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 Aukioloaikamme muuttuvat  

14-31.12. väliseksi ajaksi.  

 
Palvelemme joka päivä  

klo 7-22, myös sunnuntaisin  
(poislukien jouluaatto ja -päivä). 

 
 

Illan tupla-ale -60%  klo 20-22  

 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Asiamiesposti 

Apteekin palvelupiste 

Veikkaus 

Eräjärvi-tuotteita 

Paikallisia tuotteita 

 

  

                    

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

 LA  12.12.   9-14 

Eräjärven Kehittämisyhdistys  EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi  p. 040 350 1253 eky@erajarvi.net 

Joulupuoti avoinna 

 11.12.            9-17 

 12.-13.12.     sop. mukaan 

 14.-18.12.      9-17 

 19.-20.12.      10-16 

 21.-22.12.      10-18 

 23.12.             9-18 

  24.12.             9-12 
 

Laita rohkeasti viestiä tai soita  

0400 846 709  

ja sovi henkilökohtainen aika.  

 

Joulukauppa on korjaamon tiloissa 
                 Kotiinkuljetus  

               Tervetuloa! 

 

             Seuraa meitä 

 

LOUNASRAVINTOLA  
JA PUB ERÄJÄRVI  

Muistathan jouluruokatilauksen 
15.12. mennessä 

 

Pe 11.12. ja 18.12. klo 20  
Tietokilpailu 

 

Katso ajankohtaiset 
aukioloajat kotisivuiltamme 

 

044 530 6366 
www.puberajarvi.net 

 

Joulumerkit Ekyltä 
Joulukortit edullisemmalla  

merkillä ehtii lähettää vielä  

ma 14.12. 

ja 

Paketit  

kotimaahan 

viimeistään  ma 21.12.  

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

EräU:n kaikki ohjatut liikuntaryh-

mät ovat yleisein koronaohjeis-

tuksen mukaisesti tauolla 21.12. 

asti 

TIISTAI 

Klo 9 alk  parturi-kampaamo 

1581 ajanvarauksella 

KESKIVIIKKO 

Klo 10 alk Oriveden lääkäriase-

man lääkärin vastaanotto ajanva-

rauksella  

TORSTAI 

Klo 12-19 kirjasto avoinna joulu-

kuussa vain 17.12. 

PERJANTAI 

Klo 20 Tietokilpailu Lounarissa  
 
 

 

*  *  * 
 

Su 13.12. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

 

Ti 5.1.2021 klo 18 Ekyn syysko-

kous PVY:n talolla 

 

 

 

 

 

 

 

                   Hyvää Joulua                           
                                   ja  
     Onnellista Uutta Vuotta!
             

                           Eräjärven Tonttu 

1. Purkiainen jouluun 

Vuoden viimeinen Purkiainen 52/20 tehdään keskiviikkona 16.12. 

Joulutervehdykset ja muu materiaali tulee jättää tähän värilliseen leh-

teen jo maanantaina 14.12. klo 13 mennessä suuren ilmoitusmäärän 

vuoksi. Lehti tulee jakoon torstaina 17.12. 

Viikoilla 52 ja 53 (21.12-3.1.) Purkiaisen toimitus ja jakajat viettävät 

joululomaa.  

2021 ensimmäinen lehti tehdään torstaina 7.1. Materiaali tähän leh-

teen to 7.1. klo 12 mennessä. Lehti pyritään saamaan jakoon jo tors-

taina klo 16. 
 

Värillisen ilmoituksen hinta joulu- 

lehdessä Ekyn jäsenille etusivulla  

0,40 €/pmm, muualla 0,35 €/pmm.  

Muille vastaavat hinnat 0,45 ja  

0,40 €/pmm.  

 

Oheisen malli-ilmoituksen hinta jäsenille 11,50 sisäsivulla. 

Lääkkeiden tilaukset 
 

Viikolla 51 lääketilaukset  
normaalisti keskiviikkona klo 17 mennessä Ekylle tai tilaukset oriap-
teekki.fi. Lääkkeet noudettavissa Ekyltä pe klo 13.30 alkaen. 
 

Viikolla 52 (21.-27.12.) ei lääkeiden kuljetusta.  
Eky suljettu 24.-27.12. 
 

Viikolla 53 lääketilaukset jo ti 29.12. klo 17 mennessä.  
Lääkkeet noudettavissa to 31.12. klo 13.30 alkaen.  
Ekyn suljettu pe 1.1. 
 

Viikolla 1 lääketilukset jo ti 5.1. klo 17 mennessä.  
Lääkkeet noudettavissa Ekyltä pe 8.1. klo 13.30 alkaen. 

Talkoojakajia tarvitaan 
 

Vuosi on taas mennyt ja ahkerat talkoojakajat ovat joka viikko hake-

neet nippunsa ja jakaneet lehdet postilaatikoihin. 

Purkiainen on tärkeä lehti monelle kyläläiselle.  Ilman talkoolaisia 

Purkiaista ei olisi. 

Uusille jakajia kaivataan aina. Nyt Rantalantielle kaivataan uutta ja-

kajaa ensi vuoden alusta.  Jakajaksi voi ilmoittautua myös muille alu-

eille tai ilmoittautua tuuraajaksi 

Lisätietoja Eky 040 350 1253 



Kylätoimintaa 1980-

luvulta 90-luvulle  5.osa   

Palvelupiste ja kylätiedote 

Ekyn palvelutoiminta aloitti vanhan 
terveystalon, silloin harrastetalona 
toimineen talon yläkerran huoneessa 
2.1.1992. Saimme kaupungilta talon 
vanhan puhelinliittymän käyttööm-
me. Hallituksen jäsenet astelivat 
pankkiin ja allekirjoittivat lainan, jolla 
hankimme kirjoituskoneen, kopioko-
neen ja faxin. Kalustus kerättiin lahjo-
tuksina.  

Koimme kylän tiedottamisen tärkeäk-
si. Teimme sopimuksen kauppojen 
kanssa viikoittaisesta mainosjakelusta 
Eräjärven alueelle. Mainoksessa oli 
tila kylän tapahtumille. Mainoksen 
teki Ekyn työntekijä tekstaamalla, 
kirjoituskoneella ja leikkaa-liimaa tek-
niikalla.  Osittain keväämmällä käy-

tettiin myös yksityishenkilön tietoko-
netta. Rakennettiin talkoorinki ja mai-
nos/tiedote jaettiin talkoillen Eräjär-
ven alueelle. Melkoinen kilometri-
määrä on kuljettu yhteensä, monta-
kohan kertaa maapallon ympäri. Ei 
ehkä vielä ihan kuuhun asti.  Muita 
palveluja Ekyn alkumetreillä oli mm. 
kopiopalvelu, faxipalvelu, SPR:n 
kortteja ja paikallisia kaurahiutaleita. 

Kylätiedote-mainoslehtinen kasvoi 4-

sivuiseksi. Kyläläiset kaipasivat sille 

nimeä. Julistettiin siis nimikilpailu. 

Nimeksi tuli Purkiainen, vanhan tari-

nan mukaisesti. Tarina meni jokseen-

kin näin: Orivedellä, jonka seurakun-

taan Eräjärvikin kuului, oli ahne kirk-

koherra. Siihen aikaanhan kirkollisve-

ro perittiin ruokatarvikkeina. Kirkko-

herra oli valitellut, että makkarat oli-

vat kovin pieniä. Niinpä eräjärveläiset 

olivat päättäneet valmistaa pappilaan 

vietävän makkaran lehmän maha-

laukkuun. Kantaessaan sitä kohti ori-

vettä orivesiläismies oli tullut vastaan 

ja ihmetellyt mitä ne ”makkarasta” 

pursuilevat pienet ulokkeet olivat. 

Siihen eräjärven miehet olivat vastan-

neet, että ne on Purkiaisia. Orivedes-

tä tuli Isomakkaran pitäjä ja Eräjär-

vestä sen Purkiainen. 

Tuskin kukaan Ekyn alkuvaiheessa 

uskoi Purkiaisen ilmestyvät myös 

vuonna 2020. Ensi vuonna alkaa jo 

30. vuosikerta. Se on melkoinen saa-

vutus, kuten myös Ekyn muut palve-

lut. Muistettava kuitenkin on, että 

palvelut säilyvät vain, kun niitä käyte-

tään. Millainen kylä Eräjärvi olisi, jos 

Ekyn palveluja ei olisi? Hiipuva nuk-

kumalähiökö?  

Meille soitettiin… 
 

Eräjärven Kauppilan kylänran- 

nassa tuulilasivene edelleen 

vedessä/jäissä ja täydessä uiste- 

luvarustuksessa. 

Samoin tasaperäinen moottori-

vene vedessä/jäissä. 
 

Kannattais käydä nostamassa,  

vielä ne sieltä irtoais pienen 

ähräämisen jälkeen.  

Edulliset joulukuuset 

Ekyltä 

Viljellyt kuuset  

30,00 

 

Pienet (n. 150 cm) 

luonnonkuuset 

 10,00 

Joulumyynti jatkuu 

Joulumyynti Ekyllä jatkuu. Kivoja 

joululahjapakkauksia ja joulu-

kortteja löytyy arkisin, kuten myös 

joulukuusia. Myös paikallisia elä-

myslahjakortteja löytyy Kyläputii-

kistamme; Allasjumppaan kevääl-

le sekä Ekyn nimikkonäytöksiin 

Tupateatteriin ja Rönnin Kesäte-

atteriin. Joulusiivoukseen sopii 

hienosti paikalliset Foxtelin pesu-

aineet ja tämän joulun lahjapus-

siin voi sujauttaa kauniita saippua-

pumppupulloja. Lauantaina 12.12. 

Eky on avoinna klo 9-14, silloin on 

tarjolla myös joululeivonnaisia ja 

herkkuarpoja.   

Retu ja jouluisia tikkuaskeja 

Parvelan Retu komeilee uusim-

massa kylän tikkuaskissa. Askeja 

löytyy Ekyltä. Lajitelma laajenee 

loppuviikolla myös jouluisilla ku-

villa.  

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys ry:n  

 

Sääntömääräinen  
SYYSKOKUOS 

 

pidetään ti 5.1.2021  
kello 18 

Leväslahden Pvy:n talolla 
Leväslahdentie 387 

 

Esillä sääntömääräiset asiat 
 

Tervetuloa 

        Hallitus 

Eräjärven uudet nettisi-

vut löytyvät tutusta osoitteesta 

www.erajarvi.net.  

Jos et pääse uusille sivuille, niin 

kirjoita www-osoite uudestaan 

netin osoitekenttään.  

Uudet sivut ovat erinäköiset ja 

uusin Purkiainen löytyy sieltä. 



Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. 

Ilmoitukset ja muu aineisto 

alkuviikosta, viimeistään ke klo 

12.00 p. 040 350 1253 tai 

purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etusivulla 

0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. 

Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 

0,30 €/pmm. Mainosten jättö-

aikojen ylittämisestä peritään 

10%:n korotus/mainos. 

www.tays.fi 

Epidemiatilanne 8.12.2020 
 

Pirkanmaan koronaepidemia on STM:n luokituksen mukaisesti kiihtymisvai-
heessa. 
 
Koronavirus tarttuu lähikontakteissa pääasiallisesti pisara- tai kosketustar-
tuntana. Tartunnan ehkäisyssä tärkeintä on riittävän turvavälin (vähintään 2 
metriä) pitäminen toisiin ihmisiin, fyysisen kosketuksen välttäminen sekä 
käsihygieniasta ja yskimishygieniasta huolehtiminen. 
 
Kasvomaskien käyttö on suositeltavaa kaikissa tilanteissa, joissa turvavälejä 
ei voida pitää. Kasvomaskin käyttäminen ei vähennä turvavälien, käsihy-
gienian ja yskimishygienian noudattamisen merkitystä. 
 
Mihinkään yksityisiin tai julkisiin kokoontumisiin ei mennä sairaana. Ko-
ronatartunnan saanut henkilö on tartuttava jo ennen oireiden ilmaantumis-
ta tai voi olla koko ajan oireeton ja silti tartuttaa tautia eteenpäin. Tästä 
syystä tartunnantorjuntaan tähtäävät suositukset ja rajoitukset tulee ottaa 
huomioon myös oireettomien henkilöiden kokoontumisissa. 
 
Vaikka käyttäisi kasvomaskia suositusten mukaan, koronatartunnan voi silti 
saada. Jokaisen pitää varata aika koronatestiin heti, jos saa hengitystiein-
fektion oireita. Oireisena ei saa liikkua kodin ulkopuolella, paitsi kun käy 
koronatestissä. Silloin pitää käyttää matkalla kasvomaskia. 

Walleniuksen Wapriikki 

avaa oven jouluun 

Walleniuksen Wapriikin joulu alkaa 
26.11., jolloin Joulutori sekä Tee- ja 
kahvihuone Singer avautuvat. Joulu-
torilta voi löytää lahjaksi kotimaisia 
tuotteita, yksilöllisiä elintarvikkeita, 
paikallisia erikoisuuksia, keramiik-
kaa, nahka- ja huopatuotteita, jou-
luisia sisustustavaroita ja käsitöitä. 
Joulukuun kahtena viikonloppuna 
12.-13.12. ja 19.-20.12. klo 10-18 
järjestetään joulumyyjäiset, jolloin 
monet käsityöläiset ja yrittäjät tule-
vat myymään tuotteitaan, kuten 

hirvenkynsi- ja kalannahkakoruja, 
designia, luonnonkosmetiikkaa ja 
artesaaniherkkuja. 

Joulutorin ja joulumyyjäisten lisäksi 
tehdasmiljöö täyttyy jouluisella oh-
jelmalla. Kävijät voivat kuunnella 
jouluisia musiikkiesityksiä, vierailla 
vanhaan talliin rakennetussa eläväs-
sä seimessä tervehtimässä joululam-
paita ja tavata joulupukin. 

-Haluamme tuoda esille pientuotta-
jien ammattitaidolla tehtyjä uniikke-
ja tuotteita ja luoda yhteisöllistä juo-
ulutunnelmaa Juupajoelle ja lähialu-
eille. On ollut ilahduttavaa nähdä 
kuinka innolla kaikki ovat osallistu-

massa tehtaan ensimmäisen jou-
luun, toteaa toiminnasta vastaava 
Hannele Eerola-Jämsén. 

Walleniuksen Wapriikki, Walleniuk-
senkatu 2, Korkeakoski, Juupajoki 
Kahvila ja joulutori 26.11.-22.12. to-
su 12-18, jouluviikolla ma-ti. 


