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27.9.-3.10.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20 

          Su          10-18 

 

 

 

 

Nyt on aika päivittää  

kesäkukat 

Callunat 2,69 kpl 
 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

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.  

Ma 27.9. klo 18 saunailta 

Einon Pirtin rantasaunalla 
os. Eräpyhäntie 163.  

Mukaan toivotaan erityisesti uu-

sia paikkakunnalle muuttaneita. 

Oma pyyhe mukaan. Ekyn tarjo-

aa grillimakkaraa ja juomaa. 

 

Tilaisuuteen ovat kaikki  

TERVETULLEITA! 
 

Järj. yhdessä ja lähellä –hanke 
 

LOUNASRAVINTOLA 
JA PUB ERÄJÄRVI  

Voit tuoda  

METALLIROMUA  
Kuusakosken romulavalle  

os. Vedentaustantie 386. 
 

Vain metalliromua,  

ei kylmälaitteita eikä renkaita 
 

Lisät. 040 502 4091/Erkki 

La 25.9. n. klo 19.30 

Koronasyksyyn yllätysohjelmaa 

Vapaa pääsy 

(avoinna 12-23 
 

                Perjantaisin klo 20 

                      TIETOKILPAILU 
 

                       TERVETULOA! 

 

 

Liput 20€/18€/10€ 
Ekyltä tai ovelta 

Torstai    23.9. klo 19 
Lauantai 25.9. klo 15 



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 Erälinna

ssa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-

linnassa  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-

lu Lounarissa  

31.10. asti Kaktu Kuparisen  

näyttely "Taikametsän Asukkaat” 

Lounarissa 
 

*    *    *  

 

To 23.9. klo 19 Lenin jäillä Tupate-

atterissa 

La 25.9. klo 15 Lenin jäillä Tupate-

atterissa, viimeinen näytös 

La 25.9. n. klo 19.30 yllätysohjel-

maa Lounarissa 

Su 26.9. klo 10 Messu kirkossa 

(Mustajärvi, Linjama)  

Su 26.9. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa  

Ma 27.9. klo 18 kaikille avoin sau-

nailta Einon Pirtin rantasaunalla 

Ma 27.9. klo 18 Rönnin Kesäteat-

teri 2022 kokoontuu Eräpyhän-

tie 937 

Ti 28.9. klo 18  Eräjärven Tupateat

-teri 2022 kokoontuu Eräpyhän-

tie 937  

Ke 29.9. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa. Vie-

raana vs kappalainen Sauli Keski-

nen 

Ekyn illallissuunnitelma muuttui 
Ekyn illalliset aikaistuvat viikolla, sillä perjantaina 29.10. ja lauantai-

na  30.10. vietetään monin paikoin Hallowen-juhlia. Eli illallista nauti-

taan yhdessä jo 23.10. Erälinnassa.  

Illallisen ruokalaji-ideoita voi kehitellä yksin tai vaikka pienissä omatoi-

miryhmissä. Mahdollisimman yksinkertaisesti toteutettavat ruokalajit 

ovat parhaita, kun ruokaa tehdään isolle joukolle. Ideoita, eli omia re-

septejä voi toimittaa Ekylle tai Ekyn hallituksen jäsenille. Toiveena on, 

että ruokia voisi toteuttaa myös lähiruokaperiaatteella. Joitakin resep-

tejä on jo kasassakin. Kuva ja kuvaajan nimi olisi kiva olla reseptin mu-

kana. Aiomme nimittäin tehdä niistä myytäviä reseptipostikortteja Ekyl-

le. Reseptit voi toimittaa Ekyn toimistolle tai sähköpostil-

la eky@erajarvi.net. 

Illallisten jatkosuunnitteluun, keittiölle, salin järjestelyyn, tarjoilupöy-

dän kattamiseen, koristeluihin, loppusiivouksiin ja tiskaamisiin 

(Erälinnassa on tiskikone) mahtuu talkoolaisia. Tule mukaan iloiseen 

joukkoon, tehdään yhdessä mukava ilta! Ruokien valmistamisessa osal-

listuvilla tulisi olla hygieniapassi suoritettuna.  Otamme mielellämme 

vastaan tuotelahjoituksia. 

Tukikonsertti tammikuulle 

Ekyn tukikonsertti päätettiin siirtää Loppiaisen jälkeiselle sunnuntaille, 

eli 9. tammikuuta. Joitakin esiintyjiä jo suunniteltiinkin, mutta löytyisi-

kö talkoohenkisiä esiintyjiä lisää? 

Lux Korkeakoski -valotapahtuma Juupajoella 
 

Lux Korkeakoski -valotapahtuma valaisee syksyn pimeydessä 25.-26.9. 

klo 19.30-23.00. Walleniuksen Wapriikissa Juupajoella. Ilta tuo hämär-

tyessään esiin erilaiset valot ja valoteokset. Sisällä ja ulkona voi kierrellä 

katsellen valoteoksia ja kokea kuinka tehdasmiljöö täyttyy valoilolla. 

Esillä on muun muassa Aalto-yliopiston ja Helsingin kuvataidelukion 

opiskelijoiden animaatioita, luonnon ja valon installaatioita sekä valote-

oksia kierrätysmateriaaleista. 

 

Tee- ja kahvihuone Singerissä nautitaan lämmintä juotavaa, makeita 

herkkuja ja pientä suolaista. Samalla voi tutustua Galleria WW:n näytte-

lyihin sekä herkkukauppa- ja putiikki Lafkaan. Tapahtuman aikana alu-

etta valaisevat myös muut Korkeakosken valot. 

 

Lauantaina 2.10. Walleniuksen Wapriikissa järjestetään Avara minä -

hyvinvointimessut klo 10-18. Tapahtuma kokoaa yhteen hyvinvoinnin 

eri osa-alueista kiinnostuneet. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja henki-

sen kasvun tapahtuma tarjoaa inspiroivia ja energisoivia luentoja mie-

lenkiintoisilta luennoitsijoilta, erilaisia hyvinvointialan näytteilleasetta-

jia, hoitoja, rentoutustuokioita ja workshoppeja. 

       JJ 

mailto:eky@erajarvi.net

