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SILLÄ SIISTI MARJO OY:N

LAADUKKAAT PALVELUT!
Eräjärvi
p. 010
767 2040
Makean
nälkään

Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–15.00

Loppusiivoukset, muuttosiivoukset,
kotisiivoukset, ikkunan pesut

Runsas valikoima
leipomoherkkuja

P. 044 262 5646

Salessa mahtava valikoima
uutuusjäätelöitä
Puikkoja, tuutteja ja rasioita
esim. pätkistuutti 2,35 kpl
Kivaa viikkoa kaikille!

Voimme tarjota asiakkaillemme
arvonlisäverottomia siivouspalveluja kotona.
Palvelu koskee asiakkaita, joilla ikääntymisestä, sairaudesta tai vammaisuudesta
johtuen on toimintakyky alentunut niin
paljon, että he eivät enää selviydy itse
päivittäisistä kodin askareista.

Avoinna
ma-pe 8 - 20
La
9 - 18
Su
11 - 16

Myös tästä arvonlisäverottomasta palvelusta voi tehdä kotitalousvähennyksen.

KOTISIIVOUS 33€ /h alv 0 %
IKKUNAN PESUT 38€ /h alv 0%

TERVETULOA
KAUPALLE!

Eräjärven Keh ittäm isyh distys
EKY
Palvelemme
MA 9-15 ja TI-PE 9-17
Asiamiesposti
Apteekin palvelupiste, lääketilaukset ke klo 17 mennessä
Veikkaus
Kopiointipalvelut
Eräjärvi-tuotteita
Kalastuslupia
Paikallisia tuotteita
Kylälehti Purkiainen
Vesiosuuskunnan toimisto

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

TERVETULOA!

Naulatie 3, Orivesi
marjokaarina.somppi@gmail.com

Lahjoita Ekyn myyntipöytään tuotteita
Eky on varannut pöydän Arjuskan
salongin Osta ja myy-tapahtumaan.
Jos et halua itse varata pöytää ja
haluat päästä eroon joistakin ehjästä tuotteesta, mitä et enää
tarvitse, voit lahjoittaa sen Ekyn
pöytään.
Toimita tuotteet viimeistään ti
29.3. klo 17 Ekylle.

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
KESKIVIIKKOISIN
klo 17.30-18.30 Temppukerho
alle kouluikäisille yhdessä vanhemman kanssa Erälinnassa
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnassa
Klo 19 Lavis lavatanssijumppa
Erälinnassa
LAUANTAISIN klo 15 Tietokilpailu
Lounarissa
5.3. alkaen Pekka Piipposen
näyttely Lounarissa
Su 13.3. klo 12 pyhäkoulu srkkodissa
Su 13.3. klo 15-16
opi, kuuntele tai harjoittele Amerikan englantia jitsi-etäohjelmalla
https://meet.jit.si/
Learn_English_in_Erajarvi
Ke 16.3. klo 12 ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa. Vieraana Leila Lehtonen aiheenaan
matkamuisteloita
To 17.3. klo 17 alk. suunnitellaan
Eräjärven kesää Lounarissa.
To 17.3. klo 19 Lukupiiri keskustelee kirjastossa Yoko Ogawan
teoksesta Professori ja taloudenhoitaja
Su 20.3. klo 10 Messu kirkossa
(Keskinen, Linjama)
Su 20.3. klo 15 Eräjärvi-Seuran
kevätkokous Erälinnassa, johtokunta klo 13.30
Ke 30.3. klo 17.30 Eräjärven, Längelmäen ja Västilän kylien sekä
kaupungin yhteinen kumppanuuspöytä Eräjärven koululla
Su 27.3. klo 15-19 Pop-up ravintola (spagetti-illallinen) Leväslahden PVY:n talolla

Japanilaista
lukupiirissä
Valitsetko kirjan kirjastosta kansikuvan, sivumäärän, suosituimmuuslukulistan, kirjastovirkailijan tai ystävän suosituksen, takakansitekstin tai kirja-arvostelun
vai kirjailijan kuvan, maineen tai
saamansa palkinnon vai myyntilistan sijoituksen perusteella?
Olemme käyttäneet lukupiirissä
monia näistä vaihtoehdoista.
Emme tarkoitushakuisesti,
enemmänkin sattumalta tai
juttelumme päätteeksi. Juuri tuokin tässä lukupiirissä viehättää:
ei jyräämistä, ei määräilyä. Ehdotukset jotenkin putkahtelevat
raikkaasti kuin lähteestä. Tämän
teoksen ehdottaja oli yhä myönteisen hämmästynyt kirjan annista, ja äänikirjana kuunneltuna se
on myös herättänyt piirissämme
ihastusta ja ihmettelyä.

seen villaneuleeseen, katse
suunnattuna jonnekin etäisyyteen, ovaalin muotoiset meikittömät kasvot, suorat mustat
puolipitkät hiukset kasvojen kehyksenä. Vaatimaton, henkevä,
lämmin ensivaikutelma: Yogo
Ogawa, s. 1962, julkaissut yli 40
teosta. Hänen tunnetuin teoksensa on valitsemamme lukumenestys, josta on tehty myös elokuva. Teoksen keskusteluissa kohtaavat muistiltaan hauras
matematiikan professori ja hänen uusi taloudenhoitajansa sekä tämän kymmenvuotias poika.
Uskotko, että matematiikka voi
olla runollista ja lohduttavaa?
Takakansitekstin mukaan tämä
kirjan teksti todistaa sen ja
opettaa kirjan henkilöitä (+ lukijaa) elämään täysin tässä hetkessä.
Asta V.-S.

Olen vasta käännellyt kirjaa käsissäni, katsonut kirjailijan kuvaa:
vienosti hymyilevä japanilainen
nainen pukeutuneena harmaa-

Ekyn kyläputiikista
saa myös perinteisiä,

Ti 29.3. klo 19 Eräjärven
Marttojen vuosikokous Erälinnassa
1.-3.4. Osta ja myy viikonloppu
Arjuskan salongissa
2.-23.4. Mummun saappaassa
soi fox Eräjärven Tupateatterissa

paikallisia ja
korkealaatuisia
Seppälän Kiuaskiviä!

VUOSIKOKOUSKUTSU

Eräjärven Martat ry:n
VUOSIKOKOUS pidetään
tiistaina 29.3.2022 klo 19.
Kokouspaikka on Erälinna,
Eräjärventie 1654, Eräjärvi.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § määräämät asiat.
Esityslista jaetaan kokouksessa.
TERVETULOA!
Eräjärven Martat ry:n hallitus

MYYDÄÄN
TUORETTA KOIVUKLAPIA
Tilaukset ja kyselyt
Haikan Klapi
p. 0400 889916

Matkailuilta
Osmake ry järjestää viimeisen
tapahtumansa tarjoten verkostoitumis- ja koulutusillan Oriveden Kampuksella 24.3. klo
17.30 alkaen. Illan kouluttajana
on Greta Tanskanen, Nordic
Marketing oy:n omistaja, kellä
on vuosikymmenten kokemus
matkailun kehittämisestä. Kahvitarjoilu.
Tilaan mahtuu 30 henkeä, joten
toivomme ilmoittautumista
22.3 mennessä osoitteeseen
oriveden.osmake@gmail.com.

Eräjärven kesää suunnitellaan
Mitä tapahtuukaan kesällä 2022
Eräjärvellä?
Tule mukaan kertomaan omat
suunnitelmasi ja suunnitellaan
yhdessä, mitä kaikkea meidän
kylällä ensi kesänä voi kokea ja
nähdä.
Tavoitteena on myös ideoida Eräjärvi – maisemia ja kulttuuria kuvina –näyttelyä.
Tilaisuus järjestetään to 17.3. klo
17 alkaen 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 etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.

TYÖPAJA 3: MATKAILUTUOTTEET
JA REITISTÖT MUKAAN SÄHKÖISEEN VIRMA-KARTTAAN / VirtuaaOutdoor Leader-hankkeet järjes- linen työpaja varsinaissuomalaitävät yhteistyökumppaniensa
sen VIRMA-karttapalvelun käyttäkanssa Liedossa matkailun kemisestä ja kohteiden lisäämisestä
hittämiseen keskittyvät työpajat
kartalle
tiistaina 15.3.2022 klo 12 – 16.
Työpaja on tarkoitettu heille, jotka
Kaksi työpajaa on paikan päällä
haluavat kehittää oman kohteen
tapahtuvia työpajoja ja yksi työpa- (reitti, palvelu, matkailukohde)
ja (numero 3) on virtuaalinen työ- saavutettavuutta, jotta oma tuote
paja.
löytyy sähköisiltä kartoilta. Voit

Retki kylään - koulutusta netissä

Ukrainan kriisin vaikutuksiin varaudutaan Orivedellä monin tavoin
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt myös meitä suomalaisia ja
orivesiläisiä. Suomessa tilanne on
kuitenkin rauhallinen. Monella on
herännyt halu auttaa sekä monenlaisia huolia ja kysymyksiä.
Oriveden kaupungin valmiusjohtoryhmä seuraa tilannetta tiiviisti ja on
jo varautunut monin tavoin Ukrainan
kriisin vaikutuksiin Orivedellä.

hallitus käsittelee maahantulijoiden
vastaanottamista Orivedelle seuraavassa kokouksessaan.
Myös yksityisillä kansalaisilla on mahdollisuus toimia majoittajina. Majoituskohteen pitää olla asuintilaksi soveltuva ja sillä tulee olla virallinen
osoite. Ennen majoittamista tutustu maahanmuuttoviraston ohjeistukseen.

Ukrainan kansalaisilla on oikeus tulla
EU-alueelle viisumivapaasti biometrisellä passilla. Oleskeluoikeus on tällöin kolme kuukautta. Oleskelijan
Turvapaikanhakijoiden ja hätämajoi- status voi muuttua tuona aikana turtusta tarvitsevien sijoittamista koor- vapaikanhakijaksi, työntekoon perusdinoi Suomessa maahanmuuttoviras- tuvaksi oleskeluluvaksi tai mahdollito. Maahanmuuttoviraston mukaan sesti myöhemmin käyttöön otettavan
nykyiset toiminnassa olevat vastaan- väliaikaisen suojelun mukaisen direkottokeskukset kykenevät vastaamaan tiivin mukaiseksi oleskeluluvaksi.
Ukrainasta tulevien turvapaikanhaki- Väestönsuojelun vastuuviranomainen on pelastuslaitos
joiden määrän nopeaan kasvuun.
Pirkanmaalla väestönsuojelusta vasKuntaliitolta on tullut kaikille Suomen taa Pirkanmaan pelastuslaitos. Pelaskunnille kysely, jolla kartoitetaan hä- tuslaitos tiedotti viime viikolla, että
tä- ja tilapäismajoitukseen soveltuvia Suomeen ei kohdistu sellaista uhkaa,
tiloja. Oriveden kaupungin tytäryhti- joka edellyttäisi väestönsuojien
öllä, Oriveden Kotikoivu Oy:llä, on
käyttöönottomääräyksen antamista
tyhjillään olevia vuokra-asuntoja, joi- tai joditablettien käyttöä. Väestönta voidaan tarvittaessa käyttää uksuojien käyttöönotosta ilmoitetaan
rainalaisten maahantulijoiden hätä- viranomaismääräyksellä, jonka jältai tilapäismajoitukseen. Kaupungin- keen niiden tulee olla käyttökunnos-

osallistua kerralla vain yhteen työpajaan, mutta työpajoista tehdään
tallenteet ja saat työpajojen materiaalit ilmoittamaasi sähköpostiin.
Kaikki työpajat ovat maksuttomia
ja niihin ilmoittaudutaan etukäteen – lomake löytyy osoitteessa: https://bit.ly/3r7PVVK .
Lisätietoja: jokivarsi.fi/
ajankohtaista/

sa 72 tunnin sisällä.
Pirkanmaalla on yksi yleinen väestönsuoja Tampereella, Liisankalliolla.
Orivedellä ei ole kaupungin ylläpitämiä yleisiä väestönsuojia.
Oriveden alueella on taloyhtiöiden ja
muiden kiinteistöjen omia väestönsuojia. Niiden kunnosta ja käyttökuntoon saattamisesta vastaa kiinteistön
omistaja.
Parhaiten autat lahjoittamalla rahaa
Ukrainan kriisi on herättänyt meistä
monet tarjoamaan eri tavoin apuaan
ukrainalaisille. Orivedellä on muun
muassa järjestetty keräyksiä sekä
kuljetettu ukrainalaisia turvaan Suomeen. Oriveden kaupunki on kiitollinen paikallisten asukkaiden, yritysten
ja yhteisöjen aktiivisuudesta ja hätäavun järjestämisestä.
Tavalliset kuntalaiset voivat parhaiten auttaa ukrainalaisia tekemällä
lahjoituksen tunnettujen avustusjärjestöjen kuten SPR:n tai Unicefin
kautta.
Oriveden kaupunginhallitus käsittelee
14.3. kaupungin rahallista tukea Ukrainalle avustusjärjestöjen kautta.
Oriveden kaupungin tiedote 8.3.

