
47/2021 

22.-28.11.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

  Avoinna 30.11. asti  

ma-pe    8 -  20  
         La          9 - 18  
         Su        12 - 18  
  

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 

 

 

 

 

Kariniemen kypsät siivet  

11,98 / 2 kg pss pakaste 

 Siipiveikkojen  

hot-maustekastike 7,90 

 

Sunnuntai  

aukiolo muuttuu!  

1.12. alkaen klo 11-16  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

  

                    

Eräjärven Kehittämisyhdistys * EKY  

Palvelemme 
 

 MA  9-15    ja    TI-PE   9-17 
Huom. La 4.12. klo 10-14   

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääke-
tilaukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi 

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net 

LOUNASRAVINTOLA JA PUB ERÄJÄRVI  

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n 

SYYSKOKOUS 

pidetään ti 30.11.2021 kello 18 

Eräjärven koululla/kirjastossa 
 

Esillä sääntöjen mukaiset  

syyskokousasiat, mm. hallituk-
sen jäsenten valinta.   

Tule mukaan suunnittelemaan 
kylätoimintamme ensi vuotta! 

Glögitarjoilu 
 

TERVETULOA!  
  Hallitus 

Palvelemme 
Ti-To 10-17 

Pe 10-22 
La 12-20 

Su-Ma suljettu 
Tapahtumailtoina pidempään 

 

Pe 19.11. Tarjoilemme joulu-
puuroa Oriveden Joulunavaukses-
sa Oriveden Kampuksen pihassa 

 
Huom! La 27.11. 

Lounarissa ei ole ohjelmaa! 
 
 

Helpota joulua ja tilaa  
jouluruoat meiltä: 

Laatikot, salaatit ja joululimput. 
Huomioimme myös  
erityisruokavaliot. 

 
Jouluruokatilaukset   

14.12. mennessä. 
Noudot 22.-23.12. klo 12-17. 

Katso tuotteet ja hinnat: 
www.puberajarvi.net 

        tai Facebook-sivultamme 

TERVETULOA!                                              044 530 6366 



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  
23.11.-31.12. Lounarin taidenäytte-
lyssä Leila Lehtosen maalauksia 

 

*     *    *  
 

La 20.11. klo 10-14 hapanjuuri-

leivontakurssi PVY:n talolla 

Su 21.11. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Su 21.11. klo 15 Eräjärvi-Seuran 

syyskokous Erälinnassa 

Su 21.11. klo 17 EräU:n syyskokous 

Erälinnassa 

Ke 24.11. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodilla  

To 25.11. klo 19 Eräjärven lukupiiri 
kokoontuu kirjastossa poikkeuksel-
lisesti kuukauden 4. torstaina. Tar-
kastelussa Ruotsin meänkielen alu-
eelta lähtöisin olevan Mikael Nie-
men teos Veden viemät.  
Ti 30.11. klo 18 Ekyn syyskokous 

koululla/kirjastossa 

Ke 1.12. klo 12 Adventtijuhla srk-

kodissa 

La 4.12. klo 11-14 Joulunavaus ja 

Kylätori kirkolla 

La 18.12.  klo 10-15 joulumyyjäiset 

Erälinnassa 

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 vastaa-

vat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Säihkettä syksyyn heijastinpuulla 

Olemme saaneet Ekyn edustan puistikkoon kylän yh-

teisen heijastinpuun. Kuusen ideana on "tuo tullessas, 

vie mennessäs" eli jos kodin nurkista löytyy ylimääräi-

siä heijastimia, kannattaa ne tuoda heijastinpuuhun 

jonkun toisen hyödynnettäväksi.  

Kuusen lahjoitti Jokelan tila ja heijastimien alkupää-

omaa saatiin Salesta. Valoa pimeneviin iltoihin, muis-

tetaan loistaa!  

Jäsenmaksut ajantasalle 

Ekyn jäsenmaksu on edelleen 15 e vuosi henkilöjäseniltä ja 30 € vuo-

si yhteisöjäseniltä. Jäsenmaksu on henkilökohtainen ja sen voi suo-

rittaa Ekyn toimistolla tai pankkitilille FI25 5018 0720 0033 17.  

Ekyn toimistolla voi hoitaa myös EräU:n ja Eräjärvi-Seuran jäsenmak-

suasiat kuntoon. 

Ekylle joulukorttikuvia 

Joulukorttien aika lähestyy. Olisiko kylän taiteilijoilla lahjoittaa tai-

detta, maalattua tai kuvattua Ekylle oman kylän joulukorteiksi?  

Kuvat voi toimittaa sähköpostilla eky@erajarvi.net tai paperisina 

Ekyn Kyläputiikkiin.    Kiitos jo etukäteen!  

Jouluposti ulkomaille ajoissa 

Kortit ja kirjeet Euroopan ulkopuolelle tulee lähettää  

viimeistään 1.12. 

Eurooppaan ehtii lähettää vielä  1. luokassa 8.12. 

Paketit Euroopan ulkopuolelle viimeistään 1.12. ja Eurooppaan 8.12. 

mailto:eky@erajarvi.net


Eräjärven seudun vesiosuuskunta korottaa  
hintoja yleisen kustannusten nousun vuoksi 
 

Hinnankorotukset 1.1.2022 alkaen 
* Perusmaksu 80,00 €/vuosi  
* Jäätyneen vesimittarin vaihtaminen 240,00 €.  
Sis. uusi mittari ja vaihtotyö. Mittarinvaihto tilattava aina vesiosuuskunnalta 

* Sulkuventtiilin vaihtotyö 420 € 
 
Hinnat sis. alv. 24%. Hinnasto kokonaisuudessaan luettavissa koti-
sivuilla www.erajarvenvesiosuuskunta.net 
 
Pyydämme asiakkaita ilmoittamaan käytössä olevan sähköpos-
tiosoitteen. Tiedon voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen  
esvo@erajarvi.net tai kotisivujen kautta 
www.erajarvenvesiosuuskunta.net 
Sähköpostiosoitteita käytetään osuuskunnan sisäisessä tiedottami-
sessa.  

 

Koronapassin voi tulostaa Ekyllä 
Koronatodistus toimii koronapassina. Tallenna tai tulosta todistus 
itsellesi Omakannasta. 

1. Kirjaudu Omakantaan kanta.fi-sivulta omalla tunnistusvälineellä-
si kuten verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 

2. Valitse vasemman reunan valikosta kohta Koronatodistus. Löy-
dät linkin todistusosioon myös Omakannan etusivulta. 

3. Avaa koronatodistus painamalla pdf-linkkiä. Jos sinulla on todis-
tus, se avautuu uuteen välilehteen. 

4. Tallenna pdf-tiedosto omaan puhelimeesi tai muulle laitteelle. 
Näin todistus on sinulla valmiina, kun tarvitset sitä. Voit myös 
tulostaa todistuksen paperille. 

 
Koronapassi on vaihtoehto viranomaisten asettamille koronarajoi-
tuksille Suomessa. Rajoitusten kohteena olevat toimijat voivat pyy-
tää asiakkailtaan koronapassin näyttämistä sisäänpääsyn yhteydes-
sä.  

Marttojen pikkujoulut 
 

Marttapikkujoulua pyritään 
viettämään torstaina 2.12. klo 18 
alkaen Possulassa Haukisuontiel-
lä. 
  
Ohjelmassa ainakin joululta vi-
vahtavaa ruokaa, rentoa yhdes-
säoloa, perinteiset herkkukoriar-
pajaiset. Yhteislauluakin voidaan 
varovasti viritellä riittävillä turva-
väleillä. 
Joulupukki on luvannut tulla lah-
joja jakamaan, mutta varmiste-
taan lahjojen saanti ja otetaan 
mukaan pienet lahjapaketit. 
  
Mukaan kannattaa napata myös 
tonttulakki tai muuta jouluista 
asustetta ja iloista pikkujoulu-
mieltä. 
  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
pj. Heli Koskiselle p. 040 724 
7290 (myös whatsapp) tai era-
jarvenmartat@gmail.com sun-
nuntaihin 30.11. mennessä. 
  
Tervetuloa! 

Muistathan 

Eräjärvi-Seuran aiemmin ilmoite-

tun syyskokouksen su 

21.11.2021 Erälinnassa klo 15. 

Kahvit tarjotaan, tervetuloa! 



ONKO JOULU JO  

OVELLA? 
 

Lokakuun viimeisellä viikolla 

poikkesin tavarataloon jossa oli 

jo täysi joulumeininki. 

Hämmästyin ajankohtaa, jolloin 

joulutavarat oli jo marssitettu 

esiin. Se on tietysti kauppiaan 

etu saada asiakkaat jouluostok-

sille mahdollisimman varhain. 

Hitainkin hämäläinen ehtii lähes 

kahdessa kuukaudessa piipahtaa 

jouluostoksille. 

  

Joulun lähestyminen koetaan 

monella tavalla. Itselleni se tie-

tää yhteisiä piparitalkoita lasten-

lasten kanssa. Yleensä joku heis-

tä kysyy, koska leivotaan? Kun 

jokin viikonlopun aika saadaan 

sovittua, niin  sitten leivotaan. 

Tämä tilaisuus on helppo järjes-

tää: sen kun marssin kauppaan 

ja ostan valmista piparitaikinaa 

riittävästi. Samalla hankin ison 

pussillisen appelsiineja ja koko-

naisia neilikoita. 

Leipojat ryhtyvät innolla työhön. 

Taikina jaetaan saman suuruisiin 

paloihin. Yksi pelti täyttyy jokai-

sella erilaisista pipareita. Olen 

onnistunut haalimaan muovisia 

pikkuleipämuotteja suuren mää-

rän. Niissä on jopa krokotiili, lei-

jona ja kaikki perinteiset muotit. 

Minä huolehdin yleensä pipari-

en paistamisesta. Siinäkin saa 

olla tarkkana, jos pellillä on mi-

nipossuja. Ne kärähtävät helpos-

ti. 

Koska lapsenlapsia on yhtä pal-

jon, kun yhdessä kädessä sor-

mia, joutuu osa odottamaan lei-

pomisvuoroaan. Jotta lisää jou-

lun tuoksuja saadaan esiin, niin 

appelsiineihin pistellään koko-

naisia neilikoita. Kuvioita syntyy 

ja työvälineenä tarvitaan vain 

hammastikku helpottamaan nei-

likoiden uppoamista appelsii-

niin. Kun lastenlapsista suurin 

osa on jo aikuisia, niin tästä pi-

parien leipomisen perinteestä ei 

ole silti haluttu luopua. Nyt lei-

pojissa on jo yksi lastenlasten-

lapsi. Reippaasti nelivuotias mie-

henalku leipoi viime vuonna 

muiden mukana oman osuuten-

sa. Selvää on, että jokainen  saa 

mukaansa leipomansa piparit. 

Taloon jää leijumaan pitkäksi 

aikaa joulun tuoksuja. 

 

Joulun lähestyminen tietää 

myös joulukorttien kirjoittamis-

ta. Silloin kaivan esiin edellisen 

vuoden joulukortit. Säilytän niitä 

langalla solmittuna nippuna laa-

tikossa ja päälle kirjoitettu vuo-

siluku kertoo mistä vuodesta on 

kysymys. Jo muutaman vuonna 

olen saanut yhdeltä perheeltä 

joulukirjeen. Siinä he kertovat 

koko vuoden tapahtumista. Mu-

kana on yleensä valokuva heistä 

lastenlapsineen ja lapsineen. 

Uusina kasvoina on sulhaspoikia, 

jotka seurustelevat isojen las-

tenlasten kanssa. Tämä joulukir-

je on mielestäni mukava tapa 

joulukortteja korvaamaan. Vai-

kutteensa se lienee saanut 

”rapakon takaa.” 

 

kertoili Aholan Leena 


