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30.1.-5.2.2023 32. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

Maailman suurin  

MARTTAILTA 

Eräjärven koululla  

(Eräjärventie 1652)  

ti 31.1.2023 klo 19 

Mukaan Emäntä- ja  

Martat -lehtiä, jos löytyy!  

TERVETULOA! 

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

 

TERVETULOA! 

Purkiaisen jakaja Eräpyhään 

Kylälehti kaipaa uutta talkoojakajaa Eräpyhään.  

Jakoalue Kauppila-Hirtolahti- Eräpyhäntien puoliväli.  

Lisät. Eky 040 350 1253 

Nyt saa Salesta  

vastakeitettyä  
kahvia  

(myös mukaan) 

 1€/ kuppi   
 Myös herkullisia  

paistotuotteita myynnissä! 

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

E rä j ä r v e n  Ke h i t t ä m i s y h d i s t y s  *  E K Y  

Eräjärventie 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

30.1.2023 alkaen 

Meiltä voit noutaa  

seuraavat paketit: 

Posti 

Matkahuolto 

Schenker 

DHL 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN  

klo 18 Sporttikerho Erälinnassa 

TIISTAISIN  

Klo 17.45 4H-kerho koululla 

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 9.2. alkaen 

klo 18 Nuorten Tupis Seuratalol-

la, Eräpyhänte 937  

 

Ti 31.1. klo 19 Maailman suurin 

marttailta koululla 

Ke 8.2. klo 13 keskiviikkokerho 

srk-kodissa (joka toinen viikko) 

To 9.2. klo 18 virkkaus– ja neu-

lontapaja koululla (joka toinen 

viikko) 

La 11.2. Roikinat –

talvitapahtuma koululla 

 

Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjär-

vi. Ilmoitukset ja muu aineisto 

viim. ke klo 12.00 p. 040 350 

1253 tai purkiainen@erajarvi. 

net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenil-

le etu-sivulla 0,30 €/pmm, muu-

alla 0,25 €/pmm. Muille vastaa-

vat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Oriveden Eräsissit etsii uusia jäseniä 

Oriveden Eräsissit on jo 104 vuoden ikään ehtinyt partiolippukunta, 

joka toimii Eräjärvellä. Eräjärvi on hyvä paikka harrastaa partiota, 

sillä luontoa ja retkeilymaastoja riittää. Valitettavasti muutaman vii-

me vuoden aikana toiminta Eräjärvellä on ollut vähästä. Jotta toimin-

ta ei pääty kokonaan, toivomme löytävämme pian uusia nuoria ja 

aikuisia jäseniksi. Aiempaa partiokokemusta ei tarvita.   

Partio on maailman suurin nuorisoliike, johon kuuluu noin 45 miljoo-

naa partiolaista yli 200 maasta. Suomessa partiotoiminnassa on mu-

kana noin 65 000 partiolaista. Partio on mukaansa tempaava harras-

tus myös aikuiselle eikä harrastuksen aloittamiseen tarvita aikaisem-

paa partiokokemusta. Mitä partiossa sitten tehdään? Partiossa opi-

taan uusia taitoja ja pidetään hauskaa, tutustutaan uusiin ihmisiin, 

retkeillään metsässä ja vesillä, leireillään Suomessa ja ulkomailla ja 

osallistutaan erilaisiin tapahtumiin. Parasta tässä harrastuksessa on 

se, että voi valita mitä haluaa tehdä ja säädellä kuinka paljon on mu-

kana. Kaikille löytyy sopivaa tekemistä.  

Olisitko kiinnostunut tulemaan mukaan Eräsissien toimintaan tai ha-

luat lisätietoa partiosta? Ota rohkeasti yhteyttä!  

Petra Siltanen, Lippukunnanjohtaja 

040 762 5114 

petra.siltanen@hotmail.com 

Niina Koivuniemi, Järjestökoordinaattori 

050 917 0799 

niina.koivuniemi@partio.fi  

Kirjaston liikuntavälineet 
uusiin lajikokeiluihin 
Oriveden kirjastossa on lainattavia lii-

kuntavälineitä. On pienempi kynnys 

koittaa jotain uutta lajia, kun heti ei 

tarvitse hankkia välineitä omaksi.  

Kirjaston valikoimasta löytyy erilaisia 

retkeily- ja ulkoiluvälineitä 

Mm. kävelysauvoja ja liikuntaväline-

kasseja, lumikenkiä eri kokoisina,  

lapsenkantorinkka ja kaksi fatbikea eli 

erittäin leveillä renkailla varustettuja 

polkupyöriä 
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