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 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8 - 20  

        La            9 -  18 
        Su          12 - 18 

 

 

 

 

Asiakastoiveita  

tullut lisää  

Mm. Naudan sisäpaisti  

n. 1 kg 16,15/kg 

  

  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Kylätori  

Ekyn edustalla  

la 30.10. klo 12-15 
Tervetuloa myymään ja  

ostoksille! 

Jaana Toivasen  

HAPANJUURILEIVONTAKURSSI  

Leväslahden PVYn talolla  
(Leväslahdentie 387)  

lauantaina 20.11. klo 10-14.  

Aiheena leivänteon perusproses-

si, taikinan teko yleiskoneella ja  

jouluinen leivonta.  
 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset  

Heli Koskinen p. 040 7247 290,  

helikoskinen1@luukku.com  

keskiviikkoon 17.11. mennessä.  

Kurssin hinta marttayhdistyksen  

jäseniltä 5 €, ei-jäsenet 10€. 

TERVETULOA! 

  

 

Tervetuloa juhlimaan 

kanssamme  

Reijon 70 ikävuotta  

la 6.11. klo 16 
Oriveden Kampukselle,  

Koulutie 5 

Anne ja RKahelin 

       v.p. 1.11. 040 7206 176 /
Mira tai  

reijonjuhlat@gmail.com 
Mahdolliset muistamiset  
FI27 5018 0740 0025 47  

LOUNASRAVINTOLA 
JA PUB ERÄJÄRVI  

Pe 29.10. klo 21 KARAOKE 
Vapaa pääsy 

 

Perjantaisin klo 20  
TIETOKILPAILU 

 

Poikkeuksia aukiolossamme: 
La 23.10. avoinna klo 12-16 
La 6.11. olemme suljettuna 

 

                  TERVETULOA! 
                  044 530 6366 

                  www.puberajarvi.net 
 

 

Ekyn ja Purkiaisen kolme vuosikymmentä 

JUHLAILLALLISET 

Kolmen ruokalajin illallinen lauantaina 23.10. klo 18 

Eräjärven Erälinnassa, Eräjärventie 1654 

 

Tule mukaan, syödään ja juhlitaan yhdessä! 

Osta illalliskortti ennakkoon Ekyltä tai ovelta 

http://www.puberajarvi.net/


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 
 

*     *    *  
 

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 

Su 24.10. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ke 27.10. klo 12 Ateriapalvelu ja kes-

kiviikkokerho srk-kodissa  

Pe 29.10. klo 21 Karaoke Lounarissa 

La 30.10. klo 12-15 Kylätori 

Ma 1.11. klo 9.30 Perhekerho srk-

kodissa 

Ti 2.11. klo 16 Raamattupiiri srk-

kodissa 

La 20.11. klo 10-14 hapanjuurileivon-

takurssi PVY:n talolla 

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.  

Löytyykö tietoja  
vanhasta maatalous-
näyttelyistä? 
 

Vieressä oleva vanha ilmoitus/

juttu on ollut Oriveden Sano-

missa 20.8.1936 ja Eräjärven 

maatalousnäyttely on järjes-

tetty 3.9.1936.  

Nyt Eräjärven Marttoja kiinnos-

taa , löytyykö kyseisestä näyt-

telystä mitään tietoa? Toteu-

tuiko näyttely?  

Tietoa kerärään Eräjärven 

Marttayhdistyksenkohta 90-

vuotisesta historiasta kerto-

vaa  teosta varten. 

Muistot ja tiedot vastaanottaa 

yhdistyksen puheenjohtaja Heli 

Koskinen p. 040 7247 290, heli-

koskinen1@luukku.com tai ota 

puheeksi kenen vain Eräjärven 

Martaksi tietämäsi kanssa. 

Toritapahtuma  

KYLÄKOULUJEN PUOLESTA  

       su 24.10. klo 14  

       Oriveden torilla  

Mukana myös Jukka Tilsa ja  

Arvi Kernin sin iset viikset  

TERVETULOA!  



Kouluverkosta 

Ehdotin kaupunginhallituksen 

kokouksessa, että päätöstä kou-

luverkosta siirretään ja lopetetta-

vaksi ehdotetuille kouluille teh-

dään välttämättömät korjaukset. 

Kukaan ei kuitenkaan kannatta-

nut ehdotustani.  Mielestäni pää-

töksessä pitäisi arvioida kokonai-

suutta. Nyt tehty ehdotus val-

tuustolle on lyhytnäköisyyttä ja 

osoittaa uskon puutetta väestön 

kasvuun ja kaupungin tulevaisuu-

teen. Terveellinen koulu on 

välttämättömyys, joten väistötilo-

ja tullaan tarvitsemaan joka tapa-

uksessa. 

 

Kaupungissamme on vasta reilu 

vuosi sitten aloitettu markkinoin-

tia oikeasti. Sitä työtä ei pidä mi-

tätöidä, vaan laajentaa, tehdä 

yhdessä kaikkien orivesiläisten 

toimijoiden kanssa, monella ta-

solla ja keinolla, ja siihen pitää 

satsata lisää. Esimerkiksi monet 

kylät olisivat käsittääkseni kiin-

nostuneita olemaan mukana asu-

kasmarkkinoinnissa. 

 

Pitää myös osallistua Tampereen 

kaupunkiseudun yhteiseen mark-

kinointiin, ja osoittaa siten kuulu-

vamme kaupunkiseutuun, olla 

aktiivisesti esillä, ei odottaa, että 

”joku muu” tekee meitä tunne-

tuksi. Asukashankinta on pitkä-

jänteistä työtä, ei se vuodessa tai 

kahdessa vielä tuota tulosta. 

Mutta ajamalla palveluita alas 

voidaan helposti mitätöidä jo nyt 

tehty työ. 

 

 

Meillä on satsattu viime vuosina 

merkittävästi liikuntapaikkojen 

kehittämiseen, upeat nuorisotilat 

ja nuorisopalvelua on kehitetty. 

Turhaanko? Eikö juuri näillä toi-

milla ole tehty kaupunkiamme 

kiinnostavammaksi myös lapsi-

perheille ja nuorille? Nytkö luo-

vutettaisiin? 

 

Valtakunnallisesti viestitetään 

että lasten määrä laskee, varsin-

kin pienissä kunnissa. Se toteu-

tuu varmaankin kaukana kasvu-

keskuksista olevissa kunnissa. 

Orivesi sijaitsee kuitenkin suuren 

kasvukeskuksen naapurina. Mei-

dän on ymmärrettävä erinomai-

nen sijaintimme, se on valtti-

korttimme, jos osaamme haluam-

me käyttää sitä. Ja meillä on olta-

va erilaisia vaihtoehtoja opetus-

palveluissamme. Esimerkiksi eri 

kokoisia kouluja ja alakouluilla 

voisi tulevaisuudessa aloittaa 

useampia vieraita kieliä, ja siten 

kilpailla Tampereen koulujen 

kanssa; maaseutukaupunkina. 

 

Tampereen seudulle odotetaan 

runsasta väestön kasvua, meidän 

on otettava siitä oma osuutem-

me. Mutta sen eteen on tehtävä 

työtä. Puolen tunnin matka Tam-

pereelle on lyhyt ja ylellisen väl-

jyyden lisäksi meillä on esimer-

kiksi Oriveden keskustassa 500 

metrin etäisyydellä todella hyvät 

palvelut; kaupat, kirkko, liikunta-

halli, uimahalli, jäähalli, Kampus, 

hiihtoladut, urheilukenttä, Pal-

tanmäen polut, kuntosaleja, ruo-

kapaikkoja, huoltoasemat, edulli-

set kansalaisopiston palvelut, ur-

heiluseurojen toimintapaikat. 

Lisäksi aktiiviset kylät tarjoavat 

erilaisia asumisvaihtoehtoja. Ran-

takaava tulossa, kuten myös Sii-

taman ja Eräjärven kyläkaavat. 

 

Hirsilässä ja Karpissa ei ole muita 

kaupungin kiinteistöjä, missä ko-

koontua. Mitä niiden lakkautta-

minen vaikuttaa alueiden sosiaa-

liseen toimintaan? On vastuuton-

ta kuvitella, että kunnalla olisi 

oikeutta luovuttaa edes ilmaisek-

si kalliita remontteja vaativia iso-

ja koulukiinteistöjään kyläläisten 

niskoille. Kouluissa on tehty yh-

teistyötä kyläläisten kanssa ja 

siten luotu yhteishenkeä alueella. 

Se lisää yhteistä vastuuta ja vä-

hentää esimerkiksi ilkivaltaa alu-

eella. Nykyisin perheet ovat pie-

niä, eikä kotona välttämättä ole 

eri ikäisiä leikkikavereita. Pie-

nemmillä kouluilla koko koulu 

tekee enemmän yhdessä, eri ikäi-

set lapset leikkivät ja ovat yhdes-

sä, isommat ottavat vastuuta pie-

nemmistä. Mielestäni edellä mai-

nitut mahdollisuudet ovat tärkeä 

osa kasvua ja sosiaalisia taitoja. 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

 

 



Museoesineiden  
lahjoituksia Roselliin 
 
Osa 2 

Eeva-Reetta Riekkola lahjoitti Erä-

järvi-Seuralle Kotiseutumuseo Ro-

selliin Juho Riekkolan perheen 

Raamatut. Vanha Raamattu vuo-

delta 1873 ja toinen Pyhä Raa-

mattu on painettu 1943. Lahjoitus 

sisälsi useita museoesineitä. 

Näistä Eeva-Reetta Riekkola kertoi 

seuraavia tietoja. 
 

- Seinäkellon takana on vuosiluku 

1916 ja kulta- ja kellosepänliike 

Syrénin leima. Niistä selviää osto-

aika ja -paikka. A.W. Raution suun-

nitteleman ryijyn "Ilman lintu” on 

valmistanut 1930-luvulla Vieno 

Riekkola. 
 

Lahjoitukseen sisältyi 1900-luvun 

alun vuosikymmenillä tehtyjä käsi-

töitä. Tekijöinä Vuoren tilan nai-

set: emäntä Aino sekä tyttäret Es-

teri ja Vieno Riekkola. 
 

- Pellavat kasvatettiin omassa pel-

lossa ja tehtiin langoiksi, joista ku-

dottiin kangaspuilla kankaat. Niis-

tä ommeltiin lakanat, tyynyliinat ja 

pyyheliinat. Pitsit virkattiin itse ja 

viimeisteltiin nimikirjaimilla. Suku-

nimeä osoittamassa on käytetty 

sekä R että V kirjainta. Riekkola oli 

virallinen nimi, mutta tilan nimen 

mukaan Vuori oli paljon käytössä. 

Kirnu on ollut käytössä Haavistos-

sa, siellä oli emäntäna Hilda Riek-

kola vuosina 1908-1930. 
 

Eeva-Reetta Riekkolan merkittävä 

lahjoituskokoelma sisälsi arvokkai-

den Raamattujen lisäksi kirnun, 

ryijyn, todistuksia, pöytäliinan, 

lakanoita, pyyheliinoja ja seinä-

vaatteen. 
 

Tapio Niemi toimitti Risto Tuomi-

sen jäämistöstä lahjoituksen Ro-

sellin Kotiseutumuseolle. Museo-

esineinä saatiin puurunkoinen la-

pio, jääkaira, reki, matkapuhelin ja 

potkukelkka. Kelkka oli alkujaan 

Tyyne Tiensivun. 

Lahjoittajien ja ahkeran talkoojou-

kon kesken nautittiin Arja Rajalan 

järjestämät täytekakkukahvit. Ti-

laisuuden aikana kotiseutumuseo-

toimikunnan puheenjohtaja Jouko 

Helin kertoi Rosellin vaiheista ja 

museoesineiden asettelusta. Hän 

selvitti lahjoitusveneen sijoitusta 

lopulliselle paikalle suuliin. Jouko 

Helin vastaanotti Eräjärvi-Seuran 

edustajana arvokkaat lahjoitukset 

museolle. Hän esitti Seuran kiitok-

set kaikille lahjoittajille ja vuoden 

2021 talkootyöhön osallistuneille. 

Tilaisuuden lopulla puheenjohtaja 

Tarmo Grönqvist kertoi Rosellin 

vieraille mielenkiintoisen historian 

Kivimuseon rakennuksen ja tontin 

vaiheista Kruununmaalta Eräjärvi-

Seuralle. 

 

Jorma Tanila 

 
 
 
 
 

Eeva-Reetta Riekkola lahjoitti 
Roselliin arvokkaita museo-
esineitä. Lahjoitukseen sisäl-
tyi mm. ryijy Ilman lintu, jota 
vastaanotti Jouko Helin. 

Jatkuu edelliseltä sivulta 

Perhepäivähoito ei korvaa päivä-

kodin tarjoamaa palvelua. Tulevai-

suudessa Hirsilään pitäisi saada 

seisake, jolloin myös sieltä olisi 

mahdollista käydä kiskobussilla 

Tampereella töissä. Junaliikenne 

mahdollistaa jo nyt monien hel-

pon, ympäristöystävällisen ja no-

pean työmatkan keskustasta ja 

asemalta, ja ehkä tulevaisuudessa 

myös Siitamasta. 

Kansalaisopistossamme on erittäin 

monipuolinen opetus-/harrastus-

tarjonta, mitä seurat ja yhdistyk-

set ja yritykset täydentävät. Hinta-

lappu harrastuksille on todella 

edullinen verrattuna Tampereen 

maksuihin. Ja ryhmiin pääsy on 

paljon helpompaa. 

 

Facebookissa ollut ehdotus, että 

rakennetaan uudet puukoulut Hir-

silään ja Karppiin oli hieno ehdo-

tus. Niillä saisimme pitkällä täh-

täimellä terveellisemmät nykyai-

kaiset, lähellä luontoa olevat oppi-

misympäristöt ja ne olisivat hyvä 

vetovoimatekijä  Oriveden kau-

pungille. 

 

Anne Kahelin  


