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31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

12.-18.9.2022

Tule mukaan vesijumppaan!

Eräjärvi p. 010 767 2040

Remontoimme Teille
parempaa kyläkauppaa,
pahoittelemme
aiheutuvaa häiriötä.

palvelemme
ma-pe 8 - 20
La
9 - 18
Su
11 - 16
TERVETULOA
KAUPALLE!

Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–14.30
Runsas valikoima
leipomoherkkuja

Vesijumppa Oriveden uimahallilla 12.9. alkaen
maanantaisin klo 15.45 ja keskiviikkoisin klo 18.30
Ohjaajana Marjo Liukkonen
Ilm. ja lisätied. Eky p. 040 350 1253
mukana 15 000 ihmistä, osoitti,
että kutominen helpotti sekä fyysistä että henkistä kipua. RenViime keväänä aloitimme Yhdessä touttava vaikutus alensi myös veja lähellä -hankkeessa neule- ja
renpainetta.” Kertoo google. Ja
virkkauspajatoiminta. Opeteltiin Kodin Kuvalehden mukaan neuloja kerrattiin, miten kantapää teh- misen on todettu parantavan miedään. Yksi osallistuja neuloi, tai
lenterveyttä.
kutoi, kuten täälläpäin sanotaan,
elämänsä ensimmäiset villasukat Syksyn Virkkaus- ja neulepaja kokokonaan itse. Myös siis kantakoontuu syyskiireiden jälkeen,
pään, jonka aiemmin oli teettänyt loka-marraskuun ajan ensimmäiaina siskollaan. Tottakai siinä sinen ja kolmas tiistai kirjastolla
vussa juteltiin ja vaihdettiin kuulu- kello 17.30. Joulutauon jälkeen
misia, vietettiin rentouttavia ja
jatkamme kokoontumista sitten
leppoisia iltoja.
tammikuulla.

Neule- ja virkkauspaja jatkaa

Kutomisenhan on tutkitusti todettu olevan hyvä stressilääkekin.
”Käsityöt, kuten kutominen kahdesti viikossa helpottaa stressiä ja
ahdistusta. Tutkimus, jossa oli

Kylätori ja peräkonttikirppis la 17.9. klo 12-14
Eräjärven kirkolla
Luvassa ainakin lättykahvila, Eräjärvi-leipää,
leivonnaisia, käsitöitä, juureksia sekä 4H:n
tuo tullessasi, vie mennessäsi -lelupiste .

Tervetuloa!

Lisät. Eky p. 040 3501253

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto
avoinna koululla.
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
2.8.-1.10. Raija Paanasen töitä
esillä Lounarin taidenäyttelyssä
Pe-su 9.-11.9. klo 11-17 Café
ChefBug ja Luonnon väriloistoa –
taidenäyttely Vihasjärven kansakoululla.
La 10.9. klo 10-15 Lähiruokapäivä
Jullisella os. Hietalahdentie 117
La 10.9. klo 11-17 Lähiruokapäivä
-tapahtuma Café ChefBugilla Vihasjärven kansakoululla
Ti 13.9. klo 13 Kylädiakoniatoimikunnan kokous srk-kodissa
Ti 13.9. klo 17 Sadonkorjuunyyttärit Rosellissa
Ke 14.9. klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa
La 24.9. klo 18 viideskymmenes
syysilta Erälinnassa
La 17.9. klo 12-14 kylätori ja peräkonttikirppis Ekyn pihassa

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.

Monet kiitokset Anjalle ja

Maijalle iloisesta yllätyksestä
Maatalousnaisia
muistellessa.
Puustellin mummeli

Teatteria harrastamaan omalla kylällä
JunnuTupis ja Tupateatteri käynnistyivät menneellä viikolla. Tupateatterissa ohjaajana on tällä kaudella elokuvaohjaajana mainetta
niittänyt Kirsi Marie Liimatainen. Hän näytteli Eräjärvellä kuvatussa
TV-sarjassa Trasselirakastaja ja ohjasi täällä kuvatun Alavilla mailla
hallan vaaraa tv-sarjan.
Näytelmää ei vielä ole valittu, joten mukaan mahtuu vielä hyvin. Tupateatterin harjoitukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin kello 18 Eräpyhäntie 937:ssa ja näytökset n. 8 kappaletta ovat maalishuhtikuulla. Harjoituksia on vuodenvaihteen jälkeen viikonloppuisinkin. Ryhmä on kansalaisopiston opintopiiri pääosan kaudestaan.
Eli ilmoittautuminen Oskoon.
JunnuTupis alakouluikäisille
JunnuTupiksessa ohjaa oman kylän näyttelijä, joku vuosi sitten Eräjärvelle muuttanut Taavi Simonen. Hän on ohjannut ja kirjoittanutkin näytelmiä aiemmin muualla Suomessa asuessaan. JunnuTupikseen tupsahtikin oikein hieno määrä innokkaita teatterin tekijöitä.
Kansalaisopiston toimintana ryhmä kokoontuu maanantaisin kello
16.30 Eräpyhäntie 937:ssa ja tuottaa ainakin keväälle näytelmän.
Kesäteatteri aloittaa ihan kohta
Rönnin Kesäteatterin myöskin pääosin kansalaisopiston piirinä toimiva ryhmä aloittaa kautensa torstaina 22.9. klo 18 Eräpyhäntie
937:ssa. Harjoituspäivät lisääntyvät keväällä ja alkukesästä, kun ilmat sallivat kokoontumisen Rönnissä. Harjoituksia on tuolloin myös
viikonloppuisin. Kesällä on sitten 12-14 näytöstä, mutta jossain vaiheessa kesää pidetään myös ”kesälomaa”.
Oskon paperisessa ohjelmassa kerrottu ohjaaja vaihtuu. Ohjaajana
toimii tamperelainen teatteripedagogi Anne Helminen. Hän on ohjannut jo pitkään Tampereen seudulla muitakin harrastajateattereita. Jos innostuit tulemaan mukaan, ilmoittaudu Oskoon.
Nuorille tulossa oma ryhmä
Teatteri aloittaa omana toimintanaan syksyn aikana teatteriryhmän
nuorille, yläkoululaisille ja sitä vanhemmille. Ryhmässä luonnollisesti näytellään, mutta myös teatteritekniikkaa, äänentoistoa ja valojen
hoitoa voi tulla opettelemaan. Koska piiri ei ole kansalaisopiston
toimintaa, ei siihen vaadita 7 hengen kokoista ryhmää. Ohjaajana
on Taavi Simonen. Ryhmän aloittamisen ajankohta on vielä avoin,
joten siitä tiedotetaan myöhemmin.
AK

