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1.-7.11.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8 - 20  

        La            9 -  18 
        Su          12 - 18 

 

 

 

 

Loppuerä 

Callunat 2,49 kpl 
 

Eräjärven lapset ovat piirtäneet 

upeita halloween piirustuksia,  

              tulkaahan ihastelemaan. 

  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

  

                    

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 

 
 
 
 
 

LINNABURGER 
Pop up –hampurilaiskahvila 

Erälinnan kahviossa 
 

La 6.11. klo 12-21 
  Lapsille temppurata klo 12-16 

  Livemusiikkia klo 18 alkaen,  

      Lörkvist Underground 
 

Su 7.11. klo 12-16 
 

    Yhteistyössä Eräjärven Urheilijat ry       
    kanssa 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi 

P. 040 350 1253 

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 pelataan 

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  
 

*     *    *  
 

La 30.10. klo 12-15 Kylätori 

Ma 1.11. klo 9.30 Perhekerho srk-

kodissa 

Ti 2.11. klo 16 Raamattupiiri srk-

kodissa 

Ke 3.11. klo 12 Ateriapalvelu ja keski-

viikkokerho srk-kodissa 

La 6.11. klo 12-21 Linnaburger Erälin-

nassa 

La 6.11. klo 13 Sanajumalanpalvelus 

kirkossa (Mustajärvi, Nyman).  

Su 7.11. klo 12—16 Linnaburger Erä-

linnassa 

Su 7.11. klo 12 Pyhäkoulu srk-kodissa 

Su 7.11. klo 17 Kyläkokous Erälinnas-

sa.  

Ti 9.11 klo 11 Elomyyjäiset srk-

kodissa 

La 20.11. klo 10-14 hapanjuurileivon-

takurssi PVY:n talolla 

Kylälehti Purkiaista julkaisee Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. Ilmoitukset ja muu aineisto viim. ke 

klo 12.00 p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat 

Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vas-

taavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Elomyyjäiset  

seurakuntakodissa 
Meillä on hieno lämmin kesä 

takana päin, vaikka kaikki eivät 

kokeneet sitä niin. Maanviljeli-

jöiden saama sato ei ilmeisesti 

ollut paras mahdollinen, vaikka 

metsä antoi marjoja ja sieniä 

kovasti. Tänäkin vuonna ih-

mettelin sitä Jumalan antamaa 

runsautta katsellessani puoluk-

kamättäitä, kun kukaan ei niitä 

kaikkia saa metsistä millään poi-

mittua. Samoin suppilovahveroi-

ta ja muitakin sieniä on ollut 

”metsät väärällään”. Jumala on 

rikas antaja! 

Nyt iltojen pimeneminen ja il-

man viileys saa mielellään jää-

mään sisätiloihin joko käsityön, 

lukemisen, säilömisen tai leipo-

misen pariin. Tuotoksia tulee 

helposti tehtyä yli oman tarpeen 

ja monet mielellään lahjoittavat 

niitä hyvään tarkoitukseen. Kaik-

kea tätä ja paljon muutakin saa 

tuoda diakoniatyön hyväksi pi-

dettäviin  

ELOMYYJÄISIIN ti 9.11 klo 11 

seurakuntakodissa. 

Tavaraa saa tuoda aamusta klo 

9 alkaen. Kylädiakoniatoimikun-

nan jäsenet paistavat lettuja ja 

piirakkaa ja niitä me nautimme 

kahvin kanssa. Tavara myydään 

huutokauppaperiaatteella. 

Myös arpajaiset kartuttavat 

tuottoa, joka käytetään Eräjär-

ven alueella tapahtuvaan dia-

koniatyöhön toimikunnan koko-

usten päätösten mukaan. 

 

Tervetuloa mukaan!     

Terhi Ratalahti, diakoni   

p.050-3451961 

 

Ps. Tervetuloa myös joka toinen 

viikko maanantaisin perheker-

hoon ja sunnuntaisin pyhäkou-

luun. Niistä tiedot tarkemmin 

Purkiaisessa.     

 

 
                                                                                                                                                   



 

          Kiitos työntekijät 
 

Eräjärvellä on hautausmaa  

todella hyvin hoidettu! 

        Poikkeilija 

Mm.  

Leivonnaisia  

Käsitöitä  

Lettuja ja vohveleita,  

Kuumaa kasvis-

sosekeittoa  

 

TERVETULOA  

Ilmaiset myyntipaikat,  

ei tarvitse varata  

etukäteen 

 

Kylätor
i 

Ekyn ed
ustalla

  

La 30.10
. klo 12

-15 

Su 7.11. klo 17 ERÄLINNASSA 

ERÄJÄRVELÄISTEN  

KYLÄKOKOUS  

KESKUSTELLAAN KOULUISTA 

 

Keskustellaan muun muassa: 

  Kuinka turvata Eräjärven koulun tulevaisuus? 

  Toimintasuunnitelma lakkautusuhkaan varautumiseksi? 

  Miten ohjata kyläkoulusta kiinnostuneet ihmiset  

    Eräjärvelle asumaan? 

KAIKKI TERVETULLEITA  

Järjestämässä Eräjärven Kehittämisyhdistys  
Yhdessä ja lähellä –hanke & pitäjän väki 

Varaa aika  

influenssarokotukseen 
 

Eräjärven terveysasemalla on  

influenssarokotukset  

2.11. ja 9.11. klo 8-11.  

Ajat ajanvarauksella  

numerosta 03-5357 5777  

ma ja to 12.30-15.00 sekä  

ti, ke ja pe 8.00-11.00 

 tai terveydenhoitaja Raija Kirjas-

niemeltä puh. 040 1336775  

ma-pe klo 11-12 
 

Aikoja varattavissa myös sähköises-

ti: https://www.tampere.fi/sosiaali-

ja-terveyspalvelut/orivesi/

terveyspalvelut/

influenssarokotukset.html  
 

Eräjärven rokotukset löytyvät  

aikuisneuvonnan alta. 
 

Oriveden terveyskeskus 

Eräjärven Kehittämisyhdistys KIITTÄÄ kaikkia  

juhlaillallisiin osallistuneita!  

Kiitos talkoolaisille ja muille mukana olleille sekä  

lahjoittajille! 

Kiitokset Marjo Mäkinen-Aakula, Kari Aakula/Länsi-

Maito, Päivi ja Reijo Siren, Teivon liha, Vallesmanni,  

Sale, Lounari 

Maksuttoman influenssarokotuksen 

saavat ne, joiden terveydelle influens-

sa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden 

terveydelle influenssarokotuksesta on 

merkittävää hyötyä: 

 terveys- ja sosiaalialan ammattilai-

set sekä lääkehuollon henkilöstö  

 raskaana olevat naiset 

 alle 7-vuotiaat 

 kaikki 65 vuotta täyttäneet 

 sairautensa tai hoitonsa vuoksi ris-

kiryhmiin kuuluvat 

 vakavalle influenssalle alttiiden 

henkilöiden lähipiiri 

 varusmiespalveluksen aloittavat 



Juhlatunnelmia lauantai-

iltana 23.10.2021 

Vaati ponnistusta lähteä yhtei-

seen juhlaan maskisulkeisten, 

koronaeristysten ja kontaktien 

välttelyn jälkeen. Kun sitten EKY 

esitti illalliskutsun, padot aukeni-

vat, kutsuun vastattiin ja kelpo 

joukko kansoitti Erälinnan juhla-

pöydät. Olihan meitä myös hirvi-

jahdissa Eräjärven metsissä ja 

kannustamassa nopsajalka Siirin 

Valtsua lännen mailla Porissa. 

Loput varmaan saunoivat autu-

aasti, ja juhlasta tiedottaneet 

aviisit OS ja Purkiainen olivat 

menneet sytykkeinä saunan pe-

sään.   

Erälinnassa bongattiin tuttuja ja 

harjoitettiin nimimuistia samalla. 

Illan patriarkaalisin hahmo oli 

Reijo Kahelin, jonka 30-vuotisen 

EKYn isyys on kiistaton. Reijon 

partakin oli illan pisin, kun Kalli-

on Esasta ei ollut havaintoa. Illan 

matroona puolestaan oli Anne 

Kahelin, kuuluttaja ja touhun tä-

ti.  

Wieniläiskahvilan tunnelmaa toi 

Juhani Tuominen viuluineen yh-

distettynä yleisön iloiseen pu-

heensorinaan.  Pääkokkina ahke-

roi Kalevi Tuomivaara apunaan 

tuttuja ekykasvoja. Salin tyyty-

väisyyden takasi Arja Rajala kah-

vipannuineen. Pääpöytä loisti 

syksyn siivittämänä punaisine 

omenoineen ja värikkäine lehti-

koristeineen. Pork-

kanasosekeitto, ruokaisa lihapata 

ja jälkiruokien piristävä makeus 

kahvin kera kruunasivat virkistä-

vän ja leppoisan iltajuhlan.  

Tyytyväiset juhlijat, puolesta AVS 

Kyläkokouksessa  

koulun ja kylän  

tulevaisuutta 
 

Kylän asukashankintaryhmä kut-

suu kaikkia kyläläisiä mukaan 

keskustelemaan kylämme ja kou-

lumme tulevaisuudesta. Koulum-

me oppilasmäärä alueella synty-

neiden lasten lukumäärän perus-

teella laskee uhkaavasti. Tuota 

lukumäärää kaupunki pitää suun-

nittelunsa pohjana. Mutta em-

mehän me tyydy siihen? Eräjär-

velle on vuosien saatossa onnek-

semme muuttanut runsaasti lap-

siperheitä, joten oppilasmäärä 

on vanhoja ennusteita huomatta-

vasti suurempi. 

 

Eräjärvellä on kylän kokoon näh-

den erittäin hyvät palvelut ja vir-

keää toimintaa, ja paljon harras-

tusmahdollisuuksia. Lyhyt matka 

niin rautatieasemalle, Oriveden 

keskustaan ja Tampereellekin 

täydentävät omaa tarjontaa. 
 

Jokainen uusi asukas, oli hän 

sitten minkä ikäinen tahansa, on 

meille arvokas. Monet kyläämme 

muuttaneet työikäiset tai eläke-

läiset ovat rikastuttaneet kyläm-

me elämää, osallistuneet monen-

laiseen talkoiluun ja toimintaan. 
 

Mutta koulun turvaamiseksi ta-

voitteemme on lisätä varsinkin 

lapsiperheiden määrää aktiivises-

ti. Kasvava asukasmäärä turvaisi 

paremmin myös kylämme palve-

lut. Esimerkiksi kyläkaavassa Erä-

järven keskustaajamaan on li-

sätty yli neljäkymmentä raken-

nuspaikkaa. Ja muilla alueilta löy-

tyy paljon hienoja luonnonlähei-

siä rakennuspaikkoja uusille ko-

deille. Mitä kohteita/tyhjillään 

olevia kiinteistöjä Sinä tietäisit? 

Toivomme, että mahdollisimman 

moni kyläläinen heräisi asialle 

ennenkin meille käy kuten muille 

Oriveden kyläkouluille on jo käy-

nyt. 

 

Lämpimästi tervetuloa Kyläko-

koukseen sunnuntaina 7.11. kel-

lo 17 Erälinnaan tekemään tule-

vaisuutta.  

Tilaisuus on osa Ekyn Yhdessä ja 

lähellä -hanketta.  


