullollaan 
matkalaisia. Osuin samaan ravin-
tolaan Reidarin kanssa. Aikaisem-
min saapuneena pääsin pöydän 
ääreen istumaan. Reidari ja hänen 
seurueensa saapuessa kaikki pai-
kat olivat jo täynnä. Pohjakerrok-
sessa toimivan ravintolan kohdalla 
istua saattoi vain portailla ja niin 
Reidarkin teki. Hän levitti susitur-
kin alleen ja ryhtyi odottamaan 
vapautuvaa pöytää. Päätin ottaa 
häneltä nimikirjoituksen, Mutta 
mihin? Rahapussissani oli vain 
matkan aikana apteekista saatu 
pitkänomainen kuitti kurkkutable-
teista. Tähän kuittiin, sen nurjalle 
puolelle pyysin nimikirjoituksen. 
Reidar katsoi paperia ja veti hens-
kelit lapun sille puolelle, jossa 
maksettu summa näkyi. Itse nimi-
kirjoitus oli koko lapun pituinen. 
Hänen töitään nähneet tietävät, 
että nimikirjoitus on lähes taulun 
pituinen ja taatusti selvästi luetta-
vissa. 
 
Veikko Sinisalo oli hyväntekeväi-
syyteen liittyvällä lausunta kier-
roksella naapuri kunnassa. Hän oli 
silloin jo hyvin sairas ja etukäteen 
oli kerrottu, että hän lausuu vain 
puoli tuntia. Mitä vielä. Vauhtiin 
päästyään saimme kuulla upeaa 

lausuntaa enemmän kuin tuplasti 
tuon ajan. Hänen paikalle kutsuja-
naan kahvittelin hänen kanssaan 
jälkikäteen. Juttelun lomassa ker-
roin, että hänen hyvin tunteman-
sa näyttelijä Sylvi Salosella on ke-
säasunto Kuhmalahdella Pajulan-
järven Lakansaaressa. Sen Veikko 
Sinisalo kertoi tienneensä. - Sylvi 
Salonen on sellainen, että kun hän 
saapuu paikalle, niin hän täyttää 
koko huoneen, kertoi Veikko Sini-
salo. Hän ihaili Sylvi Salosen valo-
voimaisuutta ja karismaa. 
 
Presidentti Urho Kekkosen tapasin 
pikaisesti Oriveden maatalous-
näyttelyssä -60 luvun lopulla. 
Päivä oli hyvin helteinen, kun pre-
sidentti puolisoineen tutustui 
näyttelyyn. Myös ulkotiloissa oli 
katsottavaa. Ulkona oli karsinoita, 
joissa oli erilaisia eläimiä. Osaa 
niistä olivat lapset esittelemässä. 
Presidentti saapui alueelle ripeästi 
kävellen. Hän pyörähteli karsinoi-
den välissä ja puhutti lapsia. Aina 
välillä hän katsoi, että missä saak-
ka muu miehistä koostuva seurue 
on tulossa. Seurueen muut mie-
het saavuttivat presidentin ja jo-
kainen pyyhki hikeä otsaltaa, vaan 
ei presidentti. Hän ei näyttänyt 
kärsivän kovasta kuumuudesta 
laisinkaan. Selvästi hän oli mies, 
joka nautti ihmisten tapaamisesta 
jopa helteisissä oloissa. 
 
Myöhemmin olen ollut presidentti 
Kekkosen hautajaisissa kutsuttu-
na. Minä ja muutama nuori naa-
puri kunnasta kutsuttiin kunnia-
vartioon presidentin hautajaisiin. 
Seisoimme hautajaissaattueen 
reitin varrella meille määrätyillä 
paikoilla. Uskon, että jokainen tä-
män tehtävän saanut muistaa 
tuon hetken koko elämänsä ajan. 
 
 
Muisteli Aholan Leena 


