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29.11.-5.12.2021 30. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

  Avoinna 30.11. asti  

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

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 

 

 

 

 
 

Oriveden Lepistön 

 10 kg perunasäkit 

 9,50/10 kg  

Lajikkeet Annabelle ja  

jauhoinen Afra 

 

1.12. alkaen 

 su avoinna klo 11-16  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

 

        Kotikylämme yhteinen 
 

        ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLA 
 

           Eräjärven Erälinnassa 6.12.2021  

 

Klo 12 jumalanpalvelus Eräjärven kirkossa 

Mustajärvi, Linjama 

 

Jumalanpalveluksen jälkeen kunniavartio  

ja seppelten lasku haudoilla 

 

Klo 13 alkaen kahvitarjoilu Erälinnassa,  

jonka jälkeen juhlatilaisuus 

 

Ohjelmassa mm. 

 

Eskarilaiset ja koululaiset musisoivat 

 

Juhlapuheen pitää  

Ylikomisario eläk., kaupunginvaltuutettu Jyrki Tuomaala 

 

Musiikki- ja lauluesityksiä artisti Jonne Sassi 

 

Ympäristötoimikunnan huomionosoitukset 

 

Maamme (soitettuna) 

 

Olette lämpimästi tervetulleita juhlaamme! 

(Saatavilla käsidesiä ja maskeja) 

 
 
 
 
 
 

 

MYYDÄÄN MATKAVENE 
Kuhmoisissa. 
Tiedot tori.fi 

P. 0400 625881 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 
 

MAANANTAISIN  
klo 17.30 sporttikerho eskareille  
ja alakouluikäisille Erälinnassa 
klo 18.30 Kuntolentopalloa Erälin-
nassa  
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 

 

*    *    *  
 
 

Ma 29.11. klo 9.30 Perhekerho srk-

kodissa. Välipala.  

Ti 30.11. klo 16 Raamattupiiri srk-

kodissa 

Ti 30.11. klo 18 Ekyn syyskokous 

koululla/kirjastossa 

Ke 1.12. klo 12 Adventtijuhla srk-

kodissa. Kysy kyytiä Terhi Ratalahdelta  

p. 050 345 1961  

To 2.12. klo 18 Marttapikkujoulut 

Possulassa 

La 4.12. klo 11-14 joulunavaus ja 

Kylätori kirkolla 

Su 5.12. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ma 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän 

sanajumalanpalvelus kirkossa 

Ma 6.12. klo 13 Itsenäisyyspäivän 

juhla Erälinnassa 

Su  12.12. klo 15 Akkanaisten joulu-

konsertti Lounarissa  

Ke 15.12. klo 18 Kauneimmat jou 

lulaulut kirkossa 

La 18.12.  klo 10-15 Joulumyyjäiset 

Erälinnassa 

Su 19.12. klo 10 Messu kirkossa 

  

                    

Eräjärven Kehittämisyhdistys * EKY  

Palvelemme 
 

 MA  9-15    ja    TI-PE   9-17 

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 

Kiviharjun Kauppa on nyt myös verkossa ja  
viikoittaiset toimitukset Eräjärvelle ja Orivedelle  
alkavat 

Kiviharjun Kauppa on tullut viimeisen vuoden aikana monille tutuksi 

Eräjärven Kylätoreilla ja muissa tapahtumissa. Valikoimaan alusta 

asti kuuluneet Teivon Lihan tuotteet taasen tunnetaan jo vuosikym 

menten takaa laajemminkin. Eräjärvellä ja Orivedellä kyseisiä 

tuotteita on kuitenkin ollut saatavilla viime aikoina ainoastaan Kivi 

harjun Kaupan myyntipisteeltä. 

Pitkä odotus on nyt päättynyt ja verkkokauppamme osoitteessa  

kiviharjunkauppa.fi on auennut. Verkkokaupan valikoimasta löydät 

ne tutut tuotteet, joita olemme torillakin myyneet sekä muita laatu 

tuotteita Teivolta ja jatkossa myös muilta toimittajilta. Verkkokau 

pasta voit tilata suosikkituotteitasi silloin, kun se itsellesi parhaiten 

sopii ja tuotteiden nouto on mahdollista myyntipisteeltämme esim. 

Kylätorilla tai vaikka Lounarista lauantaisin. Kylmäautomme pysäh 

tyy torstaisin myös Orivedellä, jolloin tilaus on mahdollista noutaa 

myös sieltä. 

Tervetuloa tutustumaan tarjouksiin ja verkkokauppaamme! 

T: Kiviharjun Kauppa 

P.S. Seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, tekemällä tuotear 

vosteluja sivuillamme tai tilaamalla uutiskirjeemme osallistut arvon 

toihin, joissa jaamme mahtavia tuotepalkintoja! 

Pe 24.12. klo 14 Aattohartaus kirkossa 

La 25.12. klo 9 Sanajumalanpalvelus kirkossa 



Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjär 

vi. Ilmoitukset ja muu aineisto 

viim. ke klo 12.00 p. 040 350 

1253 tai 

purkiainen@erajarvi.net. Ilmoi 

tushinnat Ekyn jäsenille etusivul 

la 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/

pmm. Muille vastaavat hinnat 

0,35 ja 0,30 €/pmm.  

 

 

    Koko kylän yhteiset  

  JOULUMYYJÄISET 

LA 18.12. klo 10-15  

ERÄLINNASSA 
 

Tervetuloa myymään tai  
tekemään jouluisia ostoksia,  

nauttimaan joulun tunnelmasta  
ja kahvion herkuista! 

Mikäli olet kiinnostunut myynti 
paikasta, ole yhteydessä ja  

ilmoittaudu sähköpostilla 13.12. 
mennessä osoitteeseen  

erajarvenurheilijat@gmail.com 
 

 Myyntipöydän hinta 10€ 
 

       Jouluterveisin EräU 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n 

SYYSKOKOUS 

pidetään ti 30.11.2021 klo 18 

Eräjärven koululla/kirjastossa 
 

Esillä sääntöjen mukaiset  

syyskokousasiat, mm. hallituk 
sen jäsenten valinta.   

Tule mukaan suunnittelemaan 
kylätoimintamme ensi vuotta  

sekä juttelemaan Ekyn 
nettisivuista. Glögitarjoilu 

 

TERVETULOA!  
  Hallitus 

 

Marttapikkujoulut  

to 2.12. klo 18 alkaen  
Possulassa Haukisuontiellä 

  
Ohjelmassa  joululta vivahtavaa 
ruokaa, rentoa yhdessäoloa ja 
perinteiset herkkukoriarpajaiset. 
Mukaan pienet lahjapaketit ja 
tonttulakki sekä iloista pikkujou 
lumieltä! 
 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut 
pj. Heli Koskiselle p. 040 724 
7290 (myös whatsapp) tai  
erajarvenmartat@gmail.com 
sunnuntaihin 28.11. mennessä. 
 

TERVETULOA! 

  

 

myy Teivon Lihan tuotteita 

KYLÄTORILLA 4.12. klo 11-14 

Tuotteita voi tilata ennakkoon 
KIVIHARJUNKAUPPA.FI.  

Ennakkotilaukset viim. 29.11. 

KYLÄTORI LA 4.12. KLO 11-14  

Eräjärven kirkolla 

Lättykahvila, joulukuusia, glögiä, leivonnaisia, 
Teivon Lihan tuotteita. Tule katsomaa mitä 
kaikkea muuta! 
 

Ilmaiset myyntipaikat 
Tervetuloa myyjäksi  

tai asiakkaaksi 



Uhohtuiko heijastin? 
Ei hätää, voit ottaa heijastimen 

Ekyn edessä olevasta heijastin 

puusta. 

 

Jalankulkijan näkymi 

nen pimeällä 
Jalankulkijan on lain mukaan pi 

meällä liikkuessaan yleensä käy 

tettävä heijastinta. 

Kaukovaloilla ajava autoilija nä 

kee ilman heijastinta pimeällä 

tiellä kulkevan jalankulkijan noin 

150 metrin etäisyydeltä vaate-

tuksesta ja auton valoista riippu 

en. Heijastinta tai heijastinliiviä 

käyttävä nähdään jopa yli 600 

metrin päästä. 

Kohtaamistilanteessa lähivaloilla 

ajava autoilija havaitsee ilman 

heijastinta kulkevan henkilön 

vasta noin 50 metrin päästä, kun 

jalankulkijan heijastin voi näkyä 

jo 350 metrin etäisyydeltä. 

Valaistuissa taajamissakin voi olla 

vaikea havaita pimeän aikaan 

liikkuvia jalankulkijoita ja pyöräi 

lijöitä. Katu- ja mainosvalot sekä 

puiden ja pensaiden varjot han 

kaloittavat havainnointia. Sade, 

sumu ja huurtuneet ikkunat hei 

kentävät kuljettajan näkymää. 

Näkemiseen vaikuttavat myös 

valojen kunto sekä tuulilasin li 

kaantuminen.  

Kiinnitä heijastin oikein 

Heijastimia on vapaasti riippuvia, 

irrotettavia ja kiinteitä. Riippuva 

heijastin kiinnitetään polven kor 

keudelle niin, että se pääsee va 

paasti heilumaan. Autoilija ha 

vaitsee parhaiten tien puoleiselle 

sivulle kiinnitetyn heijastimen. 

Riippuheijastimen pitää päästä 

heilumaan vapaasti ja näkyä sekä 

eteen, taakse että sivulle. 

Stretch- tai jousiheijastin kiinnite 

tään ensisijaisesti tien puoleiseen 

ranteeseen tai kyynärvarteen. 

Heijastimen voi kiinnittää myös 

sääreen, jos käytössä on useam 

pia heijastimia. 

Erilaiset heijastimet eivät ole toi 

siaan poissulkevia vaan toisiaan 

täydentäviä. Mitä useampia hei 

jastimia käytetään, sen parem 

min autoilija näkee pimeässä tai 

hämärässä kulkevan jalankulki 

jan. Molemmin puolin kiinnitetyt 

heijastimet auttavat autoilijaa 

hahmottamaan tiellä kulkijan 

myös leveyssuunnassa. 

 

Lähde: Liikenneturva 

Pirkanmaa on  
koronaviruksen  
leviämisaluetta 

Valtioneuvoston asettamat ravin 
tolarajoitukset astuivat Pirkan 
maalla voimaan 17. marraskuuta 
ja ovat näillä näkymin voimassa 
vuodenvaihteeseen saakka. Avin 
uusi kokoontumisrajoitus on voi 
massa 24.11.-19.12.2021.  

Avin määräyksellä yli 100 hengen 
yleisötilaisuudet sisätiloissa ovat 
kiellettyjä. Määräys koskee vain 
yleisötilaisuuksia, mutta ei esimer 
kiksi kokouksia. 

Yli 100 henkilön tilaisuuksia voi 
daan järjestää, jos kaikille on oma 

istumapaikka. Yhteislaulutilaisuuk 
sia ei voida järjestää yli 100 hen 
gelle. Tapahtumajärjestäjien tulee 
lisäksi noudattaa tartuntatautilain 
mukaisia turvallisuus- ja hy 
gieniaohjeita. Tällä hetkellä ei ole 
voimassa tiettyä metrimääräistä 
turvaväliä. 

Rajoituksista voi vapautua 
koronapassilla 

Rajoitukset eivät koske sellaisia 
tiloja ja tilaisuuksia, joissa toimin 
nan järjestäjä on ottanut käyttöön 
koronapassin. Koronapassilla hen-
kilö osoittaa saaneensa täyden 
rokotussarjan vähintään seitse 
män vuorokautta aiemmin, nega 
tiivisen koronatestituloksen enin 
tään 72 tuntia aiemmin tai sairas 

taneensa Covid-19-taudin enin 
tään kuusi kuukautta aiemmin. 

Koronatilanne on heikentynyt Pir 
kanmaalla ja koko Suomessa. Il 
maantuvuusluku on noussut 238 
tapaukseen 100 000 asukasta koh 
den ja testipositiivisuus 11,1 pro 
senttiin. Uusia koronatartuntoja 
on ollut paljon keski-ikäisillä ja sitä 
vanhemmilla, mikä ennakoi sai 
raalahoidon tarpeen kasvavan 
edelleen. 

Pirkanmaan pandemiaohjausryh 
mä, ”koronanyrkki”, laajensi mas 
kisuositustaan työpaikoille ja kou 
luille.  

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%25C3%25A4isemisest%25C3%25A4+yleis%25C3%25B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%25C3%25A4+sek%25C3%25A4+er%25C3%25A4iden+tilojen+k%25C3%25A4yt%25C3%25B6ss%25C3%
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%25C3%25A4isemisest%25C3%25A4+yleis%25C3%25B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%25C3%25A4+sek%25C3%25A4+er%25C3%25A4iden+tilojen+k%25C3%25A4yt%25C3%25B6ss%25C3%
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THLohje+koronavirustartuntojen+ehk%25C3%25A4isemisest%25C3%25A4+yleis%25C3%25B6tilaisuuksien+ja+yleisten+kokoontumisten+yhteydess%25C3%25A4+sek%25C3%25A4+er%25C3%25A4iden+tilojen+k%25C3%25A4yt%25C3%25B6ss%25C3%
https://www.kanta.fi/koronapassi

