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13.-19.9.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20 

          Su          10-18 

 

 

 

 

Satu kiittää kuluneista  

vuosista toivottaen kaikille  

asiakkaille oikein hyvää jatkoa  

ja siirtyy Länkipohjan Saleen. 
 

Kyläkauppamme jää  

Sanna Hasarin  

hellään huomaan.  

Morjestellaan kun nähdään!  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Lähde tutustumaan ja pelaamaan  

Frisbeegolfia Västilään sunnuntaina 12.9. klo 12 
 

Voimalta tullaan esittelemään rataa ja antamaan  

alkuopastusta lajiin, jos se vielä ei ole tuttu.   

Saatavilla muutama kiekkosetti, joilla pääsee  

kokeilemaan.  

Kokoonnutaan Voiman parkkipaikalla  
os. Längelmäen kirkkotie 96. 

                        Tervetuloa!                         
Järj. Yhdessä ja lähellä -hanke 

Marttailtapäivä 

Tulevana sunnuntaina 12.9.2021 on mahdollisuus viettää suloista 
sunnuntaita marttailun merkeissä Hirtolahdessa, Ulla ja Jukka Hirto-
lahden luona, osoitteessa Eräjärventie 1300. 

Ensin pihamaalla klo 14 tutustutaan villalangan värjäykseen kasvi- ja 
marjaväreillä. Värjäysnäytöksen jälkeen pääsemme Anu Pykäläahon 
kanssa lähimetsään sienikävelylle, vähän katsastelemaan ja patsaste-
lemaan syötäviä sieniä ja myrkkysieniä ja värjäyssieniä  
– no sieniä. 

Ohjelmassa siis ulkoaktiviteetteja, joten suosittelemme sään (ja 
maaston) huomioon ottavaa varustusta. Kahvittelemaan mennään 
kuitenkin sisätiloihin. 

Kaikki luonnonväreistä, sienistä, marttailusta ja mukavasta seurasta 
kiinnostuneet tervetuloa! 



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 12 Ateriapalvelu ja klo 13 kes-

kivikkokerho srk-kodissa 15.9. alka-

en 

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  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-

linnassa  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-

lu Lounarissa  

31.10. asti Kaktu Kuparisen  

näyttely "Taikametsän Asukkaat” 

Lounarissa 
 

*    *    *  
 

La 11.9. klo 10-16 Lähiruokapäivä 

Jullisen tilalla 

La 11.9. klo 15 Lenin jäillä ensi-ilta 

Eräjärven Tupateatterissa 

Su 12.9. klo 14 Marttailtapäivä Hir-

tolahdessa, Eräjärventie 1300 

Ma 13.9. klo 19 Ekyn nimikkonäy-

tös Lenin jäillä Tupateatterissa 

Ke 15.9. klo 12 Ateriapalvelu (8 €) 

ja keskiviikkokerho srk-kodilla  

Ke 15.9. klo 16.30 suunnitellaan 

musiikki– ja ruokailtaa Erälinnassa 

To 16.9. klo 19 Lukupiiri kokoon-

tuu kirjastossa. Katsaus korona-

ajan lukukokemuksiin ja tulevia 

valintoja pohdintaan 

Eräjärven Marttojen historiaa kerätään  

Vuosi 2023 tulee olemaan Eräjärven Marttayhdistys ry:n 90. toi-

mintavuosi, juhlavuosi siis! Pyöreitä vuosia juhlistaaksemme yhdis-

tyksen hallitus päätti julkaista historiateoksen ja kerätä eräjärve-

läistä marttahistoriaa historiateosta varten. Alustavan aikataulun 

mukaan painettu teos eli varsinainen kirja ilmestyisi loppuvuodesta 

2023. 

Aineiston kerääminen on aikamoinen urakka. Toki olemassa on jo 

yhdistyksen pöytäkirjoja, albumeita ja yleistä marttahistoriaa, 

mutta lisää tarvitaan. 

Onko sinulla asiakirjoja, valokuvia, tuoksu-, kuulo-, näkö-, kokemus

- ja/tai makumuistoja eräjärveläisestä marttatoiminnasta vuosilta 

1933-2021? Kaikki, varsinkin tässä aineiston keruun alkuvaiheessa, 

on merkittävää! 

Yhteyttä asian tiimoilta voi ottaa yhdistyksen puheenjohtajaan Heli 

Koskiseen p. 040 724 7290, helikoskinen1@luukku.com, tai asian 

voi ottaa puheeksi kenen vain tuntemansa eräjärveläisen martan 

kanssa. Tärkeintä on nyt saada mahdollisimman paljon aineistoa 

talteen. 

To 16.9. klo 19 Lenin jäillä Tupateatterissa 

Pe 17.9. klo 15-18 Kylätori Ekyn edustalla 

La 18.9. klo 15 Lenin jäillä Tupateatterissa 

Ma 20.9. klo 9.30 Perhekerho srk-kodilla. Seurakunta tarjoaa väli-

palaa.  

Ma 20.9. klo 12.30 Raamattupiiri skr-kodissa 

Lähiruokapäivän 11.9. tapahtumajärjestäjiä  

lähialueella  
Järvensivun tila, avoinna 11-18, Vinkiäntie 590, 35400 Längelmäki  

Jullisen tila, avoinna 10-16, Hietalahdentie 117, 35220 Eräjärvi 

Mansikkatila Niemelä, avoinna 11-16, Pirttikankaantie 204, Juupa-

joki  

Pajuparvi Helena Tiililä, avoinna 11-17, Alikyläntie 6, Pälkäne  

Punaisen pässin lammastila, avoinna 11-15, Kokkilantie 161, Juupa-

joki  

Unkilan tila, avoinna 10-15, Unkilantie 60, Orivesi  

Ylä-Korolan tila, avoinna 11-15, Vaskuuntie 4, Virrat  

 

Lisätietoja www.ostatilalta.fi 



Liput 20,00€ 

Sisältää väliaikatarjoilun 

Ekyn nimikkonäytös 

Ma  13.9.2021 klo19 

Eräjärven Tupateatterissa 

 

Ilo irti lukutaidosta 

Aika paljon on tullut nyhjättyä 

omissa nurkissa korona-aikaan. 

Pelastus on ollut kirjasto, jonne 

sinnekin on kyllä pitänyt hiipiä 

kuonokopassa kaiken varalta. On-

neksi matkailu sanojen luomiin 

maailmoihin on onnistunut ja 

tuonut lohtua rajalliseen arkeen. 

Kirjalliset maastoretkeilyt jäivät 

kokonaan tältä kesältä, mutta 

onneksi kohteet ovat säilyvää laa-

tua ja on odotettavaa ehkä tule-

van syksyn - tai kevään, no, aina-

kin ensi kesän aikaan. Tapahtumi-

sen jänneväli on toiveikkaassa 

mielessä kieltämättä venähtänyt.  

Tapahtuu palstalla on vihdoinkin 

tieto Eräjärven lukupiirin tapaa-

misesta pitkästä aikaa. Entiset 

ovat innokkaasti jatkamassa 

pinttynyttä tapaansa kokoontua 

kuukauden joka kolmas torstai 

tekstien äärelle. Emme kai ole 

koskaan käsitelleet dekkareita, 

koska jännitys piilee aina siinä, 

kuinka kukakin lukija on valitun 

tekstin kokenut. Kukaan ei tiedä 

tapaamisen yksityiskohtia edeltä, 

koska kokoontumisestamme syn-

tyy uusi yhteinen kokemus, jota 

ei edeltä voi tarkemmin ennus-

taa.  

Tarkkaa käsikirjoitusta kokoontu-

miselle ei edeltä ole, vaan mieles-

sämme syntyneet lukukokemuk-

set luovat ajattelun uusia polkuja, 

luolia ja vuorenhuippuja kirjan 

maailmasta sanallistettuina luku-

piirin tilassa ja hetkessä. Onhan 

meillä toki ollut kirjailijavieraita, 

olemme lukeneet ääneen runoja, 

viulu ja pianokin ovat olleet ää-

nessä, olemme kirjan kannusta-

mina pukeutuneet vieraan 

kulttuurin vaatteisiin ja tehneet 

retken pienkustantamoon eli kir-

jan, sanoisinko, kodinomaiseen 

synnytykseen. Koronakeväänä 

kokoonnuimme ulkona pihassa 

saaleihin kääriytyneinä turvavä-

lein! 

 Tule mukaan antamaan oma lisä-

si piirimme hulppeaan sisäiseen 

elämään. Muistathan, kuukauden 

joka kolmas torstai lähtö oman 

kylän lukupiiriin seitsemältä illal-

la! 

   

  A.V-S 

Tervetuloa  

suunnittelemaan  

30.10.2021 järjestettävää  

MUSIIKKI- JA  

RUOKAILTAA  

      Erälinnaan  

      ke 15.9. klo 16.30 
 

Eräjärven Kehittämisyhdistys 

Yhdessä ja lähellä –hanke 

Talousneuvola jatkuu 

Orivedellä 
Talousneuvola on kaikenikäisille 

tarkoitettu palvelu, jossa saa  

ilman ajanvarausta neuvoja erilai-

siin talouden asioihin. Talousneu-

volaan voi tulla keskustelemaan  

sosiaalipalvelujen, työllisyyspalve-

lujen, TE-toimiston, diakonian,  

etsivän nuorisotyön, talous- ja  

velkaneuvonnan ja/tai ulosoton  

työntekijän kans-

sa.  Talousneuvolassa on lisäksi 

jaossa talousaiheista materiaalia. 

 

Talousneuvolan tarkoitus on tarjo-

ta oikea-aikaista moniammatillista 

matalan kynnyksen palvelua. Oh-

jauksen avulla kävijä saa keinoja 

hallita entistä paremmin omaa 

talouttaan sekä ehkäistä velkaon-

gelmien syntymistä ja syvenemis-

tä. Talousneuvolassa voi halutes-

saan asioida useita kertoja.  

 

Talousneuvola on avoinna syys-

kauden aikana kuukauden viimei-

senä torstaina eli  30.9., 28.10. ja 

25.11. klo 12-15 välisenä aikana 

Orivesi-talon 2. kerroksessa 

(Keskustie 26). Jos paikan päällä 

käynti ei onnistu, voit kyseisenä 

aikana olla vaihtoehtoisesti yhtey-

dessä Talousneuvolan työntekijöi-

hin puhelimitse numeroon  

040 133 9254. 



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 

Eräjärvellä tapahtui 
vuonna 1993 
Kesäkuu 

 Maisemaan ilmestyi uudet 

tiennimiviitat ja talojen seiniin 

numerolaatat 

 Kauppilan venerantaa kunnos-

tettiin pitkin kesää 

 Eräpyhäjuhlaa vietettiin Sini-

vuorella, juhla keräsi ennätys-

yleisön 

 Kylä palveluyrittäjänä –

projektin kesäseminaari järjes-

tettiin Eräjärvellä 

Heinäkuu 

 Kylätoimikunta järjesti retken 

Eräpyhään 

 Rönnillä nähtiin Lastenteatterin 

Prissi Surutin 

 Uiherlan kentällä yleisurheiltiin 

ja kilpailtiin syksyyn asti isolla 

joukolla 

 Nuoret Tuottajat raivasivat 

kunnan saunan ympäristön 

 Markkinoiden yhteydessä jär-

jestettiin ongelmajätteiden ja 

jäteöljyn keräys. Uutena ohjel-

massa on mm. keskustelua he-

rättänyt vatsatanssija. Markki-

nat avasi Vuokko Jarva 

Elokuu 

 Vettenrannan venepaikka kun-

nostettiin talkoilla 

 Asiointitaksi aloitti toiminnan 

Syyskuu 

 Tulevaisuusverstas jatkui. Nuo-

ret pitivät omaa verstasta Har-

rastetalolla tuloksena Tieto-

tuutti-lehti ja video 

Lokakuu 

 Saimme vieraita Lempäälän  

kylätoimikunnista 

 Hierontapiste aloitti Eräjärvellä 

kampaamon tiloissa 

 Koiranystävät koirineen aloitti-

vat kokoontumiset pururadalla 

 Kylätoimikunta keräsi romuja 

 Syysiltaa vietettiin tavalliseen 

tapaan Erälinnassa 

 Purkiainen siirtyi kangerrellen 

tietokoneaikaan 

 Eräjärven ensimmäisen sähly-

mestaruuden voitti DryDucks 

Marraskuu 

 Hirvi-illallisia juhlittiin 

 SPR aloitti auton tuntemus– ja 

huoltokurssin nuorille. Osan-

otto oli runsasta 

 Martat viettivät 60-vuotisjuhlaa 

Joulukuu 

 Joulu avattiin kirkolla hieman 

edellisvuotta vaisummin. Las-

tenteatteri esitti Petrin ja Vel-

hon Seuratalolla 

 Itsenäisyysjuhla pidettiin Erä-

järvellä. Suojeluskunnan ja 

Lotta Svärd-yhdistyksen muis-

tolaatta paljastettiin Erälinnan 

edustalla 

 Eky sai vieraita Ikaalisten Luha-

lahden kylältä 

 Uusi Vuosi otettiin vastaan kir-

kolla edellisvuotiseen tapaan 

 

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 jä-

senille etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/

pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  


