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31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

Eräjärvi
p. 010
767 2040
Makean
nälkään
Salesta maukkaat pääsiäisherkut

Palvelemme pääsiäisenä
pe 15.4. 8-20
la 16.4.
9-18
su 17.4. 11-16
ma 18.4. 10-18

Leväslahden
Pienviljelijäyhdistys ry:n
KEVÄTKOKOUS
torstaina 28.4.2022
klo 19.00 PVY:n talolla.
Esillä sääntöjen määräämät
asiat.
Tervetuloa!
Johtokunta

18.-24.4.2022

To 21.4. klo 17.30 neule– ja
virkkauspaja koululla

Hyvää pääsiäistä
toivottaa Salen väki

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

Palvelemme
Ma 10-13
Ti-to 10-17
Pe 10-22
La 12-18
Su suljettu

La 23.4. klo 21
KARAOKE
Vapaa pääsy
(avoinna 12-01)
La 14.5. klo 21
HK Blå duo
Vapaa pääsy
(avoinna 12-01)

Pääsiäisen poikkeus:
La 16.4 suljettu
044 530 6366
www.puberajarvi.net

Perjantaisin klo 20
TIETOKILPAILU

LOUNASRAVINTOLA JA PUB ERÄJÄRVI
Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–15.00
Runsas valikoima
leipomoherkkuja

LÄHIRUOKATILAISUUS
La 16.4. klo 12-14 Ekyn edustalla
MAISTIAISIA ainakin lampaasta sekä leivonnaisia
TUOTEMYYNTIÄ, KAHVILA, KIRPPUTORI
Omat pöydät, myyntipaikoista pieni maksu
TERVETULOA!
Yhdessä ja lähellä hanke

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
MAANANTAISIN
klo 17.30-18.30 Sporttikerho Erälinnassa
KESKIVIIKKOISIN
klo 17.30-18.30 Temppukerho
alle kouluikäisille yhdessä vanhemman kanssa Erälinnassa
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
(suljettu 14.4.)
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
30.4. asti Pekka Piipposen taidenäyttely Lounarissa
Pe 15.4 klo 12 Pyhäkoulu srkkodissa
La 16.4. klo 12-14 lähiruoka– ja
kirpputoritapahtuma Ekyn edustalla
Ma 18.4. klo 10 Messu kirkossa
(Mustajärvi, Linjama)
Ke 20.4. klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa
Ke 20.4. klo 19 Mummun saappaassa soi fox Tupateatterissa
To 21.4. klo 17.30 neule– ja virkkauspaja koululla
To 21.4. klo 19 Leväslahden
osakaskunnan vuosikokous
PVY:n talolla
To 21.4. klo 19 lukupiiri kirjastossa. Keskustelussa Anja Kaurasen
(nyk. Snellman) Ihon aika.
La 23.4. klo 13 Victorian kartanossa tapahtuu outoja, JunnuTupiksen ensi-ilta Tupateatterissa
La 23.4. klo 16 Mummun
saappaassa soi fox Tupateatterissa, viimeinen näytös
La 23.4. klo 21 Karaoke Lounarissa
Su 24.4 klo 12 Pyhäkoulu srkkodissa

Koulun ympäristössä rottia
Eräjärven koululla on viimeisen parin viikon aikana tehty useita rottahavintoja. Rotat liikkuvat ihan päiväaikaan koulun seinustoilla ja
ulko-ovienkin edessä.
Kun käyt koululla esim. kirjastoasioilla, pidäthän ovea auki vain sen verran kuin on välttämätöntä, ettei rottia eksy sisätiloihin. Ulkona oleviin
avoimiin roskiksiin ei pidä jättää mitään eväsroskia.
Lähikiinteistöillä kannattaa pitää silmät auki mahdollisten tuholaisten
varalta, ja vaikka lunta vielä on maassa, tässä tilanteessa lopettaa lintujen ruokinta.
Rotista on useampikin henkilö ilmoittanut kaupungin suuntaan, joten
toivotaan, että kevättä kohti tilanne palautuisi normaaliksi.
- Hannele / koulun siivous

Lähiruokaa pääsiäislauantaina

perimme 5 €:n maksun.

Koska Lounari on lauantaina kiinni,
myynnissä on myös kahvia, teetä ja
mehua suun kostukkeeksi. EräjärLauantaina tutustutaan Ekyn edusvellä lähituotteita on kesäisin voitu
talla joihinkin lähiruokatuotteisiin
ostaa Salen vierestä Jullisen myynja/tai lähiruokatuottajiin. Kaikille
tipisteestä. Lisäksi Oriveden torilta
lähituottajille on tarjottu mahdollion mahdollista hankkia kerran
suutta tuoda maistiaisia tarjolle
kuussa Reko-ringin lähituotteita
Yhdessä ja lähellä hankkeen kustilauksesta. Tilauksia voi tehdä rintannuksella. Tuottajat/jalostajat
gin Face-ryhmän kautta. Salekin
voivat myös myydä tuotteitaan
on viime aikoina lisännyt erilaisia
tapahtumassa. Yhdessä ja lähellä
lähituotteita myyntivalikoimaansa.
hankkeella on tarjolla ainakin lammaskeittoa ja lammaspaistia sekä Kirpputori
Eräjärvi-leipää maisteltavaksi.
Tapahtumassa on myös kirpputori.
Sirénin Päivin leivonnaisilla saa
Omat pöydät ja kirppispaikasta
suunsa makeaksi ja ainakin leipää
perimme pienen 5 euron korvasekä leivonnaisia on myös myynuksen.
nissä. Mukaan mahtuu lisää
tuottajia ja myyjiä. Jokainen tuo
oman pöytänsä, myyntipaikasta

Ma 25.4. klo 18 Victorian kartanossa tapahtuu outoja, JunnuTupiksen esitys Tupateatterissa
Ma 25.4. klo 18 Eräjärven seudun vanhemmat ry:n vuosikokous Eräjärven koululla
To 28.4. klo 19 Leväslahden PVY:n kevätkokous PVY:n talolla
La 14.5. klo 21 HK Blå duo Lounarissa

mukana Lähiruokatorilla
la 16.4. klo 12-14
kiviharjunkauppa.fi

!
isia

istia
Ma

Eräjärven seudun vesiosuuskunta
tiedottaa
Vesiosuuskunnalla on yksi oma vedenottamo, josta
vesi pääosin tulee verkostoon. Lisäksi vettä ostetaan tarvittaessa Oriveden kaupungin verkostosta. Vedenottamo
voi olla myös välillä kokonaan pois käytöstä, jolloin kaikki vesi tulee
Orivedeltä. Nämä muutoksen saattavat aiheuttaa verkostossa mm.
painevaihteluita.

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

Oriveden elämänlaatulautakunnan avustukset
TOIMINTA-AVUSTUS
liikunta-, kulttuuri– ja nuorisotoimijoille
Haku tehdään avustusverkko.fi
palvelun kautta. Haku auki 30.4.
klo 23:59 asti.
KORONA-AVUSTUS
yleishyödylliselle yhdistys- ja seuratoimijoille sekä taide-, kulttuuri
ja tapahtuma-alan yhteisöille tai
siihen kiinteästi liittyvän toiminnan harjoittajalle.
Vapaamuotoisen hakemukset pe
29.4. klo 15 mennessä. Hakuohjeet ja kelpoisuus vaatimukset
elämänlaatulautakunnan pöytäkirjasta 7.4.2022

Eräjärven Keh ittäm isyh distys
EKY
Olemme
pääsiäislomalla
pe-ma 15.-18.4.
Asiamiesposti
Apteekin palvelupiste,
lääke-tilaukset 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!
Arkena palvelemme
MA 9-15 ja TI-PE 9-17

Kaupunki pyytää
ilmoitusta Orivedelle
saapuvista ukrainalaisista
Tämänhetkisen ennusteen mukaan Suomeen voi saapua tämän
vuoden aikana 40 000–80 000
ukrainalaista. Suurin osa maahantulijoista on yksityismajoituksessa. Orivedellekin on jo saapunut joitakin perheitä.
Monet ukrainalaisperheet saapuvat Suomeen ja Pirkanmaalle yksityisten henkilöiden, sukulaisten
tai työnantajien kautta ja voivat
majoittautua muualle kuin vastaanottokeskuksiin. Tieto paikkakunnalla oleskelevista ukrainalaisista saattaa kulkeutua hitaasti
kaupungin suuntaan.
Oriveden kaupunki pyytää, että
yksityismajoittajat ilmoittavat
ukrainalaisista kaupungille, jotta
kaupunki voi kartoittaa heidän
palveluntarpeensa, tiedottaa
maahantulijoille kuuluvista kaupungin palveluista ja olla tukena
kotouttamisessa heti alusta lähtien.

Ilmoituksen voi tehdä kaupungin
hyvinvointijohtajalle Tuija Peuralalle, tuija.peurala@orivesi.fi tai
puhelin 040 133 9263.
Oriveden kaupunki on varautunut tarvittaessa järjestämään ukrainalaisille hätämajoitusta.
Tietoa tilanteesta kaupungin
verkkosivuilta
Kaupungin verkkosivuille on
koottu Ukrainan tilanteeseen
liittyvää tietoa asukkaille, maahantulijoille ja työnantajille.
Verkkosivulla on muun muassa
toimintaohjeet maahantulijoille
sekä tietoa majoituksesta, ukrainalaisten auttamisesta, Oriveden alueen palveluista ukrainalaisille ja venäjänkielisestä neuvonnasta. Sivuilla on ohjeita myös
yrityksille ja työnantajille. Sivulle
on koottu linkkejä ukrainankielisiin sisältöihin.
Verkkosivu löytyy osoitteesta https://orivesi.fi/
kaupunkimme/kaupunki/
ukraina/ ja sitä päivitetään tilanteen mukaan.

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.

Orivedellä kerätään taloustavaroita ukrainalaisille
Oriveden kaupunki kerää Orivedelle tuleville ukrainalaisille tavaralahjoituksia Työpaja Mainingin
(Koivistontie 2) kautta. Työpaja
Maininki on auki arkisin klo 9-16.
Työpajalle voi tuoda ehjiä, puhtaita ja toimivia pieniä taloustavaroita. Vaatteita ei tällä hetkellä
kerätä.
Työpaja kerää myös listaa lahjoitettavista, käyttökelpoisista huonekaluista. Huonekaluista tulee
olla yhteydessä työpajan puhelinnumeroon 050 378 8026. Kalusteille ei ole säilytystiloja, joten ne
noudetaan vasta tarpeen tullen.
Orivedellä majoittuvat ukrainalaiset voivat maksutta hakea kierrätystavaratalosta (Koivistontie 2)
tarpeellisia tarvikkeita.
Lisätiedot:
Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala, tuija.peurala@orivesi.fi,
p. 040 133 9263
Tiedottaja Jenni Koponen,
jenni.koponen@orivesi.fi,
p. 040 133 9214

