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6.-12.12.2021 30. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  
          La         9 - 18  

         Su   11 - 16  

  
 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 

 

 

 

 
 

Hätälän lipeäkala  
7,49 €/ kg 

 Kasvis gallerian  

porkkana- ja lanttusose  
3,59 € / kg 

 

   Hyvää Itsenäisyyspäivää!

  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

KYLÄTORI LA 4.12. KLO 11-14  

Eräjärven kirkolla 

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

Ilmaiset myyntipaikat 
Tervetuloa! 

 

Tue  
pienyritystä 

 
Osta jouluposti-
merkit Ekyn  
kyläputiikista. 

 

Lähetä kotimaan joulukortit 

edullisella joulumerkillä  

viimeistään 14.12. 
LOUNASRAVINTOLA JA PUB ERÄJÄRVI  

Pe 10.12. klo 20-01 

LOUNARIN PIKKUJOULUT & 
KINKKU-KARAOKEKILPAILU 

Vapaa pääsy 
 

   Taidenäyttelyssä 23.11.-31.12. 
   LEILA LEHTOSEN MAALAUKSIA 

 

   Perjantaisin klo 20 
   TIETOKILPAILU 

 
 
 
 
 

Aukioloaikamme: 
Ti-To 10-17 
Pe 10-22 * 
La 12-20 * 
Su-Ma sulj. 

Tapahtumailtoina pidempään 
* Pe-La klo 17 jälkeen tulee 

asiakkaiden esittää koronapassi 
 

Huom! 
La 4.12. olemme suljettuna 

Muistathan tehdä Jouluruokatilauksen 14.12. mennessä 

Tervetuloa!         www.puberajarvi.net         044 530 6366 

Viranomais-suositusten ja  
heikentyneen koronatilanteen johdosta  

 

Kotikylämme yhteistä Itsenäisyyspäivän juhlaa 
Erälinnassa ei voida järjestää! 

 
Kunniakäynnit ja seppelten lasku haudoilla klo 13 

 

Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille Purkiaisen lukijoille! 



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  
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 

 

*    *    *  
 
 

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 

ke 8.12. klo 18 Eräjärven Seudun  

Vanhemmat ry:n pikkujoulukokous 

Pankkilassa, Eräjärventie 1591  

Su  12.12. klo 15 Akkanaisten joulu-

konsertti Lounarissa  

Ti 14.12. klo 16 Raamattupiiri srk-

kodissa 

Ke 15.12. klo 18 Kauneimmat jou-

lulaulut kirkossa 

To 16.12. klo 19 PVY:n syyskokous  
PVY:n talolla 

To 16.12. klo 19 Lukupiiri kokoon-
tuu kirjastossa. Tarkastelussa on 
ukrainalaisen, Nobel-kirjailijan 
Svetlana Aleksijevitšin Sodalla ei 
ole naisen kasvoja.  

La 18.12.  klo 10-15 Joulumyyjäiset 

Erälinnassa 

 

Palvelemme 
 

 MA       9-15  

 TI-PE    9-17 

La 4.12. klo 10-14   
Su 19.12. klo 10 Messu kirkos-

sa 

Pe 24.12. klo 14 Aattohartaus 

kirkossa 

La 25.12. klo 9 Sanajumalan-

palvelus kirkossa 

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys  

EKY  
 
 
       
 
 
 
 
 

Poikkeukset aukioloajoissa  
ma 6.12. suljettu  

24.-26.12. suljettu  
to 6.1. suljettu  

Syyskokouskuulumisia 

Ekyn syyskokouksen aluksi nautittiin kuumaa glögiä ja kuultiin Kaktu 
Kuparisen esittely kotimaisesta Yhdistysavain internetsivujärjestelmäs-
tä. Järjestelmä on kehitetty suomalaisia yhdistyksiä varten. Siihen kuu-
luu myös jäsenrekisterin ylläpito. Perustason nettisivut on helppo päi-
vittää, ja ne on edulliset. 

Syyskokouksessa valittiin uusi hallitus: Kalevi Tuomivaara pj, Anne Ka-
helin siht., Jaana Toivanen tal.hoit., Juhani Jokela, Juho Hildén, Maggie 
Salomonsson ja Jenni Parviainen, varalle Sari Roine ja Tero Kiviharju. 

Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma: Ekyn Kyläputiikin 
palvelut entisellään, samoin vuosittaiset tapahtumat mahdollisuuksien 
rajoissa, Jatketaan Yhdessä ja lähellä hanketta, kylätoritoimintaa ja 
maanantain ja keskiviikon allasjumpat Oriveden uimahallilla jatkuvat 
myös.  Järjestetään Eky tukikonsertti mahdollisesti 23.1.22, kunnoste-
taan/siistitään uimalan ympäristöä, ja ehdotetaan kaupungille lasten 
uima-alueen kunnostamista, ja järjestetään syksyllä uudenlaiset illalli-
set, mikäli talkoolaisia riittää. Toimintasuunnitelma on kokonaisuudes-
saan luettavissa Ekyllä ja sitä päivitetään tarvittaessa. Nettisivut uusi-
taan helppokäyttöisemmiksi ja lisätään niiden hakukonetoimivuutta, 
jotta voimme paremmin markkinoida erinomaista kyläämme. 

Talousarvio hyväksyttiin tavoitteella lyhentää aiempien vuosien tappi-
oita 2000€:lla. Mikäli kuluneen vuoden talousarvio onnistuu, se tar-
koittaisi, että ensi vuoden jälkeen tappioita olisi enää 10 300€. Olethan 
Sinäkin edistämässä Ekyn tulevaisuutta käyttämällä Ekyn palveluita ja 
osallistumalla talkoilla toimintaan. Kaipaamme myös ideoita, esimer-
kiksi Ekyn tuotevalikoimasta, mitä tuotteita joudut nyt hakemaan kau-
empaa joita voisi olla Ekyllä myynnissä. 

Jäsenmaksuiksi päätettiin 15€ henkilöjäseniltä ja 25€ yhteisöiltä ja yri-
tyksiltä. Muistathan maksaa jäsenmaksusi. Jos et vielä ole jäsen, liity 
heti! Jäsenmaksutulot takaavat omalta osaltaan Ekyn toiminnan jatku-
misen. Jäsenetuja on mm. jäsenalennus kopiopalvelusta, Purkiaisen 
mainoshinnoista. 



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.  

Leväslahden  
Pienviljelijäyhdistys ry:n 

 

SYYSKOKOUS 

torstaina 16.12.2021 klo 19.00 
PVY:n talolla. 

Esillä sääntöjen määräämät  
asiat. Joulupuuro ja kahvit.  

TERVETULOA! 

Johtokunta 

Kaksi Purkiaista jouluun! 

Tänä vuonna ilmestyy enää kaksi kylälehteä.  

Purkiainen 50/21 tehdään ke 8.12., ja se tulee  

jakoon to 9.12.  

Vuoden viimeinen Purkiainen 51/21 tehdään 15.12., ja se  tulee ja-

koon 16.12.2021 Joulutervehdykset ja muu materiaali tähän väril-

liseen lehteen jo ti 14.12. klo 12 mennessä. Värillisten ilmoitusten 

hinta  jäsenille 0,40/0,45 €/pmm. 

20.12. - 2.1. Purkiainen ja sen talkoojakajat ovat joululomalla. Vuo-

den 2022 ensimmäinen lehti tulee jakoon pe 7.1.2022 

Poikkeukset  

lääkekuljetuksissa 

Viikolla 51 

Lääketilaukset Ekylle ti 21.12. klo 

17. Lääkkeet noudettavissa to 

23.12. n. klo 13. Eky suljettu 24.-

26.12. 

Viikolla 1 

Lääketilaukset Ekylle ti 4.1. klo 

17. Lääkkeet noudettavissa  

pe 7.1. n. klo 13.  
 

Muulloin lääkkeet kulkevat nor-

maalisti. Lääketilaukset Ekylle 

keskiviikkona klo 17 mennessä. 

Tilatut lääkkeet noudettavissa 

perjantaina n. klo 13 

Ei lasketa vuosia,  
vaan iloitaan siitä  

mitä kaikkea ihanaa  
aika tuo mukanaan. 

Kiitos! 
Arja Rajala 

Eräjärvellä kasvatettuja 

JOULUKUUSIA 30 €/kpl 

 Muutama kuusi Ekyllä heti 

noudettavissa. Voit tehdä 

myös varauksen Ekylle  

p. 040 350 1253 



Walleniuksen Wapriikin tehdas-
miljöö täyttyy joulutunnelmalla  

Tunnelmallisessa tehdasmiljöössä Juupajoella on 

luvassa jouluohjelmaa koko joulukuun ajan. Joulu-

markkinoilla, kahvila Singerissä sekä jouluputiikissa 

voi aistia aitoa joulutunnelmaa. Kahvilassa herku-

tellaan lämpimillä juomilla ja joulun mauilla. Joulu-

putiikissa on saatavilla paikallisten toimijoiden ja 

pientilojen tuotteita. Nelipäiväiset joulumarkkinat 

tuovat esiin käsityöläisten ja yrittäjien yksilölliset 

tuotteet, kuten kalannahkatuotteet, puudesignko-

rut ja artesaaniherkut.  

Rantapuiston vanhaan talliin rakennetussa seimes-

sä voi vierailla silittelemässä lampaita. Joulun alla 

kuullaan myös musiikkiesityksiä ja nautitaan joulu-

pukin vierailuista. 

Samalla voi kurkistel-

la Juupajoen jouluik-

kunoihin. 

Wapriikin joulua vie-

tetään 22.12. asti ti-

su klo 11-18. Joulu-

markkinat järjeste-

tään 4.-5.12. ja 18.-

19.12. 

Yleisö voi seurata kau-

pungin itsenäisyys-

päivän juhlaa  

striimattuna 
  

Oriveden kaupunki järjestää 

6.12.2021 itsenäisyyspäivän juh-

lan. Koska juhlaan on yleensä 

osallistunut suurelta osin ikäih-

misiä, kaupungin valmiusjohto-

ryhmä päätti, että juhlassa ei 

oteta käyttöön koronapassia, 

vaan se järjestetään ilman ylei-

söä kutsuvierastilaisuutena. 

  

Itsenäisyyspäivää vietetään Ori-

vedellä perinteisissä merkeissä. 

Jumalanpalvelus on kirkossa klo 

10. Aluehallintoviraston kokoon-

tumisrajoitus ei koske jumalan-

palveluksia tai muita kirkollisia 

toimituksia. Oriveden sotavete-

raanien perinnelaulajat esiinty-

vät ja seppeleet lasketaan sanka-

rihaudoille. 

  

Kaupungin järjestämä itsenäi-

syyspäivän juhla alkaa klo 12. 

Yleisö voi seurata juh-

laa Oriveden seurakunnan Face-

book-sivun kautta. Juhlan alussa 

on kaupungin tervehdys, jonka 

tuo kaupunginvaltuuston pu-

heenjohtaja Heidi Jakara. Juhla-

puheen pitää nuorisovaltuuston 

puheenjohtaja Ida Heimo. Ohjel-

massa on myös kirkkoherra Mika 

Tapiolinnan puheenvuoro sekä 

musiikkiesityksiä. 

Juhlassa jaetaan Oriveden kau-

pungin kulttuuripalkinto, nuori-

sotoimijapalkinto sekä Oriveden 

kaupungin ja seurakunnan opin-

torahaston stipendit ja julkiste-

taan vuoden urheilijat ja jouk-

kue, vuoden valmentaja ja kun-

non kuntalainen. 

  

Längelmäellä on jumalanpalvelus 

kirkossa klo 10 sekä seppelten 

lasku haudoille. Eräjärvellä juma-

lanpalvelus alkaa kirkossa klo 12, 

jonka jälkeen lasketaan seppe-

leet.  Juhla Erälinnassa on pe-

ruttu. 

https://www.facebook.com/orivedenseurakunta
https://www.facebook.com/orivedenseurakunta

