
4/2022 

24.-30.1.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 

Hyvä varmistaa oma tilanne  
jos on oireita 

 

 SARS-CoV-2- 
pika-antigeenitesti 

 3,89/kpl  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Roikinat siirtyy 

Useana vuonna koulun kanssa 

yhdessä järjestetyt Roikinat jou-

dutaan koronan vuoksi siirtä-

mään ja muuttamaan tänä talve-

na erilaiseksi. Roikinat järjeste-

tään la 27.2. kello 11 alkaen. 

Paikka ja tapahtuman sisältö tar-

kentuvat myöhemmin.  

Ekologiaa ja jännitystä  

lukupiirissä 

Risto Isomäki on kirjailijanimenä 

tuttu. Hänen teostensa aihepiirejä 

ovat olleet ympäristö- sekä  

ilmasto- ja kehitysyhteistyö.  

Ensimmäinen teos Kristalliruusu  

on vuodelta 1991. Jo yliopiston  

lopputyö käsitteli älyllistä elä-

mää maapallolla.  Finlandia-

palkintoehdokkaana Ilomäki oli 

vuonna 2006 ja samana vuonna  

Tähtivaeltaja-palkinnon saaja.  

Vuonna 2009 ilmestynyt Sarasva-

tin hiekkaa -sarjakuva-albumi  

sai Sarja-Kuva Finlandian ja Iso-

mäki Warelius-palkinnon.  

Omien sanojensa mukaan 

Isomäki on sitoutunut gandhi-

laisuuteen, mikä edistää konflik-

tien välttämistä tunnistamalla  

ristiriitojen ydin ja kunnioittamal-

la vastapuolta.  

Teoksia ja julkaisuja on ilmestynyt 

kirjailijalta rivakkaan tahtiin. 

 

Asta Virtamaa-Seppänen  

Hiihtoladuista 

Seurusteluladulle on ajettu hiihto-

ladut ja vaikka paikoin on vielä 

liian vähän lunta, niin hiihtämään 

sinne pääsee. Seurustelulatu si-

jaitsee Eräjärventien ja Veden-

taustantien risteyksen luona ole-

valla pellolla, lähtöpaikka Veden-

taustantiellä, kohdassa johon on 

aurattu myös parille autolle park-

kipaikka. 

 

Eräjärven pururadalla ja koulun 

luona olevalla pellolla ei vielä ole 

riittävästi lunta latujen saamisek-

si, mutta niiden pohjia ajetaan jo. 

Tämä siis tarkoittaa ettei purura-

dan hiihtoladulla voi enää kävellä. 

Ethän myöskään vie eläimiä hiih-

toladuille. 

Uiherlan kentän juoksuradalle on 

tampattu ura (ei latuja), jossa voi 

harrastaa esimerkiksi koirahiih-

toa. Jotta kenttä pysyy kaikkien 

halukkaiden käytettävissä ja siisti-

nä tulee koirankakat kerätä pois.  



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 vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Viitoituksesta 

Pääkatu luki viitassa. Se oli kes-

kellä peltoja olevan maalaistalon 

pihapiirissä. Pääkatu alkoi park-

kipaikalta ja johti noin parikym-

mentä metriä taloon päin 

päättyen sen portaille. En voinut 

olla hymyilemättä ja se oli sen 

viitan tarkoituskin eli poikkeavi-

en kevennykseksi tarkoitettu. 

Varmaan talon oma väki osasi 

kävellä pihassaan ilman viitoitus-

takin. Oivalsin, että tässä talossa 

asuu huumoria ymmärtäviä ih-

misiä. 

Muutama vuosi sitten etsin Keski

-Suomesssa taloa jossa en ollut 

milloinkaa käynyt. Isäntä oli pu-

helimitse kertonut ajo-ohjeet ja 

pyytänyt meitä ajamaan pihaan. 

Nousin autosta ja kävin katso-

massa mitä ovessa olevassa kyl-

tissä lukee. Siinä luki opettajat. 

Niin tosiaan, talon molemmat 

asukkaat olivat ammatiltaan 

opettajia. Varaston ovessa luki 

tietenkin varasto. Talo oli syrjäi-

sessä kylässä ja sen pihamaa si-

säänkäynteineen järven puolella. 

Huumoria siis tässäkin tapauk-

sessa. 

Serkkuni pyysi käymään kesämö-

killään. Ajo-ohje oli hyvä ja ohja-

si metsäiseen niemeen. Aikoin-

kaan ei ollut mitään asutusta 

kunnes löimme auton jarrut 

pohjaan mainion kyltin kohdalla. 

Siinä luki taajama-alue. Se 

osoittautui kahden kesäasunnon 

taajamaksi. Seuraavalla kutsu-

kerralla tiedustelin heti, että on-

ko vierailun kohde jälleen taaja-

ma-alueella vai kylässä, jossa he 

vakituiseen asuivat. 

Paljon on päinvastaisia viitoituk-

sia eli puutteita viitoituksessa. 

Eräs opettaja tuli työasioissa 

Jämsään erääseen oppilaitok-

seen tutustumaan. Neuvoin hä-

nelle tarkoin ajo-ohjeen puheli-

messa. Perille päästyään hän 

huokasi helpotuksesta ja kertoi, 

että viitoitus oli niin huono, että 

sen perusteella hän ei olisi ikinä 

osannut perille. Minun ajo-

ohjeeni sisälsi lisäksi hyviä 

”tärppejä” eli kerroin joistakin 

julkisista rakennuksista jotka hä-

nen oli ohitettava paikkaa etsies-

sään. Viitoitus on korjattava, hän 

vaati. 

Matkalla pohjoiseen tankkasim-

me usein auton Pihtiputaalla. 

Huoltoaseman pihassa oli mai-

nio viitoitus kertomassa mitä 

kylästä löytyy. Valkoisiin lautoi-

hin on maalattu mustalla kaikki-

en kylän liikkeiden nimet ja mat-

ka huoltikselta sinne. Kustannus 

ei ollut suuren suuri. Yksi valkoi-

nen lauta liikettä kohti ja ne oli 

naulattu päällekkäin korkeaan 

toteemiin. Tästä saattoi päätellä 

mitä kylästä löytyy ja voi häm-

mästellä tätä elävän kylän mai-

niota mainosta. 

  

  

Muistelin  

Aholan Leena 

 

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

4.3. saakka Neea Juulia Backin  

taidenäyttely Lounarissa 
 

TORSTAISIN  klo 12-19 kirjasto 

avoinna koululla 
 

Su 23.1. klo 10 Messu srk-kodilla. 

Saarnaajana Ilkka Päiväsaari, Hä-

meen Kansanlähetys. (Mäkinen, 

Linjama)  

Ke 26.1. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho  PERUTTU 

To 27.1. klo 19 Lukupiiri kokoon-

tuu kirjastossa. Keskustelussa 

Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa 

(2005), ekologinen jännitysro-

maani.  

27.2. Roikinat  

Avoimet Kylät 11.6.2022 

Kaikille kylille avoin Avoimet kylät 

2022 -infotilaisuus järjestetään 

2.2.2022 kello 18–19.00 etäyhte-

yksien kautta Teams-alustalla. Ta-

pahtuma on maksuton ja tarkoi-

tettu Avoimet Kylät -päivään osal-

listuville kylille. 

Mitä Avoimet Kylät 2022 -päivä 

pitää sisällään? Miten osallistun 

päivään ja miten ilmoittaudun 

mukaan? Millaista koulutusta ja 

materiaalia on saatavilla? Jaetaan 

ideoita ja kokemuksia. 

Ilmoittaudu 31.1. mennessä 

osoitteessa https://

forms.office.com/r/6a8ZjBDja1 

 

Tilaisuuden järjestää  

Suomen Kylät ry  

https://forms.office.com/r/6a8ZjBDja1
https://forms.office.com/r/6a8ZjBDja1

