45/2022

31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

7.-13.11.2022

Lempeää JOOGAA
Leväslahden PVY:n talolla
ke 9.11.2022 klo 19-20.30 ja
la 12.11.2022 klo 15-16.30
Tule kokeilemaan
Perustetaanko OSKOn ryhmä?
Oma matto/alusta mukaan,
lämpimät ja joustavat vaatteet,
villasukat tai kevyt peitto hyvä.
Ohjaa Marketta Heikkilä
Osallistumismaksu 5€
Lisätietoja Tuula: 044 9801033

Ostorajoitus 2 pkt/talous
Voimassa 2.-13.11.2022

Seurakunnan palvelut
Eräjärvellä turvattava!

Palvelemme Pyhäinpäivänä
la 5.11. klo 9-18

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

Kari Aakula

23

toimitusjohtaja
kirkolliskokousedustaja
Ekyn kyläputiikista
saa myös perinteisiä,
paikallisia ja
korkealaatuisia
Seppälän Kiuaskiviä!

Ennakkoäänestys Eräjärven srk-kodilla
tiistaina 8.11. klo 12-18
Vaalipäivänä 20.11. äänestys
Oriveden kirkossa klo 11-20

Kirkkovaltuuston vaalissa mukana
Vakaumuksena välittäminen

Heikki Lähteenmäki
37

Ps. Eräjärvellä äänestys 8.11. klo 12-18

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Heli Merosen näyttely

MAANANTAISIN
klo 18 Sporttikerho Erälinnassa

Lounasravintola Eräjärven seinillä on voinut jo kuukauden ajan ihailla
Heli Merosen taidetta. Talviaisten kylällä asuvan Merosen taidokkaita
maalauksia on aiemminkin ollut näytillä Lounarissa, useita vuosia
sitten. Nyt ovat vuorossa sykähdyttävät inkkarit ja klovnit ja mosaiikkia. Mitä löytyykään niiden hymyn takaa? Tummasävyisiä, tunteikkaita teoksia pääsee katsomaan Lounarin aukioloaikoina 3.12. saakka.
Tauluja voi myös ostaa, omaksi tai lahjaksi.

KESKIVIIKKOISIN
klo 17.30 Temppukerho parittomilla viikoilla Erälinnassa
klo 18.30 Salibandy Erälinnassa
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
Klo 18 virkkaus– ja neulepaja kirjastossa 24.11. asti
klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnassa
klo 19 Lavis-lavatanssijumppa
Erälinnassa
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
3.12. asti Heli Merosen taidenäyttely Lounarissa
La 5.11. klo 12 Talkoot Seuratalolla
Su 5.11. klo 13 Sanajumalanpalvelus kirkossa, Keskinen, Linjama
Su 6.11. klo 12 Talkoot Seuratalolla
Su 6.11. klo 12 Pyhäkoulu srkkodissa
Ti 8.11. klo 11 Elomyyjäiset Seurakuntakodilla
Ti 8.11. klo 12-18 seurakuntavaalien ennakkoäänestys srk-kodissa
Ke 9.11. klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa. Vieraana Eliisa Hirtolahti-Valve.
To 10.11. klo 19
Ekyn hallituksen kokous Ekyllä ja
Jitsi-ohjelmalla
Su 20.11. klo 15 Eräjärvi-Seuran
syyskokous Erälinnassa, johtokunta klo 13.30
Su 27.11. klo 15 Akkanaisten
Joululaulukonsertti Lounarissa
La 3.12. klo 12-15 Jouluinen kylätori Ekyn edustalla

AK

Seuratalolla talkoillaan
Eräjärvellä riittää yhteisiä taloja ja tiloja, joiden kunnossapidosta
myös yhdessä vastataan. Talkoot ovat mukava tapa tavata ihmisiä,
jutella ja saada hyvää aikaan. Henkisesti ja fyysisesti.
Teatteritoimintaa on Eräpyhäntien varrella olevassa Seuratalossa
harrastettu yli 40 vuoden ajan. Ja harrastetaan edelleen. Lavasteita ja
tarvikkeita on kasaantunut runsaasti, kun juuri mitään ei ole raaskittu
heittää pois. Ajatus on ollut, että 'tuota voidaan vielä joskus tarvita'.
Ja toisaalta, onhan niissä lavasteissa runsaasti ihan paikallista historiaa.
RK

Oman kylän joulukortit - Joulutervehdys Eräjärveltä
Joulukortteja yleensä lähetetään samoille henkilöille, joten joka vuosi
halutaan lähettää erilainen.
Ekylle voi tänäkin vuona lähettää joulukorttikuvia oman kylän joulukorteiksi. Kuvat mielellään A4-kokoa, paperisina tai sähköisinä
osoitteeseen eky@erajarvi.net.

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 vastaavat
hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.

Västilän Voimantalolla
Längelmäen kirkkotie 96, Orivesi

KEKRITANSSIT la 5.11. klo 19
Orkesterina Norolan Pojat
Liput 15 € Sekahaku Arvontaa järj. VäVo ry

VALOA KOHTI –konsertti su 6.11. klo 17
Kristalli-kuoro ja bändi
Liput 12 €

Sisältää kahvitarjoilun klo 16 alk. Järj. VäVo ry

Eräjärven Kehittämisyhdistys E K Y
Palvelemme: MA 9-15, TI-TO 9-17, PE klo 9-18
Asiamiesposti
Apteekin palvelupiste
Veikkaus
Runsas valikoima
Kesäteatterin
käsikauppalääkkeitä.
lipunmyynti
Kopiointipalvelut
Reseptilääkkeiden
Eräjärvi-tuotteita
tilaukset ke klo 17
Kalastuslupia
mennessä. Lääkkeet
Paikallisia tuotteita
noudettavissa
Kylälehti Purkiainen
perjantaina
Vesiosuuskunnan toimisto

TERVETULOA!

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,
P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net

Pikavinkit energian säästöön

dentaminen illalle/yölle sekä viikonlopuille on erityisen kannattavaa.

Sähkön kulutusta tehostamalla varmistamme sen riittävyyden kaikille
suomalaisille. Tulevana talvena on
kuitenkin hyvä varautua sekä suuriin
hinnan vaihteluihin että mahdollisiin
energian saatavuusongelmiin.
Tarkastelemalla omia käyttötottumuksia voimme vaikuttaa kodin energiankulutukseen. Vuokra-asunnoissa
on hyvä muistaa, että lämmityskulut
ovat osa vuokraa ja lämmitysenergiaa säästämällä on mahdollista vaikuttaa vuokrien hintakehitykseen.
Kulutuksen pienentämisen lisäksi
kannattaa kiinnittää huomiota, milloin sähköä kuluttaa. Etenkin pörssisähköasiakkailla kulutuksen koh-

Riittävä sisälämpötila on 20-21 astetta, makuuhuoneissa 18-20 astetta.
1 asteen sisälämpötilan pudotus vähentää lämmönkulutusta noin 5 %.
Säädä kylpyhuoneen lattialämmitys
sopivaksi, lattian ei tarvitse olla kuuma
Peseydy suihkussa nopeasti ja sulje
hana saippuoimisen ajaksi. Minuutti
suihkussa kuluttaa enemmän energiaa kuin koko päivän valaistus ja kotielektroniikan käyttö kolmihenkisessä
kotitaloudessa.

Arjuskan Salongin
PIKKUJOULUTORI

26.11.2022 klo 11-15
Joulupukki vierailee klo 13
Vanhempain yhdistyksen
kaffeenurkka sekä
piparkakku arpajaiset ja
paljon muuta hauskaa.
TERVETULOA!
Uusi-Laurila 36
Olemme myös Facebookissa!
Myyntipöytiä vielä vapaana,
ei paikkamaksua!
Varaukset p. 050 518 5837

Eräjärvi-Seura ry:n
SYYSKOKOUS
su 20.11.2022 klo 15
Erälinnassa
Käsitellään sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat.
TERVETULOA

na lämpimänä vain tarvittavan ajan
Valot päällä vain siellä missä niitä
tarvitaan.
Sammuta laitteet, joita ei käytetä.
Irrota laturit verkkovirrasta latauksen
päätyttyä.
Huomioi ulkolämpötila, kun ajastat
auton esilämmitystä
Pidä laitteet puhtaana. Esimerkiksi
jääkaapin taustan imuroinnilla vähennetään sähkönkulutusta

Pese pyykkiä ja astioita täysinä koneellisina. Tuuleta vain vähän käytetyt vaatteet. Käytä lyhyempiä peÄlä laita verhoja tai isoja huonekaluja suohjelmia
pattereiden eteen
Sauno energiatehokkaasti. Pidä sau-

Pieniä hommia
Tanskalainen maajussi tarttuu
hommaan innolla ja aurinkoisin
mielin, hänen kaltaisiaan ei vain
taida liikuskella Suomen kamaralla. Pienien hommien teettämisestä näin akkojen aloitteesta on
karua kerrottavaa.
Tilasin sorakuorman märkään
pihamaahan levitettäväksi lähes
pari vuotta sitten. Paikallinen
nuori maanviljelijä lupasi soran
toimittaa sitten kun hän muutenkin aloittaa sorahommat. Toimittamatta on edelleenkin.
Koivun kaato mökkipihalta
osoittautui visaiseksi puuhaksi.
Metsäalan yrittäjä lupasi pari
vuotta sitten käydä puuta katsomassa. Mitään ei tapahtunut.
Tuttavaperheen mies pyörähti
myös koivun juurella. Hänen
moottorisahansa laippa ei riittäisi
noin järeän koivun kaatamiseen.
Hän lupasi hoidella pienemmät
puskat. Keväällä yksi kylän asukas
kertoi tilanneensa arboristipalvelun nuoren miehen puutaan arvioimaan. Sovimme, että hän kertoo minunkin koivustani yrittäjälle. Niin sitten tapahtui ja koivu
tuli kaadetuksi. Kun ammattimies
oli asialla, niin hän havaitsi toisenkin puun joka oli kaatoa vailla
lahovikaisuutensa vuoksi. Tämä
yrittäjä soitti minulle aina, kun oli
työssä tai jos sovittu päivämäärä
siirtyi hiukan. Palvelu oli ammattimaista.
Tilasin varhain keväällä uuden
vesirännin laitettavaksi. Tämän
alan yrittäjä kertoi, että hän käy

katsomassa kohdetta, kun liikkuu
siellä päin. Mitään ei ole tapahtunut. Puutarhassa marjapensaat
olivat jo ennen juhannusta lähes
metrisen heinän peitossa. Olin
kuullut, että paikkakunnalla on
yksi eläkeläismiesten ryhmä joka
tekee pieniä hommia. Soitin heidän ”nokkamiehelleen” ja sain
kuulla, että uusia kohteita otetaan vastaan syksyllä. Kesän he
aikoivat lomailla. Seuraavaksi soitin kylän lammastilalle josko apu
löytyisi sieltä. Vastaus oli, että
täksi kesäksi ei enää lampaita
saanut puutarhahommiin. Keskustelun aikana emäntä keksi,
että heidän lukioikäinen poikansa
ehkä voisi käydä alueen niittämässä. Hän ei lupaa mitään,
mutta he voivat käydä aluetta
vilkaisemassa. Kahden tunnin
kuluttua puhelin soi. Pojan äiti
kertoi lyhyesti, että he ovat nyt
alueen kiertäneet ja poika lupaa
hoitaa niiton. Seuraavaksi hän
antoi puhelimensa pojalle. Poika
kertoi koska hän voisi niiton tehdä, millä hinnalla ja soitti ylös
osoitetietoni laskun lähettämistä
varten. Kun määräaika jonka hän
itse oli itselleen asettanut, umpeutui kävin paikanpäällä katsomassa ja totesin työn tehdyksi.
Marjapensaita oli löytynyt kauempaakin, kuin itse puutarhaalueelta ja näinollen karkulaispensaatkin pääsisivät auringosta
nauttimaan. Ihmettelin miten
ammattimaisesti nuori mies tehtävän otti hoitoonsa ja piti lupauksensa. Hyvä.
Kylän nuohoojaa olen jäljittänyt

useamman kerran. Lyhyesti hän
kertoo, että on ollut kiireitä ja
että kohde on kyllä tiedossa. Aikaisempina vuosina tarjoisin hänelle aina kahvit työn jälkeen,
mutta edelliskerralla en sitä voinut koronan vuoksi tehdä. Voisiko kyseessä olla mielenosoitus?
Rantasaunan katolta lumi toi alas
tikkaat. Tilasin kylän rakentajamieheltä niiden kiinnityksen ja
saunan piippuhatun. Hän lupasi
käydä mittaamassa savupiipun ja
hänen tuttavansa tekee piippuhattuja. Vielä ei ole mitään tapahtunut tilauksen suhteen.
Ainoa, jonka olen saanut heti liikkeelle, on kylän putkimies. Kerran hän kävi jopa neljänkymmenen kilometrin päästä ruokatunnillaan katsomassa missä on vika.
Toistaiseksi antamani tehtävät
olleet pienen puoleisia, mutta
välttämättömiä. Olen kuullut,
että juuri putkimiehet ovat
erittäin vaikeasta saatavilla niin
pieniin kuin isompiinkin hommiin. -Täytyyhän tuttuja auttaa,
hän kommentoi viimeksi käydessään korjausta tekemässä. Hän
on poikani hyvä kaveri rippikouluikäisestä saakka.

”Akat asialla” kokemuksistaan
kertoi Aholan Leena

