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21.-27.11.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

    

       Eräjärven Marttojen pikkujoulu  
     torstaina 24.11. klo 18 Pankkilassa 
  

Avaa (laulun)ääni, aseta tonttulakki kutreille, viritä joulumieli,  
kääräise lahjapaperiin pieni jouluinen lahja, 

 jätä vatsaan tilaa pienelle purtavalle, suuntaa osoitteeseen  
Eräjärventie 1591 ja valmistaudu kohtaamaan 

              joulupukki ja iloisia Marttoja! 
  

                     Tarjoomusten ja istumapaikkojen riittävyyden varmistamiseksi 
                             ilm. ma 21.11. mennessä erajarvenmartat@gmail.com tai  
                                      pj Heli Koskinen p. 040 724 7290 

TERVETULOA! 
Sale Eräjärvi p. 010 767 2040 
ma-pe 8-20, la 9-18, su 11-16 

UUSIA ASIAKASTOIVEITA 
valikoimassa  

mm.  

Linkosuon varrasleipä 

4.35€/pkt ja  

Felix kurpitsasalaatti  
2.99€/prk  

 E rä j ä r v e n   
K e h i t t ä m i s y h d i s t y s   

E K Y  

 Palvelemme:   

MA 9-15,   

TI-TO 9-17,  

PE  9-18 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net 

Jouluinen kylätori  
lauantaina 3.12. klo 12-15  

Ekyn edustalla  
 

Lättykahvila, glögiä, kaakaota,  
leivonnaisia ym.  

Voit jättää myös joulukuusitilauksen.  
Ei paikkamaksua * TERVETULOA! 

Avoimet Joulukylät 

Suomen Kylätoiminta ry järjestää valtakunnallisen Avoimet Joulukylät 
-tapahtuman. Mukaan voi ilmoittautua, kun järjestäjää tapahtuman 
Eräjärvellä 1.-24.12.22 yhdessä Eräjärven kyläyhdistyksen kanssa. 
Avointen Joulukylien valtakunnallisella markkinoinnilla saamme yh-
dessä kylämme hienosti esille. 
Kukin toimija ilmoittautuu itse Suomen Kylät ry:n sivulla, osoittees-
sa https://suomenkylat.fi/joulukylat/. Sieltä löytyy myös lisätietoa 
tapahtumasta. Tehdään yhdessä Eräjärvestä monipuolinen Avoin Jou-
lukylä. (Muistattehan laittaa järjestäjäksi itsenne lisäksi Eräjärven Ke-
hittämisyhdistyksen tai kyläyhdistyksen).  

https://suomenkylat.fi/joulukylat/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN  

klo 18 Sporttikerho Erälinnassa 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 17.30 Temppukerho  paritto-

milla viikoilla Erälinnassa  

klo 18.30 Salibandy Erälinnassa 
 

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  

Klo 18 virkkaus– ja neulepaja kir-

jastossa 24.11. asti 

klo 18 Lihaskuntojumppa  Erälin-

nassa 

klo 19 Lavis-lavatanssijumppa   

Erälinnassa  

klo 18 Nuorten  

Eräpyhänte 937  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 

3.12. asti Heli Merosen taide-
näyttely Lounarissa 
La-ti 3.-6.12. klo 11-17 Vihasjär-
ven koululla Café ChefBug, Sil-
mällisiä-taidenäyttely ja ulkona 
Pieni Joulupolku. 3.-4.12. Joulu-
myyjäiset ja jatkot 5.-6.12. Suo-
men 105. itsenäisyyspäivän kun-
niaksi musiikkiesitys 6.12. klo 15 

La 19.11. klo 18 Hirvipeijaiset 

Erälinnassa 

La-su 19.-20.11. klo 12 alk. järjes-

telytalkoot Seuratalolla, Eräpy-

häntie 937 

Su 20.11. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodilla 

Su 20.11. klo 15 Eräjärvi-Seuran 

syyskokous Erälinnassa, johto-

kunta klo 13.30 

To 24.11. klo 18 Marttojen pikku-

joulut Pankkilassa 

La 26.11. klo 11-15 Pikkujoulutori 

Arjuskan Salongissa, 

Su 27.11. klo 15 Akkanaisten  

Joululaulukonsertti Lounarissa 

 

Eräjärven Marttojen Poikkea puurolle -
hyväntekeväisyystapahtuman satoa 

Pyysimme kyläläisiä ja ohikulkijoita poikkeamaan puurolle kuukausi 
sitten Erälinnaan, ja tehän poikkesitte, suurkiitos! 

Tällä viikolla oli aika viedä hyvää eteenpäin. Olimme päättäneet an-
taa puuronmyynnin tuotot hyväntekeväisyyteen, ja kohteeksi valit-
simme Eräjärven koululaiset. 

Luovutimme koulun oppilastoimikunnalle heidän toivomat flee-
cehuovat säilytyskoreineen, sekä lautapelit koululaisten käyttöön. 
Erälinnaan hankimme liikuntavarusteita. 

Lokakuu on Marttaliitolla puurokuukausi. Eräjärvellä on ollut perin-
teenä puuronmyynti, ja nostimme puuroilun taas vuosittaiseksi ta-
pahtumaksi. Perinteisiin keitettäviin puuroihin oli perinteisten hillo-
jen ja voisilmän lisäksi tarjolla suolaiset täytteet; pekonia, kananmu-
naa. 

Myös kylmänä tarjottavia puuroja oli pöydässä: puolukka- ja suklaa-
vispipuuroa, sekä suosikiksi noussutta tuorepuuroa, jonka resepti on 
alkujaan Teresa Välimäen joulukirjasta.  
 

SARIN PUOLUKKATUOREPUURO 

5 dl maustamatonta jogurttia 
2 dl kaura-, tattari- tai hirssihiutaleita 
0,5 dl auringonkukansiemeniä 
0,5 dl mantelilastuja 
200 g pakastepuolukoita 
3-4 rkl hunajaa 
0,5 tl kardemummaa 
 

Aineet sekaisin ja muutamaksi tunniksi 
tai yön yli jääkaappiin kannelliseen asti-
aan. Puuropäivän puurossa oli tattari-
hiutaleita. Omiin puuroihini olen laitta-
nut mitä pähkinöitä/siemeniä on sattu-
nut kaapista löytymään, esim. saksan-
pähkinä toimii hyvin. 

Kiittäen 
Sinikka, Eräjärven Martat 

La 3.12. klo 12-15 jouluinen ky-

lätori Ekyn edustalla 

La 3.12. klo 14 Eräjärven Seudun 

Vanhempien makkaranpaistoret-

ki Eräpyhään  

Ma 5.12 klo 9.30-11 Avoimet 

ovet koululla  

Ke 7.12. klo 16  Eräjärven Seu-

dun Vanhempien pikkujoulut 

Santa SunThairavintolassa 

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. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenil-

le etu-sivulla 0,30 €/pmm, muu-

alla 0,25 €/pmm. Muille vastaa-

vat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Tampereen pieni lelukauppa oli 
hankkeessa mukana antamalla 
peleistä reilun alennuksen 


