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Asiakastoiveena valikoimassa  

Kotimaista Porsaan  
Jauheliha 3,79€ /0,4kg  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

  

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys  

EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253  

eky@erajarvi.net 

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 etusi-

vulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hin-

nat 0,35 ja 0,30 €/pmm. Mainosten jättö-aikojen ylittämisestä 

peritään 10%:n korotus/mainos. 

 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

Palvelunumeromme p. 045 2707 411 

Purkiaisen talkoojakaja Koppalaan 
Koppalan kylään kaivataan nyt uutta jakajaa.  Jaettavia  

lehtiä on 36 kpl. Lisätietoja Eky p. 040 350 1253 

Pilkkitoukkia  

myynnissä Ekyllä 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temppu-

kerho alle kouluikäisille Erälinnas-

sa.  

TIISTAISIN Klo 9 alk  parturi-

kampaamo 1581 ajanvarauksella 

Klo 17.30 Sporttikerho alakou-

luikäisille Erälinnassa   

KESKIVIIKKOISIN Klo 10 alk Orive-

den lääkäriaseman lääkärin vas-

taanotto ajanvarauksella  

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  

Klo 18.30 Yleinen kiekkopelailu-

vuoro koulun kaukalolla yläkou-

luikäisille ja aikuisille  

PERJANTAISIN Klo 20 Tietokilpailu 

Lounarissa  
 
 

 

*  *  * 
Su 24.1. klo 10 Messu kirkosta 
striimattuna. Eräjärven talvipäivät. 
Saarna Hannu Uusmies. Messun 
päätyttyä kirkko on avoinna tunnin 
ajan hiljentymistä varten. Tällöin 
on myös mahdollista osallistua eh-
toolliseen. (Tuhkanen-Jukkola, 
Konttila)  
Ma 25.1. klo 9.30 Perhekerho  

srk-kodissa 

Ma 25.1. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Ma 25.1. Talvipäivä-ilta peruttu 

Su 31.1. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Yhdessä ja lähellä 

Eky on saanut Tampereen Talouskoulun säätiöltä Perinteiden ja yh-

teiskuntasuhteiden vaaliminen sekä vapaaehtoistyö-määrärahoista 

apurahaa 4 000€ hankkeelle "Yhdessä ja lähellä". Hanke on tarkoitus 

toteuttaa kylän muiden toimijoiden kanssa yhdessä. Koronara-

joitteet hieman siirtävät työn alkamista. Hanketyö kestää tämän 

vuoden lokakuun loppuun saakka, joten pyrimme luomaan perustaa 

ja uusia toimintamuotoja tuleville vuosille. 

 

Tavoitteenamme on lisätä ihmisten välistä yhdessä oloa ja yhteis-

henkeä naapuritapaamisilla, ompelu-, porina- tai peliseuroilla eri 

puolilla kyläalueita. Tämä vähentäisi yksinäisyyttä ja edistäisi mielen-

vireyttä. Ryhmien toiveiden mukaisesti edistämme myös tietojen ja 

elämäntaitojen osaamista ja jakamista sekä vertaistukea, ruoka- ja 

leivonnaisreseptien vaihtoa. Pyrimme edistämään lähiruoan käyttöä. 

 

Asumaan Eräjärvelle ja sen lähialueelle, eli Eräjärven koulupiirin alu-

eelle. Siinä tavoitteenamme on kartoittaa kaikki vanhat asumatto-

mat kiinteistöt ja asunnot sekä mahdolliset myytävät tontit. Kylälle 

olisi jo nyt useita muuttajia, ja kun saisimme taloja ja tontteja tie-

toon, pyrkisimme yhdessä omistajien kanssa aktiiviseen asukashan-

kintaan. Asumattomien vanhojen talojen saaminen myyntiin on 

usein aikaa vaativaa ja pitkäjänteistä työtä. 

 

Asukashankinnassa toivomme kylälle kaiken ikäisiä muuttajia Eräjär-

velle ja sen lähialueelle on muuttanut paljon uusia asukkaita. Pyrim-

me edistämään heidän tutustumistaan kylään ja alentamaan kynnys-

tä osallistua kylän moninaiseen toimintaan. Myös yhteisöasumisen 

selvittäminen kylällämme sisältyy hankkeeseen. 

 

Hankkeen on tavoitteena turvata kylän palvelut ja kylämme elävänä, 

hyvänä asua, harrastaa ja yrittää.  

Kotikutoista kulttuuria 

Kun olin lapsi, niin teatterielä-

myksiä saattoi kokea Tounaan 

pirtissä. Näyttelijöinä olivat aika-

naan Tounaan supistettua kansa-

koulua käyneet, nyt jo aikuiset 

ihmiset. Näyttelijät koostuivat 

Majon kulmalaisista ja Vilpun kul-

malaisista, olipa joku Eräjärven 

puoleltakin Sinijärven kulmalta. 

Tounaan pirtti oli talon vanha 

päärakennus. Se lämmitettiin vain 

tätä tilaisuutta varten. Näyttämö 

oli erotettu lakanoilla yleisöstä ja 

hakaneulat sen yläreunassa taka-

sivat verhon liikuteltavuuden. 

Näyttelijät olivat miespuolisia, 

joskin joku tyttökin saattoi näytel-

mässä vilahtaa. Tietenkin yleisölle 

esitettiin huvinäytelmiä, sellaisia 

kuin Pekka Lipposen seikkailut tai 

Pekka Puupään touhuilut. Runoja 

lausui Annikki. Tämä upea ilmes-

tys oli kuin Marilyn uhkeine muo-

toineen ja valkoisine kiharoineen. 

Mitä Annikki lausui, on jäänyt 

mielestä pois sillä kaiken huomi-

on vei hänen uskomaton ulkonä-

könsä tyköistuvine pukuineen ja 

pitkine hanskoineen.  

 

Jatkuu seuraavalla sivulla 



Jatkuu 

Näin jälkikäteen ajatellen ihme-

tyttää, että Pekka ei koskaan lau-

lanut vaikka myöhemmin Orive-

dellä esiintyi kuorojen soololaula-

jana upeine äänineen. Emme siis 

nähneet koskaan laulunäytelmiä, 

mutta mukavia hetkiä koettiin 

Tounaan harmaassa hirsipirtissä. 

Tämän harvaanasutun seudun 

kaikki ihmiset olivat koolla nuori-

sonsa esittämälle näytelmälle ta-

puttamassa. Kulkuvälineenä 

muistan potkukelkan ja pilkkopi-

meän taipaleen. 

Kesälläkin nähtiin lyhyt näytelmä. 

Sen esittivät Kanta-Hämeen Mä-

kiset ja paikka oli Järvenpään 

tanssilava. Kyseessä olivat kesä-

juhlat. Monia pieniä ohjelmanu-

meroita nähtiin ja lopuksi saattoi 

olla tanssiakin vähän aikaan. Nor-

maalisti Järvenpään tanssilavalla 

tanssittiin kesäaikana viikoittain. 

Kesäjuhlat kokosivat vanhemman 

väen yhteen ja lapset. Kesäjuhlis-

sa saattoi nähdä sellaisia ihmisiä 

jotka eivät yleensä kylillä liikku-

neet. 

Vihasjärven kansakoululla oli mo-

nia tilaisuuksia. Opettajani Joonas 

oli ihastunut minun esittämääni 

kalajuttu runoon. Hän kutsui mi-

nut usein sitä esittämään. Kerran 

olin sitä esittämässä lähetysillassa 

jossa laulettiin paljon virsiä ja ru-

koiltiin. Silloin minusta tuntui, 

että nyt minä ja runo ollaan vää-

rässä paikassa. Kalajuttu runo 

kertoon juoruilusta ja kun kerran 

kalastuksesta on kysymys, niin 

sylkäisin kohoon ja sanoin, että 

tulkoon kala. Sylkäisy onnistui 

hyvin vaikka koho pitikin kuvitel-

la. Olin tällä runolla tullut kol-

manneksi koulujen välisissä hen-

kisissä kilpailuissa. Palkinnoksi 

sain pienen valokuvilla varuste-

tun kirjasen. Sen nimi oli Virkku 

varsan kesä. 

Kertoi Aholan Leena 

Erä U :n viesti 1975 

Eräjärvi-seuran kuulumisia 

Eräjärvi-seurassa muistellaan vii-

meksi kulunutta vuotta eräässä 

mielessä täyttyneiden toiveiden 

vuotena. Sen kuluessa voitiin ava-

ta tähän entiseen kivipitäjään ki-

vimuseo. Monet ovat jo käyneet 

sen harvinaisuuksia ja rikkauksia 

katsomassa, eräät jo useamman-

kin kerran. Keväällä museo taas 

avataan yleisölle,  ja ryhmille sitä 

esitellään pyynnöstä milloin vain. 

Nyt alkaneesta toimintavuodesta 

toivotaan jälleen tapahtumarikas-

ta. Tänä vuonna odotamme Erä-

järven historian valmistumista. 

Sen kokoaminen on hyvässä me-

nossa. Äskettäin pyysimme pai-

kallisen lehden välityksellä eräjär-

viläisiltä valokuvia historiaa var-

ten. Iloksemme näimme pitäjä-

läisten olevan taaskin joukolla 

mukana yhteisessä asiassa. Kuvia 

on tullut runsaasti, joskin eräistä 

tärkeistä entistä pitäjäämme ku-

vaavista aiheista kaivattaisiin vie-

lä kuvatäydennystä. Uskomme 

sitäkin saavamme ja niin histo-

riahanke taas astuu askeleen 

eteenpäin. 

Eräjärvi-seurassa oli viime vuoden 

päättyessä 325 jäsentä. Tulos on 

hyvä, lähes neljännes paikkaseu-

dun asukkaista, mutta voisihan 

määrä tietysti olla vieläkin suu-

rempi. Iloksemme ovat monet 

perheet liittyneet täysilukuisina 

jäseniksi. Tällaista jatkoa toivom-

me nytkin, kun tämän vuoden 

jäsenkortit ovat juuri lähtemässä 

koteihin.  

Lähiajan tapahtumista mainitta-

koon keväinen kahvikonsertti 

huhtikuun viimeisenä suununtai-

na Seurakuntakodissa. Ohjelmas-

ta vastaa mieskuoro Lauluveljet 

johtajanaan tirehtööri Juho Mus-

tonen. Lähestymässä on myöskin 

Eräjärven vanha markkinapyhä, 

”eräpyhä”. Se on tänä vuonna 

kesäkuun ensimmäisenä päivänä. 

Silloin Eräjärvellä on kotiseutu-

juhla. Kirkossa aloitetaan, muse-

on kesäkauden avauksella jatke-

taan ja Rönnillä klo 13 päätetään 

musiikkiaiheiseen päiväjuhlaan. 

Oriveden musiikkiväki esittää sil-

loin ”Musiikkia kotiseudulle”. Juh-

lapuheen Rönnillä pitää maisteri 

Anna-Maija Louhivuori. 

Tällaiselta näyttää Eräjärvi-Seuran 

alkaneen vuoden toiminta. Myö-

tämielistä suhtautumista kotiseu-

tutyötä kohtaan toivoo 

       Seuralainen 



Koronarokotukset ovat 
käynnistyneet Orivedel-
lä ikäihmisten asumis-
palveluissa 
 
Tiedote / Tampereen ja Oriveden 
kaupunki 14.1.2021 
 
Koronarokotukset ovat alkaneet 
Tampereella ja Orivedellä. Nyt 
käynnissä ovat rokotukset ikäih-
misten asumispalveluissa eli 
Koukkuniemen vanhainkodissa 
ja tehostetun palveluasumisen 
yksiköissä. 
  
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
koordinoi rokotuksia ja rokottei-
den jakamista. Kunnat vastaavat 
rokotusten järjestämisestä omal-
la alueellaan. Tampereen kau-
punki tiedottaa rokotusten käy-
tännön järjestelyistä tarkemmin 
heti kun rokote-erien toimitukset 
ja rokotusaikataulut tarkentuvat. 
Rokotuksiin osallistuminen on 
maksutonta ja vapaaehtoista. 
  
Missä järjestyksessä väestö ro-
kotetaan? 
  
Koronarokotetta tarjotaan kaikil-
le 16 vuotta täyttäneille. Koska 
rokotteita on aluksi tarjolla vain 
rajoitetusti, annetaan rokotukset 
lääketieteellisin perustein eri vä-
estöryhmille seuraavassa järjes-
tyksessä: 
  
1. Covid-19-tautiin sairastunei-
den tai perustellusti sairastu-
neeksi epäiltyjen henkilöiden tut-
kimiseen, välittömään hoitoon tai 
huolenpitoon liittyvä tai muuta 
kiireellistä hoitoa antava sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstö 

sekä sosiaalihuollon iäkkäille 
henkilöille tarkoitetun asumispal-
velun ja laitoshoidon toimintayk-
sikön henkilöstö ja asukkaat 
2. Yli 70-vuotiaat 
3. Henkilöt, joilla on vakavalle 
Covid-19-taudille altistavia saira-
uksia 
4. Muut henkilöt 
  
Rokotusjärjestys perustuu kan-
sallisiin linjauksiin. 
  
Rokotusten aikataulu 
  
Orivedellä rokotukset hoivayksi-
köissä alkavat 19.1.2021 ja kestä-
vät noin viikon ajan. Tämän jäl-
keen rokotetaan kotihoidon asi-
akkaita ja yli 80-vuotiaita. 
  
Tampereella ensimmäisinä ro-
kotteen ovat jo saaneet ko-
ronapotilaita hoitavat työntekijät 
ja Rauhaniemen sairaalan poti-
laat. Ikäihmisten asumispalveluis-
sa rokotukset ovat parhaillaan 
käynnissä. 
  
Tavoitteena on, että tammikuun 
loppuun mennessä kaikki ryh-
mään 1 kuuluvat orivesiläiset ja 
tamperelaiset ovat saaneet aina-
kin ensimmäisen rokotuksen. 
  
Helmikuussa on tarkoitus aloittaa 
ryhmän 2 eli yli 70-vuotiaiden 
rokotukset. Tässä ryhmässä en-
simmäisenä rokotuksen saavat 
80-vuotiaat ja sitä vanhemmat 
henkilöt. Sen jälkeen siirrytään 
rokottamaan 75–79-vuotiaita ja 
sitten 70–74-vuotiaita. Samassa 
taloudessa asuvat omaishoitajat 
saavat rokotuksen samaan ai-
kaan omaishoidettavan kanssa. 
  
Myös riskiryhmien rokotukset 

käynnistyvät helmikuussa. Maa-
liskuussa on tarkoitus päästä 
aloittamaan ryhmän 4 eli muun 
väestön rokotukset. 
  
Missä rokotuksia annetaan? 
  
Ympärivuorokautisissa hoivapal-
veluissa rokotukset annetaan 
paikan päällä esimerkiksi van-
hainkodissa tai ryhmäkodissa. 
Kotihoidon asiakkaiden rokotta-
misesta ja sen käytännön järjes-
telyistä huolehtii kotihoito. 
  
Muiden orivesiläisten rokotukset 
järjestetään terveysasemalla se-
kä joukkorokotuspaikassa, jota 
valmistellaan parhaillaan. Roko-
tuksia annetaan pääasiallisesti 
ajanvarauksella. Rokotusaikaa ei 
voi vielä varata. Tampereen kau-
punki tiedottaa myöhemmin tar-
kemmin, milloin rokotetaan mi-
täkin väestöryhmää, missä ja mil-
loin rokotuksia annetaan sekä 
miten rokotusaika varataan. 
  
Rokotuksia on valmistelu jo pit-
kään, mutta haasteita suunnitte-
luun tuo se, ettei vielä tiedetä, 
mitä rokotteita, milloin ja kuinka 
paljon Tampere saa. Esimerkiksi 
ensimmäisenä Suomeen saatu 
rokote vaatii säilytyksen -70 as-
teessa eikä sitä voi kuljettaa lai-
mentamisen jälkeen. Myös esi-
merkiksi rokotteiden tehostean-
nosten antamisvälissä on eroja. 
  
 


