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15.-21.11.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8 - 20  

        La            9 -  18 
        Su          12 - 18 

 

 

 

 

 

Isänpäivän kahvipöytään 

Frödinge Mansikkakakku 5,99€ 

Almondy Daimkakku,  

gluteeniton 6,45€ 
 

Hyvää isänpäivää  
kaikille isille! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n 

SYYSKOKOUS 

pidetään ti 30.11.2021 kello 18 

Eräjärven koululla/kirjastossa 

 

Esillä sääntöjen mukaiset  

syyskokousasiat, mm. hallituk-

sen jäsenten valinta.   

Tule mukaan suunnittelemaan 

kylätoimintamme ensi vuotta! 

Glögitarjoilu 

 

TERVETULOA!  

  Hallitus 

Seitsenkymppinen  

harmaapartainen mies 

tuntee kiitollisuutta  

tapahtuneen johdosta.  

Hän haluaa välittää kiitoksensa 

kaikille mukana olijoille. 

RKahelin  

IMPROKURSSILLA 

20.-21.11. 

Oriveden Kampuksella 

on vielä tilaa 
 

Opettajana Hilkka Hyttinen 

Hinta: 30 € 
 

Ilmoittautuminen Oriveden  

seudun kansalaisopistoon. 

Ruokailuvaraukset  

info@erajarventeatterit.fi 

Järj: Osko& ETN  

Isänpäivälahjaksi tai  

joululahjaksi 
 

Lahjakortti Ekyn järjestämään  

allasjumppaan keväälle 2022  

tai  

Eräjärvi-villasukat  

jalkoja  

lämmittämään  

Opastettu kiertoajelu 

ERÄJÄRVI TUTUKSI 

ke 24.11. klo 9 

Lähtö Rönnin parkkipaikalta 

Osallistumismaksu 10€/hlö 

Sitovat ilm. viim. 19.11. 

eky@erajarvi.net tai 

Ekyn toimistolle 

 

järj. Eky  

mailto:info@erajarventeatterit.fi
mailto:eky@erajarvi.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  

 

*     *    *  
 

La 13.11. klo 21 Trio Saku Ryhänen 

Lounarissa 

Su 14.11.  klo 16 Urkujen käyttöön-

ottojuhla kirkossa  

Ma 15.11.  klo 9.30 Perhekerho srk

-kodissa. Välipala.  

Ti 16.11. klo 16 Raamattupiiri srk-

kodissa 

Ke 17.11.  klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa  

La 20.11. klo 10-14 hapanjuuri-

leivontakurssi PVY:n talolla 

Su 21.11. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Su 21.11. klo 17 EräU:n syyskokous 

Erälinnassa 

To 25.11. klo 19 Eräjärven lukupiiri 
kokoontuu kirjastossa poikkeuksel-
lisesti kuukauden 4. torstaina. Tar-
kastelussa Ruotsin meänkielen alu-
eelta lähtöisin olevan Mikael Nie-
men teos Veden viemät.  
La 27.11. klo 21 Pikkujoulut Louna-

rissa 

Ti 30.11. klo 18 Ekyn syyskokous 

koululla/kirjastossa 

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 vastaa-

vat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Huomio! 

Eräjärven jäteasemalla suoritetaan jyrsijätorjuntaa. Alueelle on 

asennettu syöttiasemia ja maasyöttejä jotka sisältävät jyrsijämyrk-

kyä. 

Jyrsijämyrkyssä käytetty Bromadioloni aiheuttaa myrkytysriskin, 

mikäli eläin tai ihminen syö syöttejä tai niihin kuolleita jyrsijöitä.  

Vasta-aineena K1 –vitamiini lääkärin valvonnassa. Estä lasten ja 

lemmikkien pääsy syötteihin. 

Jyrsijätorjunnan järjestää Rentokil 

020 7893336 

Tervetuloa tutustumaan palveluiden tuotteistamiseen kylillä! 

Teams-webinaari 
Kylän palvelut ja elämykset tuotteeksi-

koulutus ke 17.11. klo 18-20  
Mitä elämyksellisiä mahdollisuuksia oma kylänne tarjoaa vieraille? 

Miten voitte tuotteistaa myytäviä elämyksiä omaan elämäntapaanne 

nojaten? 

Onko teidän kylällä sellaisia palveluita tai esimerkiksi luontoelämyk-

siä, joista voisitte helposti paketoida matkailijoille elämystuotteita? 

Tervetuloa koulutukseemme kuulemaan lisää! 

Kouluttajana innostava Noora Kokko, matkailumuotoilija yritykses-

sään Your Local Host (https://www.yourlocalhost.fi/). 

Hän perehdyttää  monipuolisesti Live like a local- teeman maailmaan 

konkreettisten case-esimerkkien avulla. Tule innostumaan ja oppi-

maan tuotteistamisesta sekä ideoimaan uusia palveluita / elämyksiä. 

Tähän avoimeen koulutukseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 

maakunnalliset ja paikalliset kyläyhdistykset. 
 

Tapahtuman järjestää Suomen Kylät ry 

Lisätiedot ja kysymykset: Marianne Liitelä, Suomen Kylät 

045 887 1511  /  marianne.liitela@suomenkylat.fi 
 

Ilmoittaudu mukaan https://forms.office.com/r/Y4595R3sWu 

Tapahtuma löytyy facebookista nimellä: Kylän palvelut ja elämykset 

tuotteeksi-koulutus 

https://forms.office.com/r/Y4595R3sWu?fbclid=IwAR1WIPWUAP3Qm0F_u0aalXQETGWa2qIWJAU6EAL4AxdFK_GCSpwubgDebuE


Kyläkokoukselle oli 
tarvetta 
Pohdimme kyläläisten kanssa sun-

nuntain yleisessä kyläkokouksessa 

koulupiirimme asioita ja koulumme 

tulevaisuutta. Vaikka tässä puhu-

taan paljon koulusta, niin kokouk-

sen aiheet pyörivät ennemminkin 

kylien markkinoinnin ja lapsiperhei-

den ja muun asukaskunnan hou-

kuttelun ympärillä. Kaikkien eri elä-

mänvaiheessa olevien ihmisten ide-

oita siis tarvitaan.  

Keskusteluilmapiiri oli hyvä ja ideoi-

ta saatiin kerättyä paljon. Kokouk-

sen pohjalta jaoimme tehtäviä ja 

muodostimme muutamia ryhmiä 

asioiden jatkokehittämistä varten.  

Kerrottakoon tässä lyhyesti aiheis-

ta, joita keskustelustamme nousi 

esiin. 

Koulun lopettamisella olisi paljon 

seuraamuksia Eräjärven pitäjän ja 

koko koulupiirin alueella. Esimer-

kiksi: 

- Kirjaston säilyvyys uhattuna 

- Päiväkodin säilyvyys uhattuna 

- Eräjärven partio uhattuna 

- EräU:n vuokratulojen vähentymi-

nen 

- Lapsiperheiden houkuttelu lähes 

mahdotonta 

- Väkiluvun pieneneminen entises-

tään 

- Väestön keski-iän nousu entises-

tään 

- Seurojen aktiivien väheneminen 

suurten ikäryhmien lopettaessa 

- Kierre saattaa lopulta johtaa kyli-

en palvelutason romahtamiseen 

Eräjärven seudun ja itse koulun 

markkinointi kuntoon 

- Meillä on erittäin hyvä koulu, 

mutta sitä pitää osata markkinoida 

muillekin. Kyläkoulut ovat harvinai-

suus nykysuomessa, etenkin koulut, 

joissa ei ole sisäilmaongelmia. 

- Kouluamme pitää myös kehittää ja 

sen kuntoa ylläpitää. Näimme kuin-

ka Karpin ja Hirsilän koulut oli an-

nettu rappioitua. Pidetään me huoli 

siitä, että koulumme hoito on 

asianmukaista ja ajallaan. 

- Puhuimme siitä, voiko koulussa 

tehdä jotain tavallisesta poikkea-

vaa, esim. viljelyyn tutustuminen 

koulun oman puutarhan kautta. 

Koulua olisi myös hyvä integroida 

entisestään kyläyhteisöön, esim. 

koulumummu ja -pappa toiminnan 

avulla. 

- Meidän täytyy osoittaa muille, 

että otamme koulumme säilymisen 

vakavasti. Vasta silloin ihmiset us-

kaltavat muuttaa koulun perässä 

tänne. 

-Koulupiirin alueella on yllättävän 

hyvät palvelut ja harrastus- ja seu-

ratoimintamahdollisuudet, niitä 

pitää tuoda aktiivisesti esille maal-

lemuuttajille ja esimerkiksi ori-

vesiläisille.  

- Monet ihmiset ovat löytäneet 

unelmansa juuri täältä, nämä ihmi-

set toimivat erinomaisina mainoksi-

na itsessään ja sitä pitää hyödyn-

tää. 

 

- Eräjärven sijainti on hyvä: 45 mi-

nuuttia Tampereelle, 15 minuuttia 

Oriveden palveluihin ja junalla pää-

see tehokkaasti vaikka Helsinkiin. 

Tätä seikkaa eivät monet ulkopuoli-

set tule ajatelleeksi.  

- Yrittäjiä ja työnantajia tarvitaan 

lisää. Muun muassa edullisia toimi-

tiloja ei ole julkisesti vuokrattavissa. 

Monet liikekiinteistöt ovat nykyään 

asuinkäytössä. Mitä ideoita sinulla 

olisi yrittäjätilanteen parantamisek-

si? 

- Puhuimme Eräjärven markkinoin-

nin järjestelmällistämisestä ja esi-

merkiksi hakukonenäkyvyyden pa-

rantamisesta. Muodostimme mark-

kinointiryhmän. 

Asunto ja tonttitilanteeseen pa-

rannusta 

- Oriveden rakennuslupa-asiat ovat 

nykyään hyvällä mallilla. Otetaan 

siitä hyöty irti ja ollaan läheisissä 

väleissä kaupungin kanssa asian 

tiimoilta. 

- Eräjärvellä on erittäin paljon tyhjil-

lään olevia tai vajaalla käytöllä ole-

via omakotitaloja. Olisiko nyt aika 

pistää perikunnan torppa myyntiin, 

kun vanhoista hirsitaloista kiinnos-

tuneita remonttitaitoisia nuoria on 

liikkeellä ja voisitte vaikuttaa mer-

kittävästi pitäjämme tulevaisuu-

teen? Yksikin uusi perhe on mer-

kittävä nykyisellä asukasmäärälläm-

me. Lisäksi vanhan omakotitalon 

rappeutuminen ei ole kenenkään 

etu. 

- Myös houkuttelevia vuokra-

asuntoja pitäisi saada lisää. Vanho-

jen omakotitalojen vuokraaminen 

on yleistymässä. Voisiko joku vaikka 

kokeilla maalla asumista talossasi ja 

rakastua kylään jäädäkseen? 

- Houkuttelevia tontteja täytyisi 

saada enemmän myyntiin, varsin-

kin kyläkaavan alueella, jossa ra-

kentaminen on mutkatonta. Ei ole 

iso urakka laittaa myyntiin pellon 

kulmaa, vaikka määräalana. Raken-

nuspaikkojen tarjontaa on moni-

puolistettava ja lisättävä. Huomaa, 

että voit myös vuokrata maasi! 

- Puhuimme myös, että pitäisikö 

koulupiirin alueelle perustaa uusi 

yhtenäinen asuntohanke, kuten 

Rautajärvellä oleva Torppakylä. Ky-

lä voisi perustua esimerkiksi oma-

varaisuuteen ja ekologisuuteen. Jos 

sinulla on tiedossa täydellinen paik-

ka hankkeelle tai omistat sopivaa 

maata, tule mukaan ideoimaan! 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

 



Kiitos Rosellin talkoo-
laisille 
 
Rosellin tilalla on kesän ja syksyn 
aikana jatkettu kunnostustoimia. 
Aktiivisin talkooryhmä on lähes 
viikoittain kokoontunut ja tilan 
kohentaminen tapahtuu jatkossa-
kin pitkäjänteisesti. 
 

Tilalla ei voitu järjestää kesällä 
avointa yleisötilaisuutta, mutta 
uskomme seuraavan suven tuovan 
mahdolliseksi elokuisen juhlan. 
 

Lokakuussa voitiin museoesinei-
den lahjoittajille ja omalle talkoo-
ryhmälle järjestää yhteinen  tilai-
suus. Tämän tilaisuuden jälkeenkin 
seura on saanut vastaanottaa esi-
nelahjoituksia Rosellin kotiseutu-
museoon. 
 

Merkittävimpiä kesän 2021 hank-
keita ovat olleet jo oman aikansa 
palvelleen Perkiön tien varrella 
ylvästelleen harmaan ladon purka-
minen. Ladon kattotiiliä käytettiin 
uudelleen pinnoitettuna jo edellis-
kesänä tilan aitan katon uusintaan. 
Lopuille tiilille on käyttöä muiden 
tilan rakennusten kunnostuksessa 
ja ne on varastoitu. Ladon uudel-
leen käytettävä puurunko ja har-
maantuneet seinälaudat on varas-
toitu ja ne odottavatkin suojattui-
na pääsyään kukoistamaan toista 
elämäänsä vielä valmistuvan esi-
nekatoksen rakennusaineena. 
 

Kesän aikana saatiin valmiiksi piha-
piiriin kuuluvan peltoalueen sala-
ojitus ja näin se jatkossa   parantaa 
alueen käyttöä pysäköintiin. Täl-
löin tilan kaunista pihaa voidaan 
käyttää tapahtumatilana.   
 

Muita kunnostuskohteita olivat 
keittiön kaluston asennus. Samoin 
työohjelmassa olivat kesäaikaisen 
vedensaannin mahdollistamat put-
kistotyöt ja keittiöön liittyvien säh-
kötöiden jatkaminen. Lisäksi suulin 
hyllyrakenteiden valmistus museo-
esineille ja karjakeittötilan siistimi-
nen sekä järjestäminen. 
 

Kesän 2021 talkoot Rosellin mu-
seotilalla jäävät talvitauolle. Tal-
koiden merkeissä jatketaan ke-
väällä 2022.  
Eräjärvi-Seura ry kiittää lämpimäs-
ti kaikkia tukijoita, lahjoittajia ja 
talkootehtävissä toimineita. 
 
Jorma Tanila 

Kattotiilet ja seinälaudat on poistettu ennen onnistunutta 
Bruuno Laineen taidonnäytettä 

Onnistunut salaojitus hymyilyttää tekijöitä  

Jatkuu 

Seuraava yleinen kyläkokous pi-

detään Västilän suunnalla alusta-

vasti 9. tammikuuta 2022, kello 

16. Kokouksesta tullaan ilmoitta-

maan tarkentavasti myöhemmin.  

Kokoukseen toivotaan lisää aktiivi-

suutta myös kirkonkylän lähistön 

ulkopuolelta, sillä kaikki koulupii-

riimme kuuluvat alueet ovat tär-

keitä tässä keskustelussa! 

Tämä on pitkä prosessi, joka huo-

mattiin aloittaa ajoissa Karpin ja 

Hirsilän koulujen tapahtumien ha-

vahduttamina. Kylien väkiluvun 

romahtaminen koskettaa meitä 

kaikkia, joten kaikkien meidän on 

nyt myös toimittava. 

Jos haluat kantaa kortesi kekoon, 

tee se osallistumalla seuraavaan 

kyläkokoukseen tai laittamalla mi-

nulle viestiä suoraan somessa, tai 

osoitteeseen  

juhohilden@ymail.com. 

 

Juho Hildén 

https://web129.webhotelli.fi:2096/cpsess2239931131/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2654&_token=ih40OFmzXTmIqD4g5CNU1ly7M9LXolEI&_part=5
https://web129.webhotelli.fi:2096/cpsess2239931131/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2654&_token=ih40OFmzXTmIqD4g5CNU1ly7M9LXolEI&_part=5
https://web129.webhotelli.fi:2096/cpsess2239931131/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=2654&_token=ih40OFmzXTmIqD4g5CNU1ly7M9LXolEI&_part=4

