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21.-27.3.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 
Kesän JUOMAUUTUUDET 
saapuneet valikoimaan  

mm. Coca-Cola  
Zero vanilja 2,89/1,5l  

ja Fanta  
sitruuna Zero 2,99/1,5l  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

KUTSU KYLIEN KUMPPANUUSPÖYTÄÄN 
 

Ke 30.3.2022 klo 18.00 Eräjärvi, Längelmäki, Västilä 
Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652 
Kahvitarjoilu klo 17.30. 
 

Aiheena kyläkaavat ja rantayleiskaava sekä kylien omat aiheet. Tee-
moja käsitellään puheenjohtajan johdolla vapaasti keskustellen ja 
ideoiden. 
 

Tilaisuudessa noudatetaan voimassa olevia koronaturvallisuusoh-
jeita. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kaupungin verk-
kosivuilla ja somekanavissa. 
 

Tervetuloa osallistumaan ja vaikuttamaan! 
Oriveden kaupunki ja kyläyhdistykset 

4. 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 17.30-18.30 Temppukerho 

alle kouluikäisille yhdessä van-

hemman kanssa Erälinnassa  

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälin-

nassa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa  

Erälinnassa  

LAUANTAISIN klo 15 Tietokilpailu 

Lounarissa 
 

5.3. alkaen Pekka Piipposen 

näyttely Lounarissa 

 

Su 20.3. klo 15-16 

opi, kuuntele tai harjoittele Ame-

rikan englantia jitsi-etäohjelmalla 

https://meet.jit.si/

Learn_English_in_Erajarvi 

Su 20.3. klo 10 Messu kirkossa 

(Keskinen, Linjama)  

Su 20.3. klo 15 Eräjärvi-Seuran 

kevätkokous Erälinnassa, johto-

kunta klo 13.30 

Ti 22.3. klo 14-16 kaikille avoin 

Karaoke-kerho pvy:n talolla 

Ke 23.3. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa  

Su 27.3. klo 15-19 Pop-up ravin-

tola (spagetti-illallinen) Leväslah-

den PVY:n talolla 

Ti 29.3. klo 19 Eräjärven Martto-

jen vuosikokous Erälinnassa 

Ke 30.3. klo 17.30 Eräjärven, Län-

gelmäen ja Västilän kylien sekä 

kaupungin yhteinen kump-

panuuspöytä Eräjärven koululla 

1.-3.4. Osta ja myy viikonloppu 

Arjuskan salongissa 

2.-23.4. Mummun saappaassa 

 soi fox Eräjärven Tupateat-

terissa 

 

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. 

Voit tukea Ekyn toimintaa myös 

osallistumalla rahankeräykseen 

(RA/2021/1560) lahjoittamalla 

lippaaseen tai maksamalla halua-

masi summan pankkitilille FI36 

4500 0010 1223 61  

 

 

 

Rahankeräysluvalla kerättyjen varojen 

käyttötarkoitus: Kertyvät varat käyte-

tään yhdistyksen kyläläisille toteuttaman 

palvelutoiminnan ylläpitämiseen ja ke-

hittämiseen. Varoja käytetään yhdistyk-

sen yleishyödyllisen toiminnan kehittä-

miseen mm. työryhmätoiminnan jatka-

minen, henkisen vireyden edistäminen, 

terveyden edistämiseen liittyvien koulu-

tustilaisuuksien ja tapahtumien järjestä-

minen, nuorten työllistämisen edistämi-

nen ja varsinkin vanhusten, mutta myös 

muiden toimintakyvyn edistämiseen ja 

yhteisöllisyyteen liittyvä toiminta: mm. 

liikunta– ja vapaa-ajan tapahtumien jär-

jestäminen. Lisäksi yhdistys edistää va-

paaehtoisuuteen liittyvän talkootyön 

ohjausta ja toteutusta. Varoja voidaan 

myös käyttää yhdistyksen yleishyödylli-

sestä toiminnasta aiheutuvien välttä-

mättömiin välittömiin kuluihin: henkilös-

tön palkkakulut, tilaisuuksien markki-

nointikulut, vuokra– ja matkakulut. 

Avoimet Kylät -päivä 11.6.  

- ilmoittaudu mukaan! 
Avoimet Kylät -päivä on tapahtuma, joka järjestetään 11.6.2022 val-

takunnallisesti jo 8. kertaa. Päivän tavoitteena on lisätä kylätoimin-

nan tunnettuutta ja esitellä kylien monipuolista toimintaa. Avoimet 

Kylät -päivä käynnistää lomakauden ja tarjoaa mahdollisuuden tutus-

tua kyliin asumisen, yrittämisen ja lomailun paikkoina. 

Kylät osallistuvat usein Avoimet Kylät -päivään kyläyhdistyksensä ve-

tovastuulla. Tapahtuman voi kuitenkin järjestää kuka vaan! Pistä siis 

päiväksi pystyyn omille kulmille pihakirppis, kesäkahvio, taidenäytte-

ly, työpaja, kotieläinpiha tai vaikka tikanheittokisa ja ilmoita siitä  

Ekylle 19.4. mennessä eky@erajarvi.net. Eky ilmoittaa kootusti kaik-

ki päivän tapahtumat eteenpäin Pirkan Kyliin.  

Kyläpäivään on ainakin tiedossa Kylätori. 

#TeeSeKylillä #avoimetkylät 



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 etusivul-

la 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

MYYDÄÄN 

TUORETTA KOIVUKLAPIA 

Tilaukset ja kyselyt 

            Haikan Klapi  
                 p. 0400 889916 

Lahjoita Ekyn myyntipöytään tuotteita 
 

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

OSUUSKUNNAN HINNASTO 
Voimaantulopäivä 1.5.2022  löytyy 
osoitteesta 
www.erajarvenvesiosuuskunta.net 
Hinnaston saa myös paperisena toimistolta, 
osoitteesta Eräjärventie 1591 c/o Eky.  
tai sähköpostilla esvo@erajarvi.net 
 

 

Joko mua kaipasitte, 

maaliskuuta odotitte? 

Nyt jo onkin kevät töitä, 

lämmitellä pakkasöitä, 

sulatella pajuparkaa, 

pajunkissaa pientä, arkaa.  



Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

  

                    

E r ä j ä r v e n  K e h i tt ä m i s y h d i s t y s   

E K Y  

Palvelemme 
 

 MA  9-15 ja TI-PE   9-17 

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! 

Keskiviikkokerhon  

vieraana 

Olipa kerrassaan viihdyttävä koke-

mus käydä taas kertoilemassa re-

vontulista, niiden kuvaamisesta ja 

erinäisistä luontoseikkailuistani. 

Eräjärven Seurakuntakodin keski-

viikkokerholla odottikin lähes pari-

kymmenpäinen yleisö. 

Kovasti tuntui herättävän hilpe-

yttä tämä melkoista viitseliäisyyttä 

ja suoranaista pöhköyttä vaativa 

harrastukseni. Erityisesti paljasta-

vat tarinat kuvien takana. 

Otoksia riitti esiteltäväksi kolmen 

vuoden ajalta kuvattuina Saimaal-

ta Utsjoelle. Aivan yllätyksenä ei-

vät eteläisenkään Suomen revon-

tulet kuulijoille tulleet.  

 

- Kymmenen vuotta sitten oli Le-

väslahdella näkyvillä revontulia 

useammalta ilmansuunnalta. 

Yleensä meillä ei näy pihasta ko-

vin hyvin, kun on korkeita puita 

joka suunnalla, tuumailee Tapio 

Lahti.  

- Minä katselin kerran kotini ikku-

nasta Eräjärven rantaan päin ja 

näin juuri sellaisia revontuliloimu-

ja, Pirkko Mäkinen kertoo innostu-

neena.  

Mukavaa, kun ihmiset kokivat saa-

vansa edes hetkeksi ihan muuta 

ajateltavaa ahdistavien ja raskai-

den aiheiden vastapainoksi. Niin 

sain minäkin. Kiitokset hyvästä 

seurasta. 

Tanja Meronen 


