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Joko olet maistanut  
Fazerin uutuus suklaita? 

 

Suffeli Riisipuffi  

suklaalevy 2,75€  ja  

Kismet Islanti 0,75€   

 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

Asiamiesposti 

Apteekin palvelupiste 

Veikkaus 

Eräjärvi-tuotteita 

Paikallisia tuotteita 

Kalastuslupia 

Kylälehti Purkiainen 

Vesiosuuskunnan toimisto 

 

  

                    

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

Eräjärven Kehittämisyhdistys  EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253  

eky@erajarvi.net 

TAKSI ERÄJÄRVI 

0400 495 524 

Soili Luoto 

Leikkaa tästä  

 

     Hyvää Uutta Vuotta  

        Purkiaisen lukijoille!  

        Kaija Mikkola 

 

Haluaisin Panu-koiralle  

ulkoiluttajan aamupäivisin. 
 

    Lea Olin 040 964 5345 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

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  

PERJANTAI 

Klo 20 Tietokilpailu Lounarissa  
 
 

 

*  *  * 
Su 17.1. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ma 25.1. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Kylätoimintaa 1980-luvulta 90-luvulle  6.osa   

Kyläapteekki 

Eräjärvellä oli Oriveden Apteekin Sivuapteekki. Apteekin pitäjä oli 

jäämässä eläkkeelle. Lääkintöhallituksessa oli uuden apteekkarin  

hakuilmoituksesta jäänyt pois velvollisuus ylläpitää Eräjärven sivuap-

teekkia. Uusi apteekkari ei uskonut sen olevan kannattavaa. Meiltä 

siis loppui apteekkipalvelu keväällä 1992. Olimme yrittäneet neuvo-

tella asiasta, mutta tuloksetta. Lääkäripalvelu oli silloin Eräjärvellä 

tiistaisin ja torstaisin iltapäivällä. 

Onneksemme olimme tuolloin mukana valtakunnallisessa Helsingin 

Osuustoimintainstituutin Kylä palveluyrittäjänä-hankkeessa. Saimme 

sieltä tukea ja aloitimme ison työn apteekkipalvelun turvaamiseksi. 

Katkon aikana järjestimme taksin kanssa lääkekuljetuksen Pohjan 

apteekista, eli halukkaat saattoivat boikotoida Oriveden apteekkia.  

Olimme yhteydessä Lääkintöhallitukseen, luimme tarkkaan lääkela-

kia ja ideoimme toteutustapaa yhdessä kylällä asuneen farmaseutin 

kanssa. Rakensimme Kyläapteekkitoiminnan; Reseptit faxattiin ap-

teekkiin, apteekissa lääkkeet pakattiin ja palveluliikenne vei reseptit 

Orivedelle tuoden paluukuormassa lääkkeet. Myöhemmin apteekkari 

oli erittäin tyytyväinen palvelun järjestämiseen.   

Mikään palvelu ei siis ole itsestään selvä, mutta ei myöskään kannata 

luovuttaa, vaan ratkaista ongelmat yhdessä. Nykyistä apteekkaria 

emme saaneet sitoutumaan lääkkeiden kuljetukseen kahta kertaa 

viikossa.  

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. 

Ehdotus Unescon maail-

manperintökohteeksi 
 

Suomalainen sauna on hyväksytty 

Unescon aineettomaksi maail-

manperintöluetteloon. Hieno asia. 

Suomalainen kesäteatteritoiminta 

on myös sellainen merkittävä asia, 

joka sopisi  Unescon aineettomak-

si maailmanperintöasiaksi. 

 

Kesäteattereita on ollut jokaisessa 

kunnassa vähintään yksi ja se on 

ollut ja on edelleenkin merkittävä 

osa Suomen kansan kulttuuria ja 

suomalaisen kulttuuriperinteen 

tallentamista ja sillä on merkittävä 

osuus ihmisten henkisessä kasvus-

sa, kylähengessä ja yhteisöllisyy-

dessä. Se on myös osa paikallista-

loutta. Ammattiteattereiden lisäk-

si mm. nuorisoseuroilla, työvä-

enyhdistyksillä ja kyläyhdistyksillä 

on ollut ja on edelleenkin säännöl-

listä kesäteatteritoimintaa kautta 

koko Suomen. Kesäteatteritoimin-

taa järjestävät myös  valtakunnal- 

lisiin liittoihin, Suomen harrastaja-

teatteriliittoon ja / tai Työväen 

Näyttämöiden liittoon kuulu-

mattomat yhteisöt. 

 

Anne Kahelin 

Eräjärven Työväen Näyttämö ry 

Rönnin Kesäteatteri  


