
LOUNASRAVINTOLA JA  PUB ERÄJÄRVI  

Su 27.11. klo 15 
Akkanaisten Jouluinen Konsertti 

Vapaa pääsy 
Palvelemme 12-17 

 

Pe 2.12. klo 20-01 
Lounarin Pikkujoulut! 
-Tietokilpailu klo 20 

-Trubaduuri Make Kallio 
-Pikkujoulu Buffa 

-Karaokea 
Vapaa pääsy 

 

Pe 9.12. klo 21-01 
Kinkku-Karaokekilpailu 

 

Perjantaisin klo 20 TIETOKILPAILU 

HELPOTA JOULUA JA 
TILAA JOULURUOAT! 

Tilaukset 15.12. mennessä, 
noudot 22.-23.12.  

Lisätietoja Lounarista 
tai kotisivuiltamme 

 

  Palvelemme: 
  Ti-To 10-17 

  Pe 10-22 
  La 12-22 

    Su-Ma suljettu 
 

Tapahtumissa pidempään! 
Ti 6.12. olemme suljettuna 

044 530 6366       TERVETULOA!       www.puberajarvi.net 

48/2022 

28.11.-4.12.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

                      
 

 
 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–14.30             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

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

Jalostajan  
juustoinen savuporokeitto 

3,89/ 0,55L 

 
Rainbow  

oliivi merisuola krutonki  

2,19/ 100g  

       Arjuskan Salongin  

        PIKKUJOULUTORI 

   La 26.11. klo 11-15 
 

      Osoite tuttu Uusi-Laurila 36  

       Toivottavasti  

        näemme siellä! 
 

    TERVETULOA! 

Oriveden koululaitos  

täyttää 150-v.  

Vietämme avoimien  

ovien päivää  

ma 5.12. klo 9.30.-11.00.  
 

Lämpimästi tervetuloa!  
 

                             t. Eräjärven  

                              koulun väki  

 

Lämmin kiitos  
jokaiselle äänestäjälleni 

  

Heikki Lähteenmäki 

http://www.puberajarvi.net/


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 

klo 19 Lavis-lavatanssijumppa   

Erälinnassa  

klo 18 Nuorten  

Eräpyhänte 937  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 

3.12. asti Heli Merosen taide-

näyttely Lounarissa 

7.12. alk. Jere Silanderin näyttely  

Lounarissa 

 

La-ti 3.-6.12. klo 11-17 Vihasjär-

ven koululla Café ChefBug, Sil-

mällisiä-taidenäyttely ja Pieni 

Joulupolku. La-su 3.-4.12. Joulu-

myyjäiset ja jatkot ma-ti 5.-6.12. 

Ti 6.12. klo 15 Suomen 105. itse-

näisyyspäivän kunniaksi musiikki-

esitys  

La 26.11. klo 11-15 Pikkujoulutori 

Arjuskan Salongissa, 

Su 27.11. klo 15 Akkanaisten  

Joululaulukonsertti Lounarissa 

Ti 29.11. klo 17 Rukous- ja raa-

mattupiiri srk-kodissa 

Ke 30.11. klo 12 Adventtijuhla srk

-kodissa. Ohjelmassa mm koulu-

laisten esityksiä sekä Heli Lahden 

lausuntaa. Kysy kyytiä Terhiltä p. 

050 345 1961.  

Pe 2.12. klo 19 MTK:n vuosiko-

kous Erälinnassa 

Pe 2.12. klo 20-01 Pikkujoulut 

Lounarissa 

 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 

La 3.12. klo 11-15 

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net 

La 3.12. klo 12-15 jouluinen ky-

lätori Ekyn edustalla 

La 3.12. klo 14 Eräjärven Seudun 

Vanhempien makkaranpaistoret-

ki Eräpyhään  

Su 4.12. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ma 5.12 klo 9.30-11 Avoimien 

ovien päivä koululla  

Ti 6.12. klo 12 Jumalanpalvelus 

kirkossa, seppelten lasku hau-

doilla 

Ti 6.12. klo 13 alk.  itsenäisyys-

päivän juhla  Erälinnassa  

Ke 7.12. klo 16  Eräjärven Seu-

dun Vanhempien pikkujoulut 

Santa SunThairavintolassa 

Pe 9.12. klo 21 Kinkku-Karaoke-

kilpailu Lounarissa 

La 24.12. klo 10-12 Joulupuuro-

tarjoilu Lounarissa 

La 31.12. klo 21 Uuden vuoden 

vastaanottajaiset Lounarissa, 

esiintymässä trubaduuri Pekka 

Mikkonen ja FireLadyn tulishow 

Jouluinen kylätori  
lauantaina 3.12. klo 12-15  

Ekyn edustalla  
 

Lättykahvila, glögiä, kaakaota,  
leivonnaisia ym.  

Voit jättää myös joulukuusitilauksen.  
Ei paikkamaksua * TERVETULOA! 

Viikonlopun lehtien  

noutolaatikko on siirtynyt  

Posti on siirtänyt viikonlopun 

lehdille tarkoitetun laatikkonsa   

Ekyn ikkunan alta tien toiselle 

puolelle ilmoitustaulun luokse. 



 

MTK-ERÄJÄRVI 

VUOSIKOKOUS 

Pe 2.12.2022 klo 19 Erälinnassa 
 

Käsitellään sääntömääräiset  

asiat.  Alustus Tapani Pyysalo 

Battery 3 Finland Oy:stä ja  

liitosta edustaja 

Kahvitarjoilu klo 18.30 alk. 

TERVETULOA! 

  Johtokunta  

Eräjärvikin on  Joulukylä 

Lauantaina 3.12. on taas Kylätoripäivä, joka on mukana Suomen Jou-

lukylä-tapahtumassa. Ekyllä on torilla lättykahvila ja kuumaa glögiä. 

Perinteisissä arpajaisissa voittoina on jouluisia tuotteita. Myös joului-

sia leivonnaisia löytyy ainakin Ekyn teltalta. Myös Päivin leivonnaiset 

ja käsityöt ovat ainakin mukana Joulutorilla. 
 

Joulukuusitilaukset Joulutorilla 

Ekylle tulee taas joulukuusia myyntiin. Joulutorilla niistä voi tehdä jo 

tilauksia. Tilaukset ovat sitovia, ja maksu suoritetaan tilatessa. Itse 

kuuset saapuvat joulunalusviikolla Ekyn edustalle noudettaviksi, ja 

muutama varakuusi Matti-myöhäisille. Kuusen hinta on 30€. 

 

Joulutorin myyntipaikat ovat ilmaisia, joten tule sinäkin myymään 

tuotteitasi.  

EKY on mukana Villa-
sukkajuoksun SM-
kisassa 
  

Villasukkajuoksun SM-kisat pide-

tään kolmannen kerran Orivedel-

lä. Paikka on tutusti Paltanmäki ja 

ajankohta lauantai 18.2.2023. 

  

Kisat ovat koko Oriveden yhtei-

nen asia. Kisajärjestelyistä vas-

taavat yhteistoimin Eräjärven Ke-

hittämisyhdistys ja Hirsilän seu-

dun kylät. Pääyhteistyökumppa-

nina on Oriveden kaupunki.  

 

EKY hoitaa kisojen taloushallin-

non tehtävät. Se tekee juoksuun 

ilmoittautuneiden 'lähtölistat' – 

ilmoittautuminen sinänsä tapah-

tuu netissä. EKY vastaa yhdessä 

Hirsilän kanssa muiden tehtävien 

toteutumisesta. 

  

Kisojen järjestelyissä tarvitaan 

runsaasti vapaaehtoisia talkoolai-

sia. Eräisiin tehtäviin on jo eri yh-

distyksistä ilmoitettu tekijöitä, 

mutta kaiken kaikkiaan tehtäviä 

riittää monille. Talkoolaisille on 

ruokaa tapahtumapäivänä. Yhdi-

tystyksille pyritään maksamaan 

korvaus  jokaisesta niiden hankki-

masta talkoolaisesta.  

  

Ensimmäinen kaikkien Villasuk-

kajuoksun SM-kisan järjestelyis-

tä kiinnostuneiden yhteinen info

- ja suunnittelukokous on perjan-

taina 25.11.2022 klo 17 kaupun-

gintalon valtuustosalissa.   

 

Tervetulleita ovat niin järjestöjen, 

yritysten kuin muidenkin yhteisö-

jen edustajat. Ja tietysti kaikki 

muut kiinnostuneet.  

Oriveden kulttuuri- ja 
matkailutoimijoiden ver-
kostotilaisuus 13.12. klo 
17.30-19.30. kaupungin-
talon valtuustosalissa. 

Oriveden matkailu- ja kulttuuri-

toimijoita kootaan nyt uuteen 

verkostoon. Tavoitteena on, että 

jatkossa kaupunki sekä matkailu- 

ja kulttuuritoimijat tiivistävät ja 

uudistavat yhteistyötään vapaa-

muotoisen verkoston avulla. 

Verkosto ei edellytä minkäänlais-

ta jäsenyyttä. Tarkoitus on jakaa 

yhteisiä asioita, parantaa orivesi-

läisten toimijoiden näkyvyyttä ja 

lisätä toimijoiden välistä yhteis-

työtä. 

Tilaisuuden ohjelmassa: 

- Pirkanmaan kulttuuripankin 

esittely 

- Oriveden kaupungin kulttuurin 

ja matkailun ajankohtaiset asiat 

- Toiveet ja ideat uuden verkos-

ton toiminnalle 



 
 

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.  

Vihasjärven kansakou-
lun Joulu on jo ovella 

Vihasjärven kansakoulun nurkissa 

hiippailee jo joulutonttuja. Joului-

nen Café ChefBug koulun keittiö-

mestarin herkkuineen kutsuu is-

tahtamaan hetkeksi ja nauttimaan 

nostalgisen kansakoulun pönttö-

uunien lämmöstä. Romanttinen 

Pieni Joulupolku johdattaa Ilomä-

en luokan taidenäyttelystä piha-

maan asukkien saattelemana na-

vettaan. 

La-ti 3.-6.12. 2022 Café ChefBug, 

Silmällisiä-taidenäyttely ja Pieni 

Joulupolku ovat avoinna klo 11-

17. 

Viihtyisässä Café ChefBugissa höy-

ryää oman puutarhan marjoista 

valmistettu glögi, vaniljainen lähi-

alueen mesiangervoista haudu-

tettu tee ja kehuttu hyvä kahvim-

me. Kahvipöydässä on tarjolla 

hiukopalaksi meheviä suolaisia ja 

ihania makeita antimia pieneen ja 

isompaankin herkutteluun. Joulu-

muorin ohjeella valmistettu riisi-

puuro sekahedelmäkeiton ja yllä-

tysmantelin kera voi osua vaikka 

sinun kohdallesi.  

Pihamaan Pieni Joulupolku on 

Kaarina ja Martti Toivanen Art:n 

sekä koulun isäntä Tapani Virta-

sen yhteistyön hedelmä. Tunnel-

mallisella polulla voi aistia joulun 

sanomaa ja tunnelmaa. 

Silmällisiä-taidenäyttely lintuineen 

on laskeutunut Vihasjärven kansa-

koululle taiteilijoiden Tuula Sipilän 

ja Eija Mäkelä-Häklin ohjaamana. 

Kannattaa käydä katsomassa tämä 

persoonallinen näyttely. 

La 3.12. Olemme Pirkanmaan Jou-

lusafari- ja Avoimet Joulukylät -

kohde. 

La-su 3.-4.12.2022 Vihasjärven 

kansakoulun joulumyyjäiset on 

avoinna klo 11-17. 

Myyjäisistä löytää hieman kauem-

paakin saapuneiden ja paikallisten 

tuottajien ja kädentaitajien laa-

dukkaita lahjatuotteita, käsitöitä 

sekä jouluherkkuja klo 11-17. 

Koulun keittolassa myyjäisiin on 

valmistettu makeita ja suolaisia 

joulutorttuja, suosittuja suklaita ja 

konvehteja, karpalo-

kuusenkerkkähilloja, Herkkuhu-

najaa ja tonttujen suosikkia – sirk-

katuotteita sekä paljon muuta. 

ChefBugin ekologinen mehiläisva-

hakääre tai tee se itse -

tarvikepaketti kääreen valmistuk-

seen ohjeineen on oiva lahjaidea.  

Päivien aikana on luvassa myös 

taiteilija Jaana Pärssisen taide-

tuokioita. 

Ma-ti 5.-6.12.2022 Joulumyyjäis-

ten jatkot on klo 11-17. 

Yleisön ja tuottajien pyynnöstä 

myös myyjäiset on avoinna cafén, 

joulupolun ja taidenäyttelyn lisäk-

si.  

Ti 6.12.2022 juhlistetaan Suomen 

105. itsenäisyyspäivää keittiömes-

tarin täytekakun ja muiden cafén 

herkkujen kera. Juhlapäivän koho-

kohta on noin klo 15, kun saamme 

kuulla komean musiikkiesityksen.  

Nyt on hyvä hetki koota yhteen 

perhe, ystävät, tuttavat ja suunna-

ta Vihasjärven kansakoululle 

hankkimaan joululahjat rauhassa 

ja nauttimaan kiireettömyydestä, 

kun jouluunkin on vielä tovi. Jou-

lumyyjäisten runsasta myyjäjouk-

koa tuotteineen esitellään pika-

puoliin. Seuraa Facebook-

sivujamme.  

Lämpimästi tervetuloa! 

Vihasjärven kansakoulu 

Café ChefBug 


