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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–14.30             

 palvelemme  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 

 TERVETULOA  

    4.11. alkaen Eky  avoinna 

  ma   9-15, ti-to 9-17 ja  huom: 

  perjantaisin kello 9-18 
 

                        Kylätori ja peräkonttikirppis 
                        la 29.10. klo 12-14 Ekyn edustalla 

Eräjärven terveysasemalla  

korona-ja influenssarokotukset 

1.11.2022  

ilman ajanvarausta klo 12-13 

Varaa aika ma-pe klo 12-13  

puh 03-5657 5777 

Terveydenhoitaja ma-pe  

klo 11-12 puh 040-133 6775 

Aikoja varattavissa myös sähköi-

sesti: https://www.tampere.fi 

 

Lämmin kiitos 
Ekyn Tukikonserttiin  

osallistuneille ja talkoolaisille 

Hei lähiseudun lapset!  

Tuo kaupalle Halloween 

aiheinen piirustus, niin saat 

kassalta pienen yllätyksen   

 

Heikki Lähteenmäki       

Yhdessä eteenpäin koko Oriveden parhaaksi 

 

34 

37 

Kirkkovaltuuston vaalissa mukana 

Vakaumuksena välittäminen 

Heikki Lähteenmäki 

Ps. Eräjärvellä äänestys 8.11. klo 12-18 

La 12.11. Vuoden Harmain päivä 
 

Ohjelmaa ja tarjouksia  

koko päivän  mm.  

 Iltapäiväkaraoke klo 16 -  

 Kaikki Lonkerot  5€/kpl 

 Pizzapuffa klo 21.00-

Perjantaisin Tietokilpailu klo 20 
Heli Merosen näyttely 
Ti-to 10-17, pe 10-22. la 12-22 
Tapahtumailtoina pidempään 

 
Isänpäivä 

tulossa! 
 

Poikkea Ekyllä  
lahjaostoksilla! 

https://www.tampere.fi/


 

Sateisena sunnuntai-iltana 16.10. Erälinnassa koottiin parituntisessa työpajassa yhteen Eräjärven tä-

mänhetkiset kiertotaloustoimet ja pohdittiin seuraavia askelmerkkejä kiertotalouden tehostamiseksi.  

Leader Kantrin kiertotaloushanke Circle on kannustanut kyliä pohtimaan, kuinka kiertotalous toteutuu 

nykyisellään ja millaisilla tavoilla sitä voisi tulevina vuosina kehittää edelleen. Kun kylien kiertotaloustoi-

mia ryhdytään ensi kertaa kirjaamaan ylös, on asiat monien mielestä nopeasti pistetty paperille. Onkin 

saattanut yllättää, että listalle tulee mittaa – niin myös Eräjärvellä.  

Kiertotalouden pyrkimys jätteiden vähentämiseen ja materiaalien ja ravinteiden kiertoon on pitkälti lin-

jassa perinteisten maaseudun toimintatapojen kanssa, mikä selittää kiertotaloustoimien runsaslukuisuu-

den kylissä. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, mitä nämä toimet ovat, jotta niitä osataan arvostaa ja pitää 

yllä. 

Kyläkirppikset, lähituotteet, tavaroiden lainaaminen ja vuokraus, lähipalvelut ja oman kylän harrastustar-

jonta monipuolisine kursseineen ovat kiertotaloutta parhaimmillaan. Työpajan vilkkaan keskustelun poh-

jalta poimintoina tulevaisuuden askelmerkeiksi kiertotalouden kehittämisessä voisivat olla 

Lainattavissa ja vuokrattavissa olevien tavaroiden ja tilojen tietojen kokoaminen yksien kansien väliin. 

Kaikkea ei tarvitse hankkia omaksi vaan harvoin käytettäviä tavaroita kannattaa lainata.  

Ajantasainen palvelutarjonta yhteen paikkaan. Millaista osaamista omalta kylältä löytyy – sen sijaan, 

että kaikkeen tekemiseen löytyy koneet ja laitteet joka kodista, monet asiat voi myös ostaa palve-

luna. 

Kirppisten ohessa voisi olla kysyntää myös tavaroiden vaihtotorille. ”Tuo tullessas, vie mennessäs”-

periaatteella toimivalle pisteelle voisi jättää itselle ylimääräistä ehjää tavaraa, joka voi toiselle olla 

tarpeellista.  

Kimppakyytien kehittäminen – miten kyydin tarjoajat ja tarvitsijat kohtaisivat toisensa, pääsisikö 

liftaamalla kyytiin, voisiko kimppataksilla kulkea omaa kylää kauemmaksi?  

Eräjärvellä voidaan olla ylpeitä siitä, kuinka hyvin kiertotalous jo nykyisellään on osa arkea ja tuoreilla as-

kelmerkeillä tärkeän asian ympärille saadaan varmasti paljon positiivista pöhinää lisää. 

    Kiertotalousterveisin Heidi Kantrista 

 

Kiertoa  kylään! 

 

16.10.22 

Erälinassa 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN  

klo 18 Sporttikerho Erälinnassa 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 12 Ateriapalvelu ja  

keskiviikkokerho srk-kodissa  

klo 17.30 Temppukerho  paritto-

milla viikoilla Erälinnassa  

klo 18.30 Salibandy Erälinnassa 
 

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  

Klo 18 virkkaus– ja neulepaja kir-

jastossa  24.11. asti, 

klo 18 Lihaskuntojumppa  Erälin-

nassa 

klo 19 Lavis-lavatanssijumppa   

Erälinnassa  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 

 

Ke 2.11.klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho 

Ke 2.11. klo 18 Marttojen ruoka-

kurssi PVY:n talolla 

Su 5.11. klo Sanajumalanpalvelus 

Ti 8.11. klo 11 Elomyyjäiset Seu-

rakuntakodilla 

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. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etu-sivulla 0,30 

€/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille 

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

 

 

 

Elomyyjäiset  

seurakuntakodissa 

Taas on yksi hieno kesä takana 

päin, vaikka me koemme var-

masti eri tavalla sen mikä on hie-

no kesä ja mikä ei. Maanviljelijöi-

den mielipiteeseen vaikuttaa 

paljon enemmän sää kuin mei-

dän muiden, joiden ansiot eivät 

ole kiinni lämpötiloista ja tuulen 

voimakkuudesta. Tänäkin vuon-

na metsä antoi marjoja yllin kyl-

lin ja sieniäkin jonkin verran eli 

aina sieltä jotakin saa enemmän 

tai vähemmän. Jumala on rikas 

antaja! 

Nyt iltojen pimeneminen ja ilman vii-

leys saa mielellään jäämään sisätiloihin 

joko käsityön, lukemisen, säilömisen tai 

leipomisen pariin. Tuotoksia tulee hel-

posti tehtyä yli oman tarpeen ja monet 

mielellään lahjoittavat niitä hyvään 

tarkoitukseen. Kaikkea tätä ja paljon 

muutakin saa tuoda diakoniatyön hy-

väksi pidettäviin ELOMYYJÄISIIN ti 8.11 

klo 11 seurakuntakodissa. 

Tavaraa saa tuoda aamusta klo 9 alka-

en. Kylädiakoniatoimikunnan jäsenet 

paistavat lettuja ja piirakkaa ja niitä me 

nautimme kahvin kanssa. Tavara myy-

dään huutokauppaperiaatteella. Myös 

arpajaiset kartuttavat tuottoa, joka 

käytetään Eräjärven alueella tapahtu-

vaan diakoniatyöhön toimikunnan ko-

kousten päätösten mukaan. 

Samana päivänä on myös seurakunta-

vaalien ennakkoäänestys klo12-18 

seurakuntakodissa! 

Tervetuloa mukaan!    Terhi Ratalahti, 

diakoni  p.050-3451961 

Jäniksen vuosi ensi kesänä 
Rönnissä 

 

Rönnin Kesäteatterin ryhmä on 
valinnut näytelmäkseen kesälle 
2023 Arto Paasilinnan Jäniksen 
vuoden. Elokuva on ollut kovin 
suosittu, näytelmä tosin on aivan 
oma sovituksensa. Sen vauhdik-
kaan ja riemukkaan dramatisoinnin 
ovat tehneet Esa Leskinen, Sami 
Keski-Vähälä ja Kristian Smeds.  
Jäniksen vuodesta pääsee Rönnissä 
nauttimaan ja nauramaan 
17.6.2023 alkaen. Lomatauko on 3.
-22.7., viimeinen näytös 11.8. tulee 
olemaan yönäytös. Näytelmän oh-
jaa Anja Helminen. 
 

Lippujen nettimyynti aukeaa 
1.12.2022, mutta Ekyllä ja Taito-
keskus Orivedessä ennakkolippujen 
myynti alkaa vasta 1.6.2023. 
Lahjakortteja voi ostaa Ekyltä. 

Muista  kääntää kelloja  

Sunnuntaina 

Kesäänpäin  

 

 
 

Muista isää 
 

Teatterin lahjakortilla 
 

Mynnissä Ekyllä 



EKYn jäsenmaksut 2022 
Jäsenmaksut tälle vuodelle ovat 15€/henkilö ja 25€/

yhteisö.  

Jäsenmaksu on henkilökohtainen ja liittymismaksua 

ei peritä. 

Jäsenmaksun voi maksaa tilille FI25 5018 0720 0033 

17 tai Ekyn toimistolle. 
 

Rahankeräys  
 

Voit tukea Ekyn toimintaa myös osallistumalla ra-

hankeräykseen (RA/2021/1560) lahjoittamalla lip-

paaseen tai maksamalla haluamasi summan pankki-

tilille  FI36 4500 0010 1223 61  

 

 

 

Rahankeräysluvalla kerättyjen varojen käyttötarkoitus: Kerty 

vät varat käytetään yhdistyksen kyläläisille toteuttaman palve-

lutoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Varoja käytetään 

yhdistyksen yleishyödyllisen toiminnan kehittämiseen mm. 

työryhmätoiminnan jatkaminen, henkisen vireyden edistämi-

nen, terveyden edistämiseen liittyvien koulutustilaisuuksien ja 

tapahtumien järjestäminen, nuorten työllistämisen edistämi-

nen ja varsinkin vanhusten, mutta myös muiden toimintaky-

vyn edistämiseen ja yhteisöllisyyteen liittyvä toiminta: mm. 

liikunta– ja vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen. Lisäksi 

yhdistys edistää vapaaehtoisuuteen liittyvän talkootyön oh-

jausta ja toteutusta. Varoja voidaan myös käyttää yhdistyksen 

yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvien välttämättömiin 

välittömiin kuluihin: henkilöstön palkkakulut, tilaisuuksien 

markkinointikulut, vuokra– ja matkakulut. 

 

EKYn  
syyskokouskuulumisia 

 

Kehittämisyhdistyksen syys-
kokous pidettiin reilu viikko 
sitten. Kokouksessa hyväk-
syttiin toimintasuunnitelma ja 
talousarvio ensi vuodelle. 
Siellä valittiin myös 3 uutta 
jäsentä, Merja Nieminen, Jo-
sefiina Viertoma ja Tuula Sipi-
lä eronneiden tilalle loppuvuo-
deksi 2022.  
 
Ensi vuoden hallitukseen 
saimmekin hienosti uusia ja 
nuoria innokkaita. Vuoden 
2023 kokoonpano on seuraa-
va: puheenjohtajan nuijaa 
heiluttelee Juho Hildén, muik-
si varsinaisiksi jäseniksi Kale-
vi Tuomivaara, Josefiina Vier-
toma, Jasmin Jämsén, Tuula 
Sipilä, Taavi Simonen ja An-
ne Kahelin sekä varajäseniksi 
Merja Nieminen, Johannes 
Jämsén ja Heljä Tuomivaara.  
 

 
Toimintasuunnitelmaa 
 

Toimintasuunnitelmassa jat-
ketaan pitkälti vakiintuneita 
toimintoja. Ekyn Kyläputiikin 
aukioloaikoihin päätettiin 
muutosta siten, että yhtenä 
päivänä viikossa Eky olisi 

avoinna kuuteen saakka, li-
säämättä kuitenkaan koko-
naistyöaikaa. Eli mahdollisesti 
Kyläputiikki aukeaisi sinä päi-
vänä vasta kymmeneltä. Si-
ten myös kauempana työssä 
käyvät ehtisivät tavoittamaan 
niin lääke-, posti-, ym Ekyn 
palvelut. 
 
Talvitapahtumista päätettiin, 
että olemme mukana Roiki-
noiden järjestelyssä koulun ja 
muiden yhdistysten kanssa, 
mutta mäenlaskutapahtuma 
järjestetään omana pienimuo-
toisena tapahtumana Seppä-
län mäessä. Siitä oli sopimus-
ta jo maanomistajankin kans-
sa viime laskiaismäessä. 
 
Aktiivinen jäsenhankinta, Erä-
järven nettisivut, matkailu-
markkinointi, allasjumpat, pal-
veluhakemisto, kylän osaa-
miskartta ja asukashankinta 
sisältyvät toimintasuunnitel-
maan, kuten myös kylätoimin-
nan uudistaminen mm. työ-
ryhmätoiminnalla.  
 
Myös taloushallinto-, kirjanpi-
to- ja palkanmaksupalvelua 
tulee markkinoida nykyistä 
enemmän, esimerkiksi faces-
sa ja instassa. Jäsenmaksu 
päätettiin pitää edelleen sa-
mana, eli 15€/henkilöjäsen ja 

25€/yhteisöt ja yritykset. Toi-
mintasuunnitelma kokonai-
suudessaan on esillä Ekyn 
Kyläputiikissa. 
 

 
Talous edelleen tiukalla 
 

Ekyn talous on kovin tiukalla, 
aiempien vuosien tappiota on 
vielä jäljellä vähän yli 12 
000€. Viime vuonna sitä saa-
tiin lyhennettyä reilulla tuhan-
nella eurolla, ensi vuodella 
tavoittelemme siihen reilua 
kahta tuhatta euroa. Tappiot 
aiheutti taannoisen hallituk-
sen ennalta arvaamattomat 
muutokset työllistämistukiin ja 
osatyökykyisten palkkatukien 
poistaminen. 
Ekyllä on rahankeräyslypa, 
joten siihen voi kaikki haluk-
kaat osallistua, ja säännöissä 
mahdollistetaan myös lahjoi-
tusten vastaanottaminen. Tär-
keätä olisi, että Ekyn palvelu-
ja käytettäisiin, jotta palvelut 
säilyvät, ja autottomatkin sai-
sivat myös jatkossa mm. ap-
teekkipalvelut omalta kylältä. 
Toimintasuunnitelmassa on 
tavoitteena selvittää erilaisia 
uusia toiminnan rahoitusmuo-
toja ja myyntituotevalikoiman 
kehittäminen. Ideoita voi ker-
toa tai viestittää Ekyn toimis-
tolle. 


