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28.3-3.4.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 
Vain meiltä! 

 Kahvihetkeen 

 Fazer Jaffa päärynäkeksi 
 2,99/ 300g  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Osta ja myy viikonloppu 

Arjuskan salongissa 
 1-3.4. klo 12-18 

 
 

Myynnissä erilaista tavaraa  
sekä leivonnaisia. 

Korttimaksumahdollisuus!  
 

Arjuskan salonki 

Uusi-Laurila 36, Orivesi/Eräjärvi 

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 etusi-

vulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 

0,30 €/pmm.  

MYYDÄÄN 

TUORETTA KOIVUKLAPIA 

Tilaukset ja kyselyt 

            Haikan Klapi  
                 p. 0400 889916 

 

 

Su 27.3. klo 14 Järvenpää-

Vihasjärven kylätapaaminen 

 Airilla Klemolassa, os. Järven-

pääntie 334 
 

La 16.4. klo 12-14 lähiruoka-

esittelyä  Ekyn edustalla 

To 21.4. klo 17.30 neule– ja virk-

kauspaja koululla 

ILLALLISLIPUT: 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
MAANANTAISIN 

klo 17.30-18.30 Sporttikerho Erä-

linnassa 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 17.30-18.30 Temppukerho 

alle kouluikäisille yhdessä van-

hemman kanssa Erälinnassa  

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälin-

nassa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa  

Erälinnassa  

LAUANTAISIN klo 15 Tietokilpailu 

Lounarissa 
 

5.3. alkaen Pekka Piipposen 

näyttely Lounarissa 

Su 27.3. klo 14 Järvenpää-

Vihasjärven kylätapaaminen Kle-

molassa, os. Järvenpääntie 334 

Su 27.3. klo 15-19 Pop-up ravin-

tola (spagetti-illallinen) Leväslah-

den PVY:n talolla 

Ma 28.3 klo 17.30 Eräjärven Seu-

dun Vanhemmat ry:n kaikille van-

hemmille avoin kokous koululla  

Ti 29.3. klo 19 Eräjärven Martto-

jen vuosikokous Erälinnassa 

Ke 30.3. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa  

Ke 30.3. klo 17.30 Eräjärven, Län-

gelmäen ja Västilän kylien sekä 

kaupungin yhteinen kump-

panuuspöytä Eräjärven koululla 

1.-3.4. klo 12-18 Osta ja myy 

viikonloppu Arjuskan salongissa 

La 2.4. klo 15 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

Ti 6.4. klo 19 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

La 9.4. klo 15 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

Su 10.4. klo 15 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

La 16.4. klo 12-14 lähiruoka-

esittelyä  Ekyn edustalla 

Kasvaneet ja  
kasvatetut 

-Ei ihmistä voi kasvattaa, ainoas-
taan saattaa kasvamaan, totesi 
Hill aikoinaan. Nyt myöhemmällä 
iällä serkkuni mies arveli, että mi-
nua ei ole kasvatettu, mutta kum-
masti vaan olen pärjännyt elä-
mässä. Olen eri mieltä. Minua on 
kasvatettu aivan pienestä saakka 
esimerkillä, vanhempien esimer-
killä. Olen heidän rinnallaan oppi-
nut työnteon aivan pienestä saak-
ka. Töitä oli erilaisia voimien mu-
kaan. Esimerkiksi, jos tarkastel-
laan isääni, niin hän ei kiroillut 
eikä haukkunut koskaan kanssa-
eläjiään. Selkäsaunoja ei lapsille 
annettu. Tosin oven päällä oli koi-
vuniemen herra, koivuvitsa val-
miina. Juopottelua ei ollut. Tosin 
aina joku poikkesi pyytämään vii-
naksia lehmän lääkkeeksi. Tiedos-
sa oli, että kyllä Villellä viinaa on. 
Totta. Se säilyi hyvin, kun kukaan 
ei sitä käyttänyt. Ainoastaan sil-
loin, kun enot olivat kylässä, isä 
saattoi lorauttaa hiukan viinaa 
kahvikupin pohjalle. Se lantrattiin 
sitten kahvilla. Tupakanpoltto oli 
vähintäänkin kohtuuden rajoissa. 
Pirtin pöydällä oli aski Lupia ja 
Työmiestä. Lupia tarjottiin vierail-
le. Työmies tupakkaa poltettiin 
puisessa holkissa ja isä sauhutteli 
kerralla puoli tupakkaa. Hän pu-
hutteli äitiäni kauniisti. Kun 
pirttiin poikkesi joku isän tuttu, 
niin isä pyysi mammaa keittä-
mään kahvit. Hän puhutteli äitiäni 
mammaksi. 

Muistan lapsuudestani, jolloin 
olin alle kouluikäinen seuraavan 
tapauksen. Pirttiin poikkesi nuori 
mies. Hän istui penkillä oven lä-
hellä. Isä istui keinutuolissa ta-
pansa mukaan ja minä renkuin 
keinun jalaksilla. Isä kysyi miehel-
tä, että onko hänellä jo lapsia. 
Mies vastasi, että on yksi. Isä kei-

nutteli hetken ja sanoi sitten, että 
kyllä niitä kaksi sais olla. Nuori 
mies tuumasi hetken ja tiedusteli 
sitten, että minkä vuoksi.  

– Kuoleman varalle, oli isäni vas-
taus. Samalla ymmärsin, että mi-
nä olin meidän perheessä se va-
ramies. Isäni oli 44-vuotias, kun 
minä synnyin ja äitikin lähempänä 
40 vuotta. Meitä lapsia oli kaksi. 

Kasvatuksella ymmärretään usei-
ta asioita. Ainakin, että pitää ter-
vehtiä vastaantulevia, pitää 
kiittää jotain saadessaan jne. 
Työn touhussa mukana ollessa ei 
ehtinyt masentua, ei pitkästyä 
elämäänsä. Aina oli eläimiä lä-
hettyvillä. Kissanpennuista irtosi 
paljon huvia. Ekaluokkalaisena 
asettelin niitä muutaman seläl-
leen nuken sänkyyn ja käytin nii-
den takatassuja pianon kosketti-
mina.  Se soittelu loppui lyhyeen, 
kun koko soitin katosi yksitellen 
emokissan luo.  

Oliko harrastuksia siihen aikaan? 
Alle kouluikäisenä oli vain yksi. Se 
oli Rantalan Ennin pitämä pyhä-
koulu. Meillä pyhäkoululaisilla oli 
omat pahvikuvat, joihin kerättiin 
tähtiä tai lampaita. Jokaisesta 
käyntikerrasta, kun sai yhden 
merkin tauluun kiinnitettäväksi. 
Pois ei auttanut olla, koska merk-
kien määrää vertailtiin keskenäm-
me. Pyhäkoulussa oli myös tarjoi-
lua. Ennin valtavan hyvän makui-
nen vadelmamehu on jäänyt py-
syvästi mieleen. Enni oli kasvatta-
ja hänkin, kun tarjosi aikansa, ta-
lonsa ja mehunsa kylän lasten 
käyttöön.  

 

Muisteli Aholan Leena 


