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 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

  

                    
Eräjärven Kehittämisyhdistys  EKY  

 

 

Jouluviikolla ti 22.12. 

Eräjärvellä klo 14-15 

Joululimppu 2,50 

Käpykakku 10,00 

Jouluwiener 1,00 

Hätälän lipeäkala 7,49€/kg  
ja muut jouluherkut  

kätevästi Salesta 

 

PALVELEMME 

 aattona 24.12. klo 7-16 
joulupäivän olemme kiinni  

ja muutoin vuoden 
loppuun klo 7-22 

 

            Toivotamme rauhaisaa  
               joulun aikaa ja 

           onnea tulevaan vuoteen! 

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17    

24.-27.12.  suljettu 

1.-3.1.       suljettu  

Toivotamme kaikille  

Purkiaisen lukijoille 

Hyvää Joulua ja  

Onnellista  
Uutta Vuotta! 

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

Purkiaisen joululoma 

Viikoilla 52 ja 53 (21.12-3.1.) 

Purkiaisen toimitus ja jakajat 

viettävät joululomaa.  

2021 ensimmäinen lehti tehdään 

torstaina 7.1. Materiaali tähän 

lehteen to 7.1. klo 12 mennessä. 

Lehti pyritään saamaan jakoon jo 

torstaina klo 16. 

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys ry:n  

 

syyskokous siirretään pidettäväksi 

myöhemmin koronarajoitusten vuoksi. 

        Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme 

     Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
    Liikkeemme suljettu maanantaisin 

      Haikka Ky 

Rauhallista Joulun aikaa 
ja 

Elämyksellistä Uutta Vuotta 
Eräjärven teatterit 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

TIISTAI Klo 9 alk  parturi-

kampaamo 1581 ajanvarauksella 

KESKIVIIKKO Klo 10 alk Oriveden 

lääkäriaseman lääkärin vastaan-

otto ajanvarauksella  

TORSTAI Klo 12-19 kirjasto 

avoinna joulukuussa vain 17.12. 

PERJANTAI Klo 20 Tietokilpailu 

Lounarissa  

 

24.12. klo 14 - 16 Kirkko avoinna 

hiljentymistä varten  

Itsenäisyyspäivänä 
kenttähartaus sankari-
haudalla 
 

Eräjärven kirkkomaalla pidettiin 
poikkeusoloista johtuen jumalanpal-
velus kenttähartautena sotilaspasto-
ri Sauli Keskisen johdolla. Kanttorina 
toimi Jari Linjama. Sankarihaudalla ja 
muistomerkeillä oli seppeltenlasku. 
Kunniavartiossa sankarihaudalla oli-
vat Jouko Helin, Antti Tanila ja Tapio 
Lahti. 
Tilaisuuteen toi Eräjärvi-Seuran juh-
latoimikunnan edustaja Erkki Jääske-
lä kunnioittavan tervehdyksen. Vuo-
sikymmenien ajan Eräjärvi-Seura on 
toiminut paikallisena vastuullisena 
itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäjänä 
yhteistyössä Oriveden seurakunnan 
ja Oriveden kaupungin kanssa. 
Tervehdyksessään Erkki Jääskelä ker-
toi kunnioituksestamme ja kiitolli-
suudestamme sankarivainajien anta-
masta uhrauksesta seuraavin sanoin. 
- Itsenäisyyden juhlapäivänä me kun-
nioitamme sankarivainajien muistoa, 
niiden taistelijoiden, jotka isänmaan-
sa ja vakaumuksensa puolesta antoi-
vat kaikkein kalleimman uhrin, oman 
henkensä. Muistamme kunnioituk-
sella niitä sotiemme veteraaneja, 
jotka ovat poistuneet keskuudes-
tamme. Tahdomme osoittaa kiitok-
sen toiminnasta isänmaan parhaaksi 
niille sotaveteraaneille, naisille ja 

miehille, jotka elävät keskuudessam-
me. 
- Nykyään  kuulee usein puhuttavan 
arvoista. On sanottu, että arvot oh-
jaavat toimintaamme. Näin varmasti 
tapahtui myös viimeisen sodan aika-
na. Sotaan osallistuneilla miehillä ja 
naisilla oli arvot, joita puolustaa. 
Mielestäni nämä arvot on lyhyesti ja 
ytimekkäästi kiteytetty yhdellä lau-
seella tuohon vieressä  olevaan  
muistomerkkiin. Graniitissa on teks-
ti:”Eestä vapauden, eestä isänmaan 
ja isäin uskon”. 
 

- Näihin kolmeen sanaan;   Vapaus -  
Isänmaa - Usko  -  sisältyy valtava 
arvolataus. 
 

- Olemme saaneet hyvän, kauniin 
maan isiemme perintönä. Täällä on 
hyvä asua ja elää. Kaikinpuolinen 
hyvinvointi etenee sellaisella vauh-
dilla, että joskus pelottaa, hallitsem-
meko tilanteen. 
 

- Toivokaamme, että edelleenkin 
saamme elää rauhassa, tätä maa-
tamme rakastaen ja rakentaen ja 
että voisimme sen luovuttaa tuleville 
sukupolville entistä parempana. 
 

Erkki Jääskelä toivotti lopuksi kaikille 
muistohetkessä mukana olleille hy-
vää itsenäisyyspäivää. Poikkeusolois-
ta huolimatta itsenäisyyspäivää on 
lupa ja sitä myös tulee juhlia.  
   
  Jorma Tanila 

Lääkkeiden tilaukset 
 

Viikolla 52 (21.-27.12.) ei lääkei-
den kuljetusta.  
 

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. 

Kuusijuhlamuistoja  

vuodelta 1933 

Siitä on pitkä aika, kun syksyllä olin 

aloittanut koulunkäynnin. Meitä oli 

ekaluokalla n.10-12 oppilasta. Kou-

lussa oli mukava käydä. Meillä oli 

tiukka ja vaativa opettaja. 

Oli jo tultu joulukuulle ja monella 

mielessä askaroi kuusijuhla. Opettaja 

oli jo käynyt jakamassa oppilaille oh-

jelmat ja hän käski jokaisen opetella 

oma osuutensa ulkoa. Ja niinpä sitä 

juhlapäivänä, kuusen kynttilöiden 

valossa väkeä kokoontui koulun suo-

jiin.     

Ensin laulettiin virsi  ”Enkeli taivaan” 

ja sen jälkeen opettaja lausui terveh-

dyssanat. - Oli hiljaista! Mutta yhtäk-

kiä kuului lämähdys – Koskisen Eero 

oli tönäissyt Laakson Matin penkin 

päästä alas lattialle! Tuli pieni paussi 

tervehdyspuheeseen, mutta siitä oh-

jelma jatkui edelleen. 

Viimeksi oli iloinen kiva piirileikki. 

Kaikilla oli niin hauskaa, kunnes! Se 

oli prinsessan kruunu, joka oli ollut 

minun päässäni ja nyt se pudota ro-

jahti hartioilleni. Hätäännyin ja piiri 

lakkasi pyörimästä. Opettaja tuli ja 

tempaisi minut ulos salista ja käski 

toisten jatkaa. Näin kävi ja ohjelma-

kin pian loppui. 

Joulupukki kävi viimeksi ja toi pikku-

paketteja. Kiitoksin lähdettiin todis-

tukset taskuissa kotia kohti. 

 

Muistipätkiä kirjoitti Laila 



 
Rauhaisaa Joulua ja  

Onnellista Uutta Vuotta! 
 

Annikki ja Raimo Lahti 

 

                               Hyvää Joulua 
                                 ja  Onnellista  
                         Uutta Vuotta 2021! 
                                    Meeri Järvinen ja  
                                                 Otto-kissu 

 

   Rauhallista Joulunaikaa ja  
   Hyvää Uutta Vuotta! 

 

                      Antti ja Riitta Kankaanpää 

Hyvää Joulua ja  
Onnellista Uutta Vuotta! 

 

 

Arja ja Vesa Kuivanen 

Mukavaa Joulun aikaa ja  

Onnea tulevalle vuodelle! 

Toivottaa Nopapojat 

 

             Leppoisaa Joulua ja  
             Parempaa  

             Uutta Vuotta 2021! 
 

                              Aimo ja Tuula Tuominen 

    Hyvää Joulua ja Terveyttä    

                   Uudelle Vuodelle! 
                                

                                       Terttu ja Bruuno 

Jullisen väki kiittää kuluneesta vuodesta  
ja toivottaa kaikille  

  Rauhallista Joulua ja Onnea vuodelle 2021!  

                      Hyvää joulua 
                         ja 

                         Onnea Vuodelle                                 
                              2021! 

                           Mirja ja Kai Tanila            

 

 

Hyvää Joulua ja  
Parempaa Uutta Vuotta! 

Sinikka ja Rauno 

          Hyvää Joulua  

                     ja  

      Onnea Uudelle Vuodelle! 
 

               Olli ja Merja Nieminen  

       Öitä on monta, mutta Joulu  
         on vain kerran vuodessa.  

         Ja sen tähden iloitkaamme nyt. 
 

      Oikein Rauhallista Joulun Aikaa  
                                           ja  
                  Onnekasta Vuotta 2021! 
                              

                                 Toivottaa Sirpa ja Seppo 

 

Onnellista Joulunaikaa  
ja  

Hyvää Uutta Vuotta! 
 

Riitta ja Timo Lahtinen 

 Yhteistyöstä kiittäen. 
Hyvää Joulua ja  

Taivaan Isän Siunausta                                
vuodelle 2021 

 

      Päivi ja Reijo Sirén  

Hyvää Joulua  
ja  

Tervettä Uutta Vuotta 
 
 

Sirkka ja Seppo Grönqvist  

Joulun iloa jokaisen sydämeen 
sekä Varjelusta Vuodelle 2021  

 
 

Toivottavat Heli ja Jorma Lahti 
Joulu tulla jollottaa 

joulupuuron porinassa, 

hyvän mielen hyrinässä, 

piparkakku kainalossa, 

kahvipannu kantapäässä, 

valonliekki pimeässä, 

joulumieli kynttilässä, 

papereiden kahinassa, 

enkelsiiven havinassa, 

jouluoljet himmelissä, 

ajatukset ystävissä.  



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. Ilmoitushinnat 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. 

         Rauhallista Joulua ja 

         Hyvää Uutta Vuotta 
 

                   Eräjärvi-Seura ry 

 

Eräjärven Martat kiittää  
jäseniään, yhteistyökumppaneitaan 

ja kyläläisiä kuluneesta vuodesta  
ja toivottaa kaikille  

 

Leppoisaa Joulun aikaa ja  
Parempaa Vuotta 2021!  

Leväslahden Pienviljelijäyhdistys ry. 
 

kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa  
  rauhallista joulun aikaa ja  
  toiveikkaampaa  
  uutta vuotta 2021! 

                          Uotilan sakki  
                          Leväslahdelta  

                      toivottaa kaikille tutuille  
                    ja tuntemattomille  

Oikein Hyvää Joulua ja Vuotta 2021 

 

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta! 
 

 
Eräjärven Seudun Vesiosuuskunta  

Kinkkutemppu on 15 toimijan yhteisponnistus, jonka 

tavoitteena on innostaa suomalaisia kiertotalouteen.  

Jouluruokien valmistuksesta syntyneet paistinrasvat voi tä-

näkin vuonna toimittaa keräyspisteisiin, joista alkaa rasvan 

tie kohti uusiutuvaa dieseliä.  

Viemäriin kaadettu paistin-

rasva voi aiheuttaa mittavia 

vahinkoja, sillä rasva tukkii 

viemäriverkostoa.  

Lähin keräyspiste Orivedel-

lä on K-Supermarket, os. 

Aihtiantie 10 

 

 

 

www.kinkkutemppu.com  

TOIMI NÄIN 

* Avaa ja huuhtele tyhjä kar-

tonkitölkki. Ei lasia, muovia tai 

metallia! 

* Kaada paistinrasva varovasti 

tölkkiin. 

* Sulje tölkki esimerkiksi tei-

pillä. 

*Anna rasvan hyytyä viileässä 

ja kiikuta se lähimpään kerä-

yspisteeseen 18.12.2020–

8.1.2021. 

 

Rauhallista Joulun aikaa 
 

 
 
 
 
 
 
 

ja Hyvää Uutta Vuotta 
Purkiaisen lukijoille! 

 

Anne ja Reijo Kahelin 

 

Hauskan Joulun  
toivotukset 
Mustasuulta! 

 

En juhli merkkipäivääni, 

olen matkoilla 

                                  Alpo 

http://www.kinkkutemppu.com/

