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30.8.-5.9.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

 

Maista makoisia uutuuksia  

Leivon leipomon  

Kaneliletti 3,79 € 

Karl Fazerin   

Avec maitosuklaalevy      

  

Laajennetut aukiolot läpi  

syyskuun 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

     Jullisen viimeiset myyntipäivät Salen pihalla: 

 Pe 27.8. 10-18      

 La  28.8. 10-16    

 Pe 3.9. 10-18 
 
 Olemme myymässä tuotteitamme  
 Oriveden torilla Suomalaisen  

 ruoan päivänä la 4.9. klo 10-13. 
 
 Tilauksesta suoraan tilalta. 
 Jullisen tila Hietalahdentie 117 
 p. 040-7696056/Marjo  

 

Tervetuloa ostoksille  

Julliselle   

lähiruokapäivänä  

la 11.9. klo 10-16 

VESIMITTARIN LUKEMAPYYNTÖ Erä jä rven Seudun vesiosuuskuntä pyytä ä  ilmoittämään ve-

simittärin lukemän 31.8.2021 mennessä.  Voit ilmoittaa tiedot ta lla  kupongilla, soittamalla, sa hko -
postillä täi nettilomäkkeellä osoitteessa www.erajarvenvesiosuuskunta.net  
ESVO, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi / p. 040 350 4266 / esvo@erajarvi.net  

Asiakkaan nimi: _________________________________________________________________________________ 

Kulutuspaikan numero tai osoite: ______________________________________________________ 

Laskutusosoite (jos eri kuin kulutuspaikan osoite): 

_____________________________________________________________________________  

mailto:eky@erajarvi.net


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN  

klo 17.30 sporttikerho eskareille ja 

alakouluikäisille Erälinnassa 

klo 18.30 Kuntolentopalloa Erälin-

nassa  

TIISTAISIN  

Klo 13 parittomilla viikoilla pela-

taan kortti- ja lautapelejä  

Lounarissa  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 17.30 Temppukerho eskareille  

ja alle kouluikäisille Erälinnassa 

klo 18.30 Salibandya Erälinnassa  

22.9 alkaen 

TORSTAISIN  

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnas

sa 2.9 alkaen 

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-

linnassa 2.9. alkaen  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-

lu Lounarissa  

31.10. asti Kaktu Kuparisen  

näyttely "Taikametsän Asukkaat” 

Lounarissa 
 

*    *    *  

La 28.8 klo 15 Patikoidaan Eräpyhä 

luontopolulla ja grillaillaan ja lau-

lellaan Nunnanlaavulla n. klo 16 

La 28.8. klo 20 Leväslahden  
Venetsialaiset yhteisrannassa 
Su 29.8. klo 10 Messu kirkossa 

(Savola, Nyman)  

Su 29.8. klo 9 Pyhiinvaellus meloen 

tai kävellen Vehkajärveltä Päijälään. 

Klo 10 messu Vehkajärven kirkossa, 

jonka jälkeen meloen tai kävellen 

matkataan Päijälän rukoushuoneel-

le, jossa klo 18 iltahartaus. Kuljetus-

ta Päijälästä klo 9.15 ja hartauden 

jälkeen. Ilmoittautumiset ja tieduste-

lut Terhi Ratalahdelle 26.8 menn. 

p.050 3451961  

 

Eräjärven hevoset kisaavat Oulussa 
Eräjärveläinen 6-vuotias suomenhevonen Parvelan Retu kohtaa 

nyt ensimmäisen kerran  kuninkuusravihevoset lauantaina 28.8. 

ravattavassa Oulu Grand Prix’ssä. 

Parvelan Retu kohtasi kuninkuusravihevoset jo heinäkuun alussa 
Suur-Hollola -ajossa mutta silloin se sai startata ikähyvityksen tur-
vin 20 metrin etumatkalta näihin nähden. Oulussa Retu lähtee 
2100 metrin kisaan auton takaa samoista asemista muiden kans-
sa. 
Samana päivänä Oulussa juoksee Petri Laineen oma suomenhevo-
nen Siirin Valtsu. Tämä suursuosikki kisaa suurempipalkintoisessa 
4-vuotislähdössä Oulu Expressissä.  

Ma 30.8. klo 13 Kävely pururadalla, lähtö Seuratalon pihasta, Erä-

pyhäntie 937  

Ti 31.8. klo 18 Ulkopelejä Eräjärven koululla  

Ma 6.9. klo 9.30 Perhekerho srk-kodissa 

La 11.9. klo 10-16 Lähiruokapäivä Jullisen tilalla 

La 11.9. klo 15 Lenin jäillä ensi-ilta Eräjärven Tupateatterissa 

Jazzduon ensiesiintyminen Pirkanmaalla vie kan-
sainväliseen jazztunnelmaan 

Jazzlaulaja Mila Nissinen esittää suosittuja jazzhittejä raikkaasti 
tulkiten tunnetun jazzpianisti Valeri Nikitinin kanssa Walleniuksen 
Wapriikissa Juupajoella 27.8. klo 18. 
 
Heidän klassisia ja energisiä jazztulkintoja kuullaan nyt ensimmäis-
tä kertaa Pirkanmaalla. Illan aikana nähdään mielenkiintoinen ko-
konaisuus tunnetuimpia jazzstandardeja ja virkistäydytään pienen 
syötävän ja juotavan äärellä historiallisessa tehdasmiljöössä. 
 
Nissinen on nuori laulaja-lauluntekijä, joka on esiintynyt monissa 
jazztapahtumissa. Hänet tiedetään Suomen tunnetuimmilta jazz-
musiikin lavoilta, kuten Sture Jazzista ja Storyvillestä. Hän on myös 
tuonut uuden tuulahduksen Suomen pop-skeneen tekemillään 
pop-kappaleillaan.  

Valeri Nikitin tunnetaan jazzpianistina, alttoviulistina, säveltäjänä, 
sovittajana ja opettajana. Nikitin on uransa aikana työskennellyt 
laajalti ja monialaisesti eri yhtyeissä rikastuttaen jazzmusiikin 
kenttää. Hän on esiintynyt useilla kansainvälisillä jazzfestivaaleilla. 

       JJ 



Eräjärven  

Kehittämisyhdistys  EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

 MA  9-15    ja    TI-PE   9-17   

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääketi-
laukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Teatteriliput 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjär-

vi. Ilmoitukset ja muu aineisto 

alkuviikosta, viimeistään ke klo 

12.00 p. 040 350 1253 tai 

purkiainen@erajarvi.net. Ilmoi-

tushinnat Ekyn jäsenille etusivul-

la 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/

pmm. Muille vastaavat hinnat 

0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Sisältää väliaikatarjoilun 

ORIVEDEN SEURAKUNNAN PERHERYHMÄT  

Oriveden seurakuntakeskuksessa,  
Latokartanontie 5, keskiviikkoisin klo 9.30 – 11.30. 

PERHEKERHO 

Kaikille avoin kerho kokoontuu parittomien viikkojen keskiviikkona 
1.9. alkaen. Kerhossa ollaan yhdessä ja lisäksi aikuisille on oma hetki, 
jolloin lapset leikkivät ohjaajien kanssa. Kerhossa tarjotaan välipala. 
HUOM: 1.9. Oriveden kirkossa, 15.9. alkaen Oriveden seurakuntakes-
kuksessa 

AVOIN KERHO 
Kokoontuu parillisten viikkojen keskiviikkona 25.8. alkaen Kerhossa 
aikuisilla ja lapsilla on yhteinen kerho-ohjelma. Mukaan omat ker-
hoeväät. 
HUOM: 25.8. Oriveden kirkossa, 8.9. alkaen Oriveden seurakunta-
keskuksessa 

ERÄJÄRVEN PERHEKERHO  

Eräjärven seurakuntakodilla Eräjärventie 1553  
maanantaisin joka toinen viikko 6.9. alkaen 9.30-11.30. 
 

Tervetuloa kerhoilemaan ja tapaamaan  
ystäviä ja tuttavia 

Katso tarkemmat tiedot: www.orivedenseurakunta.fi 

Korjaus 

Taidot pintaan, sykettä rintaan 

Eräjärven koulu, Riitta Lehmus 

Syksy 7.9.-16.11.2021 

Ti klo 14.-15.30 

Kevät 11.1.-5.4.2022 

Ti klo 14-15.30 



Rönnin teatteri-
kesästä Eräjärven  
Tupateatteriin 

 
Rönnin Kesäteatterissa kävi tänä 
kesänä koronasta huolimatta 
melkein 1700 katsojaa. Eriikka 
Magnussonin ohjaama Kätkäläi-
nen ja naapurin mies keräsi myös 
runsaasti kiitosta. Keväällä aris-
telimme markkinointia, kun ei 
ollut varmaa, saammeko näytök-
siä edes järjestää. 
Kesäteatterin katsomo oli vain 
osittain käytössä, sillä jätimme 
jokaiseen näytökseen tyhjiä paik-
koja, jotta katsojilla oli mahdolli-
suus hakeutua etäälle toisistaan. 
Yhdessä näytöksessä katsomo 
jaettiin isojen ryhmien osalta loh-
koihin. Iloksemme selvisimme 
koko kesästä "puhtain paperein". 
 
Rönnissä nähtiin menneenä ke-
sänä monta katsojille uutta 
näyttelijää, ja kesästä jäi taitaval-
le porukalle hyvä mieli. 
Kesä helpotti merkittävästi te-
atterimme taloutta, sillä 2018 
valmistunut katsomokatos ja 
2019 valmistunut huoltoraken-
nus (uudet vessat, joissa on 
myös inva-wc:t, suihku- ja pesuti-
lat palvelemaan mm. matkailijoi-
ta sekä pieni varasto) tulivat 
maksamaan kustannusarvion 80 
000€:sta poiketen yli 120 000€. 
Siitä on teatterilla  pankkilainaa 
edelleen 60000€. Kantrilta saim-
me Rönninsalmen kulttuuri- ja 
matkailuhankkeellemme 40 
000€, 20 000€ on tienattu lippu-
tuloilla, talkootyöllä ja lahjoituk-
silla. Hanke paransi merkittävästi 
niin Rönnin kuin koko Oriveden-
kin matkailu- ja kulttuuritarjon-
nan palvelutasoa. 

Tupateatteri syyskuussa 
Perinteisesti keväälle suunniteltu 
Tupateatterin esitys siirtyi viime 
vuoden tapaan syksylle. Tosin 
nyt myös pääosa harjoituksista 
siirtyi alkamaan jo kesken kesä-
teatterin näytöskauden. Teatteri-
laiset toivovat hartaasti, että 
Antti Hopian hulvaton farssi Le-
nin jäillä päästäisiin esittämään 
syyskuun aikana ja aloittamaan 
rauhassa uutta kautta. 
Näytelmä sijoittuu  1900-luvun 
alun Ahvenanmaalle. Merikap-
teenin tupaan ilmestyy alaston 
mies, jota siveellinen kodinhoita-
ja piilottelee hädissään. Hätäval-
heet ja väärinkäsitykset seuraa-
vat toisiaan. Näin hurjaa farssia 
ei Eräjärven teattereissa ole näh-
ty sitten Dario Fon Seitsemännen 
käskyn 1980-luvulla. Lenin jäillä 
on toistaiseksi viimeinen Jarmo 
Skönin ohjaus Eräjärvellä. 
 
Turvallisesti  
teatteriin edelleenkin 

Terveys-turvallisuussuunnitelma 

on Tupateatterinkin näytöksiin 

tehtynä. Se tarkoittaa, ettei li-

punmyynnissä olevia paikkanu-

meroita voida käyttää, jotta tur-

vavälit varmistetaan. Eli vain osa 

katsomopaikoista tullee 

käyttöön. 

Näytelmä sijoittuu fyysisesti tällä 

kertaa vain näyttämölle, kaptee-

nin tupaan, joten se helpottaa 

väljentämään katsomotilaamme 

yli 80-vuotaan Seuratalon salissa. 

Yleisön ohjaamme sisälle ja kat-

somoon tiettyjä reittejä turvavä-

lit huomioiden, ja katsomo täyte-

tään järjestyksessä. Vahva mas-

kisuositus on voimassa ja teatte-

rilla on käsidesejä sisääntulo-

väylillä. Jos oma maski unohtuu 

kotiin, teatterilta löytyy myös 

maskeja. Teatteriin kannattaa 

tulla vain terveenä. 

Tällä hetkellä näyttäisi, ettei väli-

aikatarjoiluja voida toteuttaa pe-

rinteiseen tapaan, sillä ainakin 

toistaiseksi Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö edellyttää, ettei teatte-

rissa järjestetä kahviota, eli yli-

määräisiä kulkemisia on vältettä-

vä. Teatterilla valmistaudumme-

kin rakentamaan väliaikasetit, 

mitkä voi lunastaa teatteriin tul-

lessa mukaansa katsomoon. 

 

Kyläyhdistykselle yksi näytös 

Tupateatterissa on yksi näytös 

Ekyn, eli Eräjärven Kehittämisyh-

distyksen tueksi. Se on maanan-

taina 13.9. kello 19. Lipun hin-

taan (20€) sisältyy teatterin tar-

joama väliaikatarjoilu jossakin 

muodossa ja tuloista puolet lah-

joitetaan Ekylle. Rönnin Kesäte-

atterin nimikkonäytöksestä ker-

tyi Ekylle 1 200 euroa. Tukisum-

maa pääsee siis kartuttamaan 

myös nyt syksyllä. Näytös on 

hauska tapa tukea kylätoimintaa 

ja Ekyn tulevaisuutta. Lippuja 

tuohon näytökseen saa ostettua 

Ekyn Kyläputiikista tai Ekynverk-

kokaupasta (Simplesite). 

 

 

AK  


