
42/2021 

18.-24.10.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8 - 20  

        La            9 -  18 
        Su          12 - 18 

 

 

 

 

Asiakastoive: 

Terveellinen ja herkullinen 

Estrella Linssisnacks 

makuina cheddar ja  

sourcream&onion 2,49€ 

  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

Kylätor
i 

Ekyn ed
ustalla

  

La 30.1
0. klo 

12-15 

Onko ensimmäinen tai toinen koronarokotus vielä ottamatta?  

Tule rokotukseen ilman ajanvarausta  
perjantaina 15.10. klo 16-20.  

Rokotuspaikkana Oriveden S-Market  
(apteekin vastapäinen liiketila).  

 
Koronarokotuksia annetaan kaikille yli 12-vuotiaille orivesiläisille. Voit 
tulla hakemaan toisen rokoteannoksen, jos ensimmäisestä rokottees-
ta on kulunut aikaa vähintään kuusi viikkoa.  
Koronarokotuksiin osallistuminen on maksutonta. Ota mukaan Kela-
kortti tai henkilökortti ja pukeudu vaatteeseen, josta on helppo nos-
taa hiha ylös.  
Lisätietoja: https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/
orivesi/terveyspalvelut/koronarokotukset-orivedella.html 
  

Kaikille rokotukseen tulijoille jaetaan vapaalippu, joka mahdollistaa 

ilmaisen tutustumiskäynnin Oriveden uima- tai 

liikuntahalliin. 

Kylätori  

Ekyn edustalla  

la 30.10. klo 12-15 
Tervetuloa myymään ja  

ostoksille! 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN  
klo 17.30 sporttikerho eskareille  
ja alakouluikäisille Erälinnassa 
klo 18.30 Kuntolentopalloa Erälin-
nassa  
TIISTAISIN  
Klo 13 parittomilla viikoilla pelataan 
kortti- ja lautapelejä  
Lounarissa  
KESKIVIIKKOISIN  
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 Erälin-
nassa  
Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-
linnassa  
PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-
lu Lounarissa  
31.10. asti Kaktu Kuparisen  
näyttely "Taikametsän Asukkaat” 
Lounarissa 

 

*     *    *  
 

La 16.10. n. klo 20 Live-musiikkia  
Lounarissa 
La 16.10. klo 12.30 Aadolf Uusitalon   
Sukuseuran tapaaminen PVY:n talolla 
Su 17.10. klo 10 Kirkon 200-vuotis-
juhlamessu. Messun jälkeen juhla srk
-kodissa. Kysy kyytiä Terhi Ratalah-
delta p. 050 345 1961.  
Su 17.10. klo 14-17 vietetään syksyis-
tä iltapäivää Leväslahden yhteisran-
nassa, os. Selkäsaari 
Ma 18.10. klo 9.30 Perhekerho srk-
kodissa. Seurakunta tarjoaa välipalaa 
Ti 19.10. klo 12.30 Raamattupiiri srk-
kodissa. Huom. muuttunut päivä 
Ke 20.10. klo 12 Ateriapalvelu ja kes-
kiviikkokerho srk-kodilla  
To 21.10. klo 19.00 Lukupiiri kirjas-
tossa, jatkossakin kuukauden kolmas 
torstai. Keskustelussa Antti Rönkän 
esikoisteos Jalat ilmassa.  
La 23.10. klo 18 Ekyn Juhlaillalliset 
Erälinnassa 
Pe 29.10. klo 21 Karaoke Lounarissa 

Lukupiiri tuottaa iloa 
ja merkityksiä 
 

Lukupiirin kokoontuminen on 

aina ilo, mutta varsinkin nyt kun 

rajoitukset antavat myöten. Kir-

jaston tapaamiseen voi tulla lu-

kukokemuksensa kanssa miettei-

tä mielessään, mutta muuten 

rennosti. Ilmapiiri on monivuoti-

sen kokemuksen mukaan hyvän-

tahtoisen utelias kuulemaan 

toisten lukijoiden ajatuksia ja 

peilaamaan niitä omiin lukuha-

vaintoihin. Näistä jutteluista syn-

tyy aivan uudenlaisia tulkintoja 

ja näkemyksiä. Joskus tuntuu, 

että ratkaisemme omalta pienel-

tä osaltamme näillä keskusteluil-

la elämän kirjoa ja arvoitusta, 

sitä mitä kirjailija on teksteillään 

pyrkinyt ihmisen ja maailman 

olemuksesta valottamaan. Kes-

kustelijan ja kuuntelijan roolin 

voi valita tilanteisesti, vapaasti. 

Tämän kertainen valintamme on 

vahva esikoisromaani kiusaami-

sen vaikutuksesta aikuiseksi kas-

vamiseen. 

 

Maskit ja turvavälit tilanteen 

mukaan! 

 

Asta Virtamaa-Seppänen 

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 vas-

taavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Kyläkoulu – katoava 
luonnonvara 
 

Nyt juuri en mieti tuulivoimaa, 
mietin kylien elinvoimaa. Ihanasti 
kaikuvat korvissani vaalikevään 
lauseet. Kaupungin vahvuus ovat 
elävät kylät. Pienet ryhmäkoot 
ovat lasten oppimisen kannalta 
olennaisimpia asioita. Lapsiper-
heet muuttavat Orivedelle kun on 
tarjolla lähipalveluita. Täällä on 
väljyyttä ja ylellisyyttä, kylästä löy-
tyy kauppa, kirjasto ja koulu. 
 

Juuri nyt päällimmäinen tunne on 
lamaannus. Kaupunginhallituksen 
esitys kertoo karua kieltään. Sääs-
tetään lasten tärkeimmästä kas-
vun ja oppimisen paikasta, koulus-
ta. Ajatus kyläkoulujen sulkemi-
sesta on täydessä ristiriidassa kau-
punkimme elinvoima- ja hou-

kuttelevuuspuheiden kanssa. 
Kuinka monta kertaa olemme sen 
kuulleet? Kun menee koulu, me-
nee paljon muutakin. 
 

Onko jokainen kivi käännetty, syyt 
ja seuraukset pohdittu läpikotai-
sin? Onko otettu muiden kuntien 
malleista selvää? Ministeri Saari-
kon maanantaisen Orivesi - käyn-
nin terveiset kuuluivat: ”Tutkikaa 
vielä Alavuden Pienten lasten kou-
lu – malli.” Siinä keskitetään päi-
väkoti ja 0 – 2 luokkalaisten ope-
tus kyläkoululle. Alavudella ym-
märrettiin että mahdollisuus so-
peuttaa toimintoja oppilasmääri-
en mukaan säilyy, kun kyläkoulu 
pienten lasten kouluna on yhä 
olemassa. Maallemuuttajien ja 
koululaisten määrää on joka pai-
kassa vaikea ennustaa. 
 

Jatkuu seuraavalla sivulla 



Aadolf Uusitalon   
Sukuseuran tapaaminen 

 

Leväslahden PVY:n talossa  
la 16.10.2021 klo 12.30  

Leväslahdentie 387, Eräjärvi 

Aloitamme keittolounaalla  klo 
11.00,  (pieni käteismaksu). 

Keittäjä haluaa tietää montako 
lautasellista valmistaa, 

ilmoitathan tulostasi Joukolle  
p. 040 723 5047 

 

Kaikki Aadolf Uusitalon  
jälkipolvet TERVETULOA! 

 

 

Vietetään syksyistä iltapäivää su 17.10. klo 14-17  

Leväslahden yhteisrannassa os. Selkäsaari. 

Saunotaan ja ulkoillaan, mahdollista myös uida ja grillata.  

Klo 15-16 naisten sauna, klo 16-17 miesten sauna. 

Lisät. 046 810 8239              TERVETULOA! 

Jatkuu 
 

Kiuruvedellä oli uhattuna neljä ky-
läkoulua v. 2020, valtuusto päätti 
säästää kaikki. Siinäkin esimerkki. 
Mikä voisi olla Oriveden malli? 
Voiko vielä tutkia lisätyn ulkoluok-
ka – opetuksen mahdollisuuksia ja 
erilaisia luontopäiväkotimalleja? 
Lisätty ulkona oleskelu ja opiskele-
minen on suositeltavaa ja edelleen 
linjassa koronahaasteiden kanssa. 
Luovat ratkaisut osana ongelman-
ratkaisua. Tälle seudulle sopiva 
malli. 
 

Onko kuunneltu tiedemaailmaa, 
pienet koulut ovat tutkitusti lap-
sen kehitykselle suotuisia paikkoja. 
Onko kuunneltu tavallisia ihmisiä? 
Kansa tietää että kyläkoulu on kal-
lisarvoinen aarre! 
 

Meitä monia maan hiljaisia hir-
vittää koulujen sulkeminen. Tässä 
tarvittaisiin kaupunginhallitukses-
sa olleen vaihtoehtoisen esityksen 
mukaisesti vielä jatkoaikaa, koska 
tällaisia päätöksiä ei saisi tehdä 
lyhytnäköisesti. Yleisestikin koulu-
jen lakkauttaminen on olut liian 
systemaattista ja ennusteet koulu-
jen vähentämisestä tulevina vuosi-
na kylmäävää luettavaa. Pessimis-
tiset ennusteet voivat lähteä to-

teutumaan, jos ei vaihtoehtoisia 
ajatuksia ilmaannu. 
 

Maallemuutto ja monipaikkaisuus 
on meidän mahdollisuus. Asukas-
hankintaa tehdään. Toimimmeko 
niin että juuri kun maaseudulle 
muuttajat karistelevat metropoli-
en pölyjä lahkeistaan ja asettuvat 
väljästi asumaan, me lakaisemme 
viimeistekin palvelut taivaan tuu-
liin heidän edestään? Rahoja to-
della käytetään paljon turhempiin-
kin asioihin kuin koulujen säilyttä-
miseen. Ovatko koulujen seinät 
ainoat joista säästöjä löytyy. 
 

Kaikessa päätöksenteossa pitäisi 
arvioida lapsen etua ja vaikutuksia 
heidän kannaltaan. Isoihin yksiköi-
hin sullominen ja kasvavat ryhmä-
koot, nekö luovat hyviä oppi-
misenedellytyksiä? Pelkään, että 
lasku joka tästä suuntauksesta 
keskittymisvaikeuksien ja oppi-
misongelmien kautta lankeaa on 
merkittävä määrä rahaa sekin. 
 

Voisiko olla rohkeaa pidemmälle 
katsovaa päätöksentekoa? Voisiko 
joskus kuulla kylien asukkaita ja 
astua myös pienen koululaisen 
mielenmaisemaan. Kyllä se reppu 
jo kaikilla selässä painaa kun vaati-
mukset ja arvioinnit alati lisäänty-

vät jo pienillä lapsilla. Eikö voisi 
edes saada opiskella rauhallisessa 
ja turvallisessa yksikössä, kun sel-
laisia kouluja on vielä olemassa. 
Tehdä ne tarvittavat terveyden 
kannalta välttämättömät korjauk-
set. 
 

Siinäkö ne lakkautetun koulun sei-
nät sitten kolisevat tyhjyyttään 
muistuttaen ohikulkevia yhteis-
kunnan vääjäämättömästä ja kiih-
tyvästä tahdista kohti jotakin suur-
ta ja mahtavaa. Ehkä vain kohti 
seuraavaa kriisiä, seuraavaa koro-
naa. Ettei sitten tulisi niitä turvalli-
sen väljiä seiniä ikävä. Että valittu 
suunta on sitten varmasti oikea?   
Oppimisympäristöjen monimuo-
toisuus on yhtä uhattuna kuin 
luonnon moninaisuus muutenkin. 
Elämme kovia aikoja. Täytyykö 
kaiken olla vain katoavaa kansan-
perinnettä. 
 

Tuula Sipilä 
perheenäiti, varavaltuutettu 
(Kesk.) 
 

Eräjärvi teet 
Maustettu musta tee mustikka, luomu 

Maustettu musta tee rommi-kerma 
 

TARJOUS 4,90€ 
 

Ekyn kyläputiikki, Eräjärventie 1591 



Museoesineiden  
lahjoituksia Roselliin 
 
Eräjärvi-Seura sai vastaanottaa useita 
museoesineiden lahjoituksia Rosellis-
sa torstaina 7.10.2021. Rosellin tiloja 
on vähitellen saatu siihen kuntoon, 
että uusille esineille voidaan järjestää 
sijoituspaikkoja. Avaran suulin seinus-
toille on rakennettu hyllykköjä, aikai-
semmin saatuja museoesineitä on 
sijoitettu esille ja  talkooväki on siisti-
nyt niin ympäristöä kuin sisätiloja. 
 
Nyt olikin vuorossa uusien museoesi-
neiden vastaanoton aika sekä samalla 
kiitoshetki ulkopuoliselle talkoojou-
kolle kesän ponnisteluista. 
 
Yli kymmenen vuotta sitten lahjoitti-
vat Raija ja Aarno Saramäki Eräjärvi-
Seuralle sijoitettavaksi kotiseutumu-
seoon eräjärviläisen Paavo Salmihar-
jun tekemän soutuveneen. Koska mu-
seopaikkaa ei ole ollut, niin nämä 
vuodet vene on ollut hyvässä suojas-
sa Saramäkien kesäpaikan talaassa 
Längelmäveden saaressa. Keväällä 
viimeisten jääkelien aikaan Timo Rai-
ta-aho keräsi moottorikelkka -ryhmän 
huolehtimaan veneen kuljetuksesta 
hellävaraisesti pehmustetussa reessä 
saaresta uuteen kotiin Rosellin suu-
liin. 
Aarno Saramäki kertoi veneen valmis-
tuksen taustatietoja. 
 
- Tutustuin veneenrakentaja Paavo 
Salmiharjuun jo 1940 luvun lopulla. 
Hän oli kaatamassa kotini läheisyy-
dessä tukkipuita. Siihen aikaan pula-
vuosina kerättiin käpyjä, joista mak-
settiin pieni palkkio. Paavon kaata-
missa puissa oli runsaasti käpyjä, joita 
koulun jälkeen kävin keräämässä, 
että saisin polkupyörän. Paavo oli 
vilkas ja erittäin huumorintajuinen 
mies, joka piti lapsista. Minä keräilin 
käpyjä ja Paavolla oli aikaa rupatella 
puiden kaadon ohessa. Erään kerran 
hän sanoi, "Katsoppa poika kellosta, 
kuinka kauan tukkipuun kaatamiseen 
kuluu aikaa". Hän potkasi lumet juu-
relta ja katsoi kaatosuunnan, löi muu-
taman iskun kirveellä ja aloitti po-

kasahalla sahaamisen. Muistaakseni 
aikaa kului alle kaksi minuuttia. 
- Paavo Salmiharju syntyi Virroilla 
23.06.1906. Eräjärvellä hän asui vai-
monsa Olgan kanssa pienessä talossa 
Eräjärven Säästöpankin talon takana. 
Talo on Paavon kuoleman jälkeen 
purettu ja siirretty Västilän kylään. 
Paavo tunnettiin hyvänä kirvesmiehe-
nä ja veneentekijänä. Hän kuoli 
8.9.1991 ja hänet on haudattu Eräjär-
ven hautausmaalle. 
 
Raija ja Aarno Saramäki olivat osta-
neet Honkainluodon saaren vuonna 
1959. Sinne kulkeminen ja rakentami-
nen vaati veneen. Aluksi olikin käy-
tössä lainavene. Aarno Saramäki ker-
toi lahjoitustilaisuudessa oman ve-
neen tarpeesta ja hankinnasta seu-
raavin muistoin. 
 
- Tilasin Paavo Salmiharjulta oman 
veneen keväällä 1961. Veneen hän 
teki pääasiassa talonsa alakerrassa 
olevassa tilassa. Vene on tyypiltään 
limisaumavene. Siinä käytetyt laudat 
sahataan hitaasti kasvaneesta hyvin 
vanhasta  150 -vuotisesta tiheäsyises-
tä mäntylaudasta. Lautojen höyläyk-
sen hän teki käsihöylällä. Kaaret ovat 
katajaa sekä aihiot nokka- ja perä-
puuksi on etsitty luonnosta. Laudat 
on kiinnitetty kaariin kupariniiteillä 
aluslevyjen kanssa. 
- Vene siirrettiin valmistumisen jäl-
keen Kantoniemen latoon. Siellä kä-
sittelin veneen aluksi Kelo lahosuoja-
aineella ja sen jälkeen venelakalla. 
Metalliosat tein itse OTK:n Naulateh-
taalla. Ikää tällä soutuveneellä on 60 
vuotta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aarno Saramäki selvitti myös soutu-
veneen pitkää historiaa ja sitä, miten 
vanhoista kalliomaalauksista on saatu 
selville kaksi ihmisen tekemää työka-
lua jousi ja vene. Hän kertoi myös 
Suomesta löytyneistä kivikautisista 
veneen osista. 
  
- Puuvene on ollut tuttu näky vuosisa-
toja maamme kaikilla vesialueilla. Se 
on tarjonnut hyvät kulkumahdollisuu-
det vesistörikkaassa maassamme ja 
toiminut suurena apuvälineenä kalas-
tuksen harjoittamisessa. Eri vesialu-
eilla on veneen muoto ja koko riippu-
nut sen käyttötarkoituksesta. 
 
- Aluksi veneen muodosti ilmeisesti 
haapatukista kaivertamalla tehty ruu-
hi, jonka laitoja alettiin korottaa lau-
doilla. Näin runkopuu oheni ja lopuksi 
jäljelle tuli laudoista kokonaan tehty 
vene. 
 
Lopuksi Aarno Saramäki mainitsi, mi-
ten Suomi ja Pohjoismaat ovat viime 
vuonna jättäneet Unescolle hake-
muksen limisaumaisen puuveneen 
liittämiseksi ihmiskunnan aineetto-
man kulttuuriperinnön luetteloon. 
Vastausta odotetaan saapuvaksi tä-
män vuoden aikana. 
 
Jatkuu seuraavassa Purkiaisessa 
 
 
Jorma Tanila 
 
 
 
 
 
 

Venelahjoitus  
Roselliin. Paavo 
Salmiharjun teke-
män veneen ää-
rellä lahjoittaja 
Aarno Saramäki, 
Jouko Helin ja 
Mikko Kauttu, 
joka avusti ve-
neen siirrossa 
keväällä. 


