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11.-17.10.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8 - 20  

        La            9 -  18 
        Su          12 - 18 

 

 

 

 

 AUKIOLOAJAT MUUTTUIVAT 

TALVIAIKAAN 

Palvelemme: 

 ma-pe   8 - 20 

 la           9 - 18 

 su        12 - 18 
 

Salen väki toivottaa kaikille  

upeaa ja värikästä syksyä! 

 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

  

                    

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys  EKY  

Palvelemme 
 

 MA  9-15    ja    TI-PE   9-17   

Asiamiesposti 

Apteekin palvelupiste, lääketi-

laukset ke klo 17 mennessä 

Veikkaus 

Kopiointipalvelut 

Eräjärvi-tuotteita 

Kalastuslupia 

Paikallisia tuotteita 

Kylälehti Purkiainen 

Vesiosuuskunnan toimisto 



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 Erälin-

nassa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-

linnassa  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-

lu Lounarissa  

31.10. asti Kaktu Kuparisen  

näyttely "Taikametsän Asukkaat” 

Lounarissa 
 

*     *    *  
 

Su 10.10. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ke 13.10.  klo 12 Ateriapalvelu  ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa. Vie-

raana Lea Pyyhtiä  

La 16.10. Live-musiikkia Louna-

rissa 

Su 17.10. klo 10 Kirkon 200-

vuotisjuhlamessu. Messun jälkeen 

juhla srk-kodilla. (Mäkinen, Linja-

ma, Nyman). Kysy kyytiä Terhi Ra-

talahdelta p. 050 345 1961.  

Ma 18.10. klo 9.30 Perhekerho 

srk-kodissa 

Ma 18.10. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

La 23.10. klo 18 Ekyn Juhlaillalliset 

Erälinnassa 

Pe 29.10. klo 21 Karaoke Louna-

rissa 

Syksyinen ja liikunnallinen tervehdys  

Eräjärven Urheilijoilta! 

 

Syksyn liikuntakausi Erälinnassa on käynnistynyt ja liikuntaryhmissä 

on ollut mukavasti osallistujia! Hienoa, että kylällämme saadaan 

talkoovoimin järjestettyä liikuntaa monessa muodossa, monen 

ikäisille! 

Erälinnassa on viikoittaisten liikuntaryhmien vuorojen lisäksi  

Vapaita vuoroja, joita yksityishenkilöt voivat varata vapaasti omaan 

käyttöön, pientä maksua vastaan, vaikkapa sulkapallon pelailuun 

perheen tai kaveriporukan kesken. Salia ja kahviota voit varata  

myös 

esimerkiksi liikunnallisille lasten synttäreille, edullisesti hintaan 

20€ / 2 tuntia! Liikuntavälineitä ja pelejä on monenlaisia, joista 

saa koottua vaikka temppuradan lapsille!  

Kysy lisää salivuorojen varauksista Anu Lemmetyltä,  

040 518 0066 (klo 17 jälkeen). 

 

Erälinnan salin ja kahvion varauskalenteri ja vuorot ovat nähtävissä 

EräU:n päivitetyillä nettisivuilla, kohdassa Erälinna/Varauskalen-

teri.  

EräU:n nettiosoite: www.erajarvenurheilijat.com  

 

 EräU:n jäsenmaksun 2021 voi maksaa kätevästi suoraan tilille! 

 

 Eräjärven Urheilijat FI 37 4500 1040 0007 34 

 

    * Lapset, alle 15-vuotiaat: 5€ 

    * 15-vuotiaat ja aikuiset: 10€  

    

AL 

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.  

http://www.erajarvenurheilijat.com/


Kylätor
i 

Ekyn ed
ustalla

  

La 30.1
0. klo 

12-15 

Syksyn hirvenmetsäs-
tyksestä Eräjärvellä 
 

Eräjärven Hirvimiesten jahtikausi 

alkaa tänä vuonna lauantaina 16. 

lokakuuta. Tarkoituksena on käy-

dä seuraavat yhdeksän viikonlop-

pua metsällä. Hirvestys päätetään 

joulukuun puolivälissä. Hirvien 

lisäksi pyynnin kohteena ovat 

myös alueen valkohäntäpeurat. 

Peuran metsästystä suoritetaan 

muutamana viikonloppuna ennen 

hirven pyynnin aloittamista sekä 

pääosin vuodenvaihteen jälkeen 

tammi- ja helmikuulla. 

Kuulutus kyläläisille: Onko tiedos-

sanne henkilöä joka on toiminut 

lihanleikkaajana tai olisitko sinä 

kiinnostunut oppimaan saaliin ja 

ruhonkäsittelyä? Hirvimiehet ha-

kevat avukseen lihanpaloittelijaa. 

Mikäli kiinnostuit asiasta tai osaat 

vinkata meidät sopivan henkilön 

jäljille, otathan yhteyttä. Metsäs-

tyksen johtajamme Ismo Koskinen 

(puh. 040 700 1550) vastaa mie-

lellään lihanpaloitteluun ja kaik-

kiin muihinkin Hirvimiesten toi-

mintaan liittyviin kysymyksiin. 

Koronatilanteen vuoksi seura on 

päättänyt olla järjestämättä 

maanomistajille ja kyläläisille tar-

koitettuja perinteisiä hirvipeijaisia. 

Asiassa mennään turvallisuus 

edellä eli jäämme odottamaan 

turvallista syksyä yhteisiin juhliin, 

missä jokainen voi nauttia juhlasta 

ilman pelkoa. 

Toivotamme kaikille maanomista-

jille, kyläläisille ja Eräjärvellä va-

paa-aikaansa viettäville virkistävää 

ja turvallista syksyä. 

 

Eräjärven Hirvimiehet 

Sihteeri 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

Eräjärven terveysaseman palvelut 
 

Aikuisneuvola 

Terveydenhoitaja, puhelin 040 133 6775 

Ajanvaraus arkisin klo 11 - 12  

 

Eräjärven äitiys- ja lastenneuvola 

Terveydenhoitaja Ulla Santahuhta, puhelin 050 4307 946 

Ajanvaraus ma - pe klo 11 - 12 

 

Eräjärven Terveysasema Mäkikaupintie 2, 35220 Eräjärvi 

Musta luomutee 67%, 

sitruunaruoho, seljan-

marja, kookoslastut, 

luonnolliset  

hedelmäaromit,  

mustaherukanlehdet, 

mustikat, ruiskukante-

rälehdet ja luonnolli-

nen vanilja-aromi.   

 
Lokakuun tarjous  4,90€ 



Syödään ja juhlitaan 

yhdessä! 

Ekyn ja Purkiaisen kolmen vuosi-

kymmenen kunniaksi järjestäm-

me Juhlaillallisen Erälinnassa. Lu-

vassa on oman kylän resepteillä 

talkoiltu maukas kolmen ruokala-

jin illallinen. Illan aikana voi muis-

tella, mitä kaikkea mukavaa, 

enemmän tai vähemmän muka-

vaa on sattunut Ekyn ja Purkiai-

sen matkassa.  

Suomessa ainutlaatuinen Purkiai-

nen on matkannut 6,5 kertaa 

maapallon ympäri. Sen verran on 

nimittäin yhteensä kertynyt tal-

koomatkoja Purkiaisen jakajille. 

Lämmin kiitos kaikille jakajille.  

Myös Ekyn Kyläputiikki-toimisto 

on ainutlaatuinen Suomessa. 

Vuosien varrella toiminta on 

muuttunut, kuten kylämme toi-

mintaympäristökin. 

 Perusasiat kuitenkin ovat edel-

leen olemassa, ja yhdessä kaikki-

en kylän toimijoiden kanssa 

olemme selviytyneet erittäin hy-

vin muutoksista. Eräjärvi-henki 

elää ja voi hyvin!  Harvassa isom-

massakaan kylässä on näin hyvät 

palvelut.  Onneksemme kylääm-

me on vuosien varrella muutta-

nut todella paljon uusia asukkai-

ta. Olette kaikki lämpimästi ter-

vetulleita. Ilman teitä meillä ei 

olisi näitä palveluja. Lisäksi uudet 

ihmiset tuovat aina tuliaisina uu-

sia ideoita, näköaloja, kokemuk-

sia ja taitoja. Lisäksi tulee uusia 

tekijöitä ja uutta sukupolvea.  

Toiminta-ajatuksemme löytyy 

säännöistämme: 

 1.§  

Yhdistyksen nimi on Eräjärven 

kehittämisyhdistys ry ja kotipaik-

ka Oriveden kaupunki. Yhdistys 

voi liittyä jäseneksi muihin saman 

tarkoitusperän yhdistyksiin. Yh-

distys on puoluepoliittisesti sitou-

tumaton.  

2.§  

Yhdistyksen tarkoituksena on toi-

mia Eräjärven ja sen lähialueiden 

sekä asukkaiden elinolosuhteiden 

turvaamiseksi ja kehittämiseksi.  

 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:  

1. toimimalla yhteistoiminnassa 

muiden yhdistysten, yritysten, lii-

kelaitosten ja julkisen hallinnon 

kanssa,  

2. järjestämällä koulutustoimin-

taa, huvitilaisuuksia  

3. pyrkimällä turvaamaan yksi-

tyisten ja yhteiskunnallisten pal-

velujen saatavuus toiminta-

alueellaan  

4. vaikuttamalla toiminta-

alueensa olosuhteisiin antamalla 

kannanottoja ja lausuntoja sekä 

tekemällä esityksiä,  

5. suorittamalla varainhankintaa 

toimintaansa varten harjoittamal-

la kioskitoimintaa sekä pitämällä 

arpajaisia ja suorittamalla va-

rainkeräyksiä,  

6. hankkimalla ja omistamalla 

toimintaansa varten tarpeellista 

kiinteää ja irtainta omaisuutta,  

7. järjestämällä ja tukemalla yh-

teistä kyläläisille järjestettyä har-

rastus-, virkistys- ja kulttuuri-, 

ym. vastaavaa toimintaa kaikissa 

sen muodoissa sekä  

8. edistämällä muillakin tavoilla 

entisen maaseutumaisten aluei-

den asukkaiden hyvinvointia.  

9. harjoittamalla julkaisutoimin-

taa.  

 

Tarvittaessa yhdistys hankkii toi-

mintaansa varten asianomaisen 

viranomaisen luvan. 

 

 3.§  

Yhdistykseen voi liittyä varsinai-

seksi jäseneksi henkilö tai oikeus-

kelpoinen yhteisö, joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen ja sään-

nöt.  

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.  

Jäseneksi ottamisesta päättää 

yhdistyksen hallitus.  

Yhdistyksen jäsen on velvollinen 

suorittamaan yhdistyksen varsi-

naisen kokouksen päättämän 

liittymis- ja vuosittaisen jäsen-

maksun. 

Jos et vielä ole Ekyn jäsen tai 

maksanut tämän vuoden jäsen-

maksua, sen voi suorittaa Ekyllä 

tai suoraan pankkitilille:  

FI25 5018 0720 0033 17. 

Jäsenmaksu on 15€/henkilö ja 

30€/yhteisö.  

Jäsenmaksu on henkilökohtainen 

ja liittymismaksua ei peritä. 

 

   


