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Nyt on remppa valmis!
Tervetuloa valoisaan ja
todella avarantuntuiseen
kyläkauppaan!

-

L
S

Oriveden seurakunta järjestää keskustelu laisuuden kiinteistöstrategian
valmistelusta
istaina 4.10. kello 18 Juupajoella Seurakuntalassa ja
torstaina 6.10. kello 18 Eräjärvellä seurakuntakodilla.
Tilaisuudessa on mahdollisuus esi ää kysymyksiä ja keskustella
valmisteluun menevästä kiinteistöstrategiasta.
Paikalla Mika Tapiolinna, Taina Väisäsvaara,
Juha Haikka, Samuel Mäkinen ja Tea Esko.
Tervetuloa!
Kahvitarjoilu

8 - 20
9 - 18
11 - 16

TERVETULOA
KAUPALLE!

Kiitos kaikille
SYYSJUHLAILTAAN
osallistuneille ja juhlajärjestelyissä mukana olleille.

La 1.10. klo 20 Oktoberfest
Saksalaisia oluita, makkarabuﬀa
ja karaoke

Nuorten Tupis aloi aa
Tupatea erilla
Eräjärven Seuratalolla
Eräpyhän e 937

La 15.10. klo 15
Tietovisamaraton
Ainakin Jyrkin, Santerin, Taavin
ja Reijon kysymykset
erikoispalkinnot
Vapaa pääsy, tervetuloa!

Osallistumismaksu 30€
Ohjaajana Taavi Simonen
Ilmoi autumiset: t@no5.ﬁ

LOUNASRAVINTOLA
JA PUB ERÄJÄRVI

ten mestarien musiikkia ja myös
urkurin itsensä improvisoimia teoksia yleisön antamasta aiheesta.
Teemu Suominen on urkumusiikin
opiskelija Helsingin Sibeliusakatemiasta. Hän suori aa parhaillaan urkujensoiton Atutkintoa. Suominen tunnetaan
laaja-alaisena ja haasteita pelkää-

mä ömänä muusikkona. Eräjärven urut korja in vuonna 2021,
jonka jälkeen urut ovat soineet
alkuperäisessä soin asussaan.
Urkujen äänikerrat sopivat tämän
konser n ohjelmistoon erityisen
hyvin.
JL

Eräjärvi-Seura ry

Harvinainen urkukonser Eräjärven
kirkossa

Eräjärven urut pääsevät tositoimiin 7.10. klo 18, kun urkuri Teemu Suominen esiintyy roman sella ohjelmistollaan. Konser ssa
voi kuulla esimerkiksi ranskalais-

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
MAANANTAISIN
klo 18 Spor kerho Erälinnassa
klo 19 Kuntolentopallo Erälinnassa
KESKIVIIKKOISIN
klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa
klo 17.30 Temppukerho pari omilla viikoilla Erälinnassa
klo 18.30 Salibandy Erälinnassa
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnassa
klo 19 Lavis-lavatanssijumppa
Erälinnassa
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
La 1.10. klo 20 Oktoberfest ja
karaoke Lounarissa
Ti 4.10. klo 17.30 Virkkaus– ja
neulepaja kirjastossa
To 6.10. klo 18 keskustelu laisuus seurakunnan kiinteistöstrategian valmistelusta srk-kodissa
Pe 7.10. klo 18 urkukonser kirkossa
La 15.10. klo 15
Tietovisamaraton Lounarissa
Su 16.10 klo 16 Eräjärven Kehi ämisyhdistyksen syyskokous
Erälinnassa
Su 16.10. klo 17.30 kiertotalousilta Erälinnassa
Ti 18.10. klo 17.30 Virkkaus– ja
neulepaja kirjastossa
La 22.10. klo 15.30 Ekyn tukikonser Oriveden Suojalla

Syksyinen ja liikunnallinen tervehdys
Eräjärven Urheilijoilta!
Syksyn liikuntakausi Erälinnassa on käynnistynyt ja liikuntaryhmissä
on ollut mukavas osallistujia! Hienoa, e ä kylällämme saadaan talkoovoimin järjeste yä liikuntaa monessa muodossa, monen ikäisille!
Erälinnassa on viikoi aisten liikuntaryhmien vuorojen lisäksi vapaita
vuoroja, joita yksityishenkilöt voivat varata vapaas omaan käy öön,
pientä maksua vastaan, vaikkapa sulkapallon pelailuun perheen tai
kaveriporukan kesken.
Salia ja kahviota voit varata myös esimerkiksi liikunnallisille lasten
syn äreille, edullises hintaan 20€ / 2 tun a! Liikuntavälineitä ja pelejä on monenlaisia, joista saa koo ua vaikka temppuradan lapsille!
Kysy lisää salivuorojen varauksista Anu Lemmetyltä, 0405180066 (klo
17 jälkeen).
Erälinnan salin ja kahvion varauskalenteri, vuorot ja niiden tarkemmat kuvaukset ovat nähtävissä EräU:n päivitetyillä ne sivuilla, kohdassa Erälinna/Varauskalenteri sekä EräU:n ne osoite:
www.erajarvenurheilijat.com

EräU:n jäsenmaksun 2022 voit maksaa
käteväs suoraan lille!
Eräjärven Urheilijat FI 37 4500 1040 0007 34
Lapset alle 15-vuo aat: 5€
15-vuo aat ja aikuiset: 10€

AL

Kyläleh Purkiaista julkaisee Eräjärven kehi ämisyhdistys ry, Eräjärven e 1591, 35220 Eräjärvi.
Ilmoitukset ja muu aineisto viim. ke klo 12.00 p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenille etu-sivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/
pmm.

naisuudesta lisätuloa esimerkiksi
jollekin paikalliselle yritykselle?
Kiertotalous on sellainen tuotanto
Pahvin- ja muovinkeräystä Ekyn
- ja kulutusmalli, jossa materiaalehallitus on yri änyt saada kylälle,
ja ja tuo eita hyödynnetään laimu a ainakaan vielä ei saatu jätenaamalla, vuokraamalla, uudelhuollon toimijoita innostumaan
leen käy ämällä, korjaamalla,
asiasta. Pitäisikö niihin kehitellä
kunnostamalla ja kierrä ämällä.
ihan oma systeemi, kuten kehiNäin tuo eiden ja materiaalien
te in Eräjärven jätekuljetus aikoielinkaari pitenee. Ja usein saanaan 1990-luvulla?
daan myös elämää edullisemmaksi.
Mitä Eräjärvellä jo on/
Käytännössä tämä tarkoi aa myös
on jo tehty?
jä een määrän vähentämistä miAinakin tällaisia meillä jo on: Yhnimiin. Kun jokin tuote tulee elinteisiä/vuokra avia tarvikkeita löykaarensa päähän, sen materiaalit
tyy monelta yhdistykseltä, mm.
pyritään hyödyntämään uudelLeväslahden Pvy, Martat, Lounari,
leen, jolloin ne luovat lisäarvoa
EräU, Tea eri, KSL Orivesi.
pidempään.
Uusiutuvan energian käytöstä EräEsimerkkejä ovat esimerkiksi kirp- järven aluelämpö (koulun ja
putoritoiminta, kompostoin , pa- Erälinnan lämmitys), maa loilla
perin-, pahvin-, metallin-, muovin- lämpöjärjestelmiä, aurinkokennot,
ja lasinkeräys sekä purkutuo ei- maalämmöt. Toiminnassa kirppuden uusi elämä. Mitähän kaikkea toritapahtumat, Salen hävikkikori,
meidän kylällä tällä saralla jo to- tea erin lavastemateriaaleja kierrätetään ja asuja tuunataan vuoteutuu? Ja mitä uusia tapoja/
toimintoja voisi kehitellä yhdessä? si ain, Ostetaan/myydään/
Ja löytyisikö kiertotalouden moni- lahjoitetaan sivusto Facebookissa

Mitä kiertotalous on?

Syysillan ympäristöpalkitut ja palkitsijat. Lue lisää sivulta 4

Ulla Hirtolahti, Esa Kallio, Timo Körmöläinen, Heikki Hen nen, Rauni Rauthovi,

Aija Viitaniemi, Tapani Virtanen, Leena Ojala, Merja Nieminen, Arja Rajala ja
Tuula Sipilä. Kuva Erkki Oksanen.

sekä paperin-, metallin- ja lasinkeräystä. Ja meillähän on Vihreän
lipun koulu - eli kylämme lapsilla
ja nuorilla etoa jä eiden vähentämisestä ja laji elusta.
Kiertotalousilta Erälinnassa
Tule mukaan kuulemaan, mitä
muualla on tehty, ja ju elemaan
mitä meidän kylällä on jo tehty ja
poh maan, mitä voitaisiin tehdä.
Saamme vieraaksemme Kiertotaloushankkeen työntekijä Heidi
Hallogrenin Kantri ry:stä. Tilaisuus
on Erälinnassa he koulujen syysloman alussa, su 16.10. kello
17.30, kahvitarjoilu alkaa jo kello
17. Lämpimäs tervetuloa paikalle, toivo aa Ekyn hallitus.

Nuorille oma
tea eriryhmä
Tea eri aloi aa nuorille oman
tea eriryhmän, Nuorten Tupis.
Se on tarkoite u yläkouluikäisille
ja sitä vanhemmille nuorille. Tavoi eena on tehdä erilaisia teatteriharjoi eita, tutustua tea erin
eri osa-alueisiin ja valmistaa
myös esitys.
Ryhmä sopii yhdessä ohjaajan
kanssa kokoontumisajat. Eli kaikki innokkaat, lai akaapa pikaisessähköpos a ohjaaja Taavi Simoselle, t@no5.ﬁ, jo a ryhmä
pääsee alkamaan! Osallistumismaksu koko talvelta on 30€. Ryhmä kokoontuu Tupatea erilla,
Eräpyhän e 937:ssa.
AK

Eräjärvi-Seuran
Syysilta
Syysiltaa viete in juhlatunnelmissa
- Leh puusta variseepi, päivä
yötä pakenee. Lintu pieni syksyn
eltä kesämaille rientelee. Näin
Paimenen syyslaulun sanoin johda eli Erkki Jääskelä juhlayleisön
ja esiintyjät tervetulleiksi Juhlasyysiltaan.
Tämän juhlaillan ohjelmaosuuden suunni elusta ja juontamisesta huoleh pirteäs Leena
Hildén.
Juhlan musiikkiesityksistä vastasi
Oriveden Mieslaulajat. Voimakas
Metsämiehen laulu kajah salin
yleisölle laulun sanoin. Vainioilla
karhun kanssa painii lyön, ja
maailma Unholaan jääköön. Tämä teks koske yleisöä surullisen maailman lanteen vallitessa.
Syysillassa huomioi in sekä vuoden 2021 e ä vuoden 2022 Eräjärvi-Seuran muistamiset. Rauni
Rauthovi ja Esa Kallio luovu vat
kunniakirjat.
Ympäristöpalkinnon saivat Aija
Viitaniemi ja Tapani Virtanen ansioistaan Vihasjärven kansakoulun kunnostamisesta perinteitä
kunnioi aen.
Järvenpään-Vihasjärven kylätoimikunta palki in ak ivisesta toiminnasta koko tämän alueen yhteisöllisyyden lisäämisestä.
Kiitossanoissaan Aija Viitaniemi
paino kiitollisuu a, iloisuu a ja
ylpey ä tästä huomionosoituksesta.
- Ollaan kyllä töitäkin paiski u.
Kylätoimikunnan kiitokset esi

Airi Saarinen-Veilah .
- Muu oa paikkakunnalle suunnitellessani esin Eräjärveltä vain
EKYn. Näin silloin Vihasjärven
kansakoulun ja tämä oli yksi syy
tulla tänne Eräjärvelle.
Vuoden 2022 ympäristöpalkinnon sai Kotamäen lintutorni. Torni sijaitsee Rönnin lähellä ja sen
ovat rakentaneet Heikki Hen nen ja Timo Körmöläinen. Heikki
kertoi tornin rakentamisen 2014
virinneen ajatuksesta, e ä tornista tulisi retkikohde yhdeksälle
lapsenlapselle. Tornin vierellä on
makkaranpaistoon tulipaikka ja
liiteri. Timo kertoi Esa Kallion
haasta elussa tornin rakennusvaiheista.
Samoin ympäristöpalkinnon sai
Hirtopohjan lintutorni. Tornin
ovat rakentaneet Kimmo Karppinen, Timo Laine ja Harri Entonen.
Torni on rakenne u Jukka Hirtolahden maalle. Palkinnon vastaano Ulla Hirtolah .
Ohjelman väliajalla saa in
nau a Arja Rajalan johdolla juhlatoimikunnan jäsenten järjestämät juhlakahvit täytekakkuineen
ja maukkaine herkkuineen.
Salin tunnelmavalaistuksen ja
somistamisen apuna olivat Juho
Hildén sekä Juhani ja Juho Jokela.
Illan ohjelmaleh set yleisölle
huoleh Hannele Ahonen. Syysillan yksi ohjelmanumero perinteises on ollut arpajaiset EräjärviSeuran ko seututyön hyväksi.
Rii a Lehmuksen vastuulla arvonta tapahtui onne arina juhlan nuorimmat Elsbeth Rauthovi
ja Joonas Jokela.
Ensimmäisessä Syysillassa 1972
oli yleisökilpailuna kukka-

asetelman teko. Tästä oli nyt iltaan saanut idean Leena Hildén.
Kilpaan tehdä kosintakimppu valikoituivat nuorin juhlavieras Joonas Jokela sekä seniorit Ilkka
Hjerppe, Kalevi Tuomivaara ja
Jorma Tanila. Tuomaristo ase
selväksi voi ajaksi Joonaksen
asetelman. Juhlatoimikunnan
jäsen Heli Lah antoi neuvoja ja
apua tekemiseen.
Tarmo Grönqvist ja Arja Rajala
kii vät juhlassa Kivimuseon pitkäaikaista museonhoitaja Vasili
Rjagojevia. Hän jää kesän
pää eeksi eläkkeelle ja kiitospuheessa jo toivo inkin jatkossa
hänen mukaantuloaan talkootoimintaan.
Leena Hildén, Arja Rajala ja Tarmo Grönqvist yllä vät odo ama a Eräjärvi-Seuran pitkäaikaisen rahastonhoitajan. Juhlassa
myönne in Jorma Tanilalle Suomen Ko seutuliiton kultainen
ansiomerkki tunnustuksena ansioista ko seututyön hyväksi.
Kiitossanoissaan Jorma Tanila
mainitsi mummunsa Laimi Tanilan olleen yksi Eräjärvi-Seuran
perustajajäsen. Isä Pekka Tanila
oli käynnistämässä ko seutumuseota vanhalle seurakuntatalolle.
Eräjärvi-Seuralaisuus on näin
geeneissä. Jorma Tanila aloi
Eräjärvi-Seuran johtokunnan ulkopuolisena rahastonhoitajana
1979. Ope aja Yrjö Kantoniemi
kutsui hänet tähän vastuulliseen
tehtävään.
- Kiitos Eräjärvi-Seuralle huomionosoituksesta.
Jorma Tanila

