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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–14.30             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

 
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  

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

 

TERVETULOA! 

 Palvelemme:  MA 9-15,  TI-TO 9-17, PE klo 9-18 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

Apteekin palvelupiste 
Runsas valikoima  

käsikauppalääkkeitä. 
 

Reseptilääkkeiden  
tilaukset ke klo 17 

mennessä. Lääkkeet 
noudettavissa  

perjantaina 

Asiamiesposti 
Veikkaus 
Kesäteatterin  
lipunmyynti 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 
 

TERVETULOA! 

La 17.12. avoinna klo 11-15 
Leväslahden  

Pienviljelijäyhdistys ry:n 

SYYSKOKOUS 

torstaina 15.12.2022 klo 19.00 
PVY:n talolla. 

Esillä sääntöjen määräämät  

asiat.  

Joulupuuro ja kahvit.  

Tervetuloa!   Johtokunta 

  Jouluisaan kahvipöytään      

  Fazer klassikot  

   konvehtirasia  

       3,95€/kpl 

 

Muistathan joulukorin  

arvonnan! 

Purkiaisen jakaja  

Eräpyhään 

Kylälehti kaipaa uutta talkoojaka-

jaa ensi vuoden alusta Eräpy-

hään. Jakoalue on Eräpyhäntien 

puoliväliin.  Lisät. Eky 040 350 

1253 



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 Lihaskuntojumppa  Erälin-

nassa 15.12. asti 

klo 19 Lavis-lavatanssijumppa   

Erälinnassa  

klo 18 Nuorten  

Eräpyhänte 937  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 

 

7.12. alk. Jere Silanderin näyttely  

Lounarissa 

14.-24.12. klo 16-18 taidemyllyn 

joulukalenteri os. Pajulantie 130 

Avoimet joulukylät kohde. 
 

Pe 9.12. klo 21 Kinkku-Karaoke-

kilpailu Lounarissa 

Su 11.12. klo 17 EräU:n syysko-

kous Erälinnassa. 

Ti 13.12. klo 12-19 kirjasto avoin-

na koululla. To 15.12. kirjasto sul-

jettu koulun joulujuhlan vuoksi 

Ti 13.12. klo 19 Lukupiirin vuo-

den viimeinen kokoontuminen 

kirjastossa. Vuorossa André Brin-

kin Tuokio tuulessa, koskettava 

tarina Etelä-Afrikasta. 

Ke 14.12. klo 19 kauneimmat 

joululaulut srk-kodissa 

To 15.12. klo 19 PVY:n syysko-

kous PVY:n talolla 

La 17.12. klo 11-15 Joulumyyjäi-

set Pankkilassa 

La 24.12. klo 10-12 Joulupuuro-

tarjoilu Lounarissa 

La 31.12. klo 21 Uuden vuoden 

vastaanottajaiset Lounarissa 

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 etu-sivulla 0,30 €/pmm, muualla 

0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Kinkun saa laulamalla 
 
Perinteinen Eräjärven Lounarin 
kinkkukaraoke tulee tänäkin 
vuonna. Tämän viikon perjantaina 
pidettävään kisaan ilmoittaudu-
taan paikan päällä. 
 
Lounarin perjantai-ilta ei ole pelk-
kää kisailua kinkusta. Se aloite-
taan perinteiseää tietovisalla. Ka-
raokea lauletaan kilpailukierros-
ten välissä sekä ennen kisaa ja 
sen jälkeen. Kinkun voittaja ja sa-
malla Eräjärven tämän vuoden 
karaokemestari julkistetaan vielä 
ennen puoltayötä. 
 
Kilpailun yhteydessä pääsee tu-
tustumaan Lounarin tämän kuu-
kauden taiteilijaan. Hän on tam-

perelainen harrastemaalari Jere 
Silander. Jerellä on sukujuuret 
Eräjärvellä. Omakuvana tehdyn 
lyijykynäpiirroksen jälkeen hän 
intoutui kokeilemaan öljyvärimaa-
lausta. Näyttelyssä on mukana 22 
Silanderin teosta. 
 
Kuvien aiheina on paljolti luonto, 
joka Jeren teoksissa toimii har-
maavärisävyisenäkin. Hän sanoo 
siirtyneensä kahden tuuman 
pensselistä ja pakkelilastasta ko-
keilemaan pienempiäkin sivelti-
miä ja palettiveistä. Hän työsken-
telee alla prima-tekniikalla eli 
maalaa aina kostean työn päälle. 
Päävärit mustin ja valkoisin koros-
tuksin tulevat töissä esiin aivan 
samoin kuin näemme niitä ympä-
rillämme. 
   RK 

Eräjärveläiset! 

Meillä taitaa olla peiliin katsomisen paikka. Seurakuntakotimme ja 

muukin seurakunnan työ on meillä todennäköisesti vaakalaudalla. 

Osallistujia tilaisuuksissa on ilmeisesti vähänlaisesti. Papit ja kantto-

rit tulevat kaukaakin puhumaan ja musisoimaan vähäiselle kuulija-

kunnalle. Tilaisuuksiin meidän pitäisi osallistua enemmän tilanteen 

kohentamiseksi. 

Sillä summalla, jonka verona olemme maksaneet on kunnostettu 

ainoa kylän kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus = kirkko ja hoi-

dettu loistavasti oma hautausmaamme. Emmehän eroa kirkosta 

”emmehän”! 

Nim. Itseäänkin ravisteleva tavallinen tallaaja. 

PS. Kaikille neljälle täältä kirkkovaltuustoon valitulle (2+2) onnea ja 

hyvää harkintaa alkavalle kaudelle. 


