41/2022

31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkanna aja

Eräjärvi p. 010 767 2040

Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–14.30

Herkullinen asiakastoive

Runsas valikoima
leipomoherkkuja

10.-16.10.2022

Riitan Herkun
Mus kkapiirakka 200g

3,40€ pkt
LAUANTAINA 15.10.2022

L
S

8 - 20
9 - 18
11 - 16

KLO 10-13 ERÄLINNA
Tuo o kylän lasten
ja nuorten hyväksi!

TERVETULOA

Eräjärven Martat

KAUPALLE!

Laulajalegenda ja huippuar s

Eräjärven
Kehi ämisyhdistys ry:n
sääntömääräinen
SYYSKOKOUS
su 16.10.2022 klo 16
Erälinnan kahviossa
Esillä sääntömääräiset asiat ja
hallituksen täydentäminen
loppuvuodelle 2022

Halllitus

Viktor Klimenko
Eräjärven Kehi ämisyhdistyksen (EKY:n)
tukikonser ssa

la 22.10.2022 klo 15.30
Oriveden Suojalla
Urheilu e 3, 35300 Orivesi
Tule ja kuule itse, miten loistavassa kunnossa
Viktor on yli 60 vuoden taiteilijan uran jälkeen ja sen edelleen jatkuessa.
Ennakkoliput Taitokeskus Orivesi ja Eräjärven Kehi ämisyhdistys
Liput 20€

Kahvio väliajalla

Järjestää Eräjärven Kehi ämisyhdistys ry ja Oriveden kaupunki

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
MAANANTAISIN
klo 18 Spor kerho Erälinnassa
klo 19 Kuntolentopallo Erälinnassa
KESKIVIIKKOISIN
klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodissa
klo 17.30 Temppukerho pari omilla viikoilla Erälinnassa
klo 18.30 Salibandy Erälinnassa
TORSTAISIN
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla
Klo 18 virkkaus– ja neulepaja kirjastossa 24.11. as , ei 20.10.
klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnassa
klo 19 Lavis-lavatanssijumppa
Erälinnassa 13.10. alkaen
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
Pe 7.10. klo 18 urkukonser kirkossa
Su 9.10. klo 12 Pyhäkoulu srkkodissa
Ke 12.10. klo 12 Ateriapalvelu ja
keskiviikkokerho srk-kodilla. Vierailijana Tarmo Grönqvist
”ko seututyön vaiheita”
La 15.10. klo 15 Tietovisamaraton Lounarissa
La 15.10. klo 10-13 Mar ojen
puuropäivä Erälinnassa
La 15.10. - ke 19.10. klo 11-17
Caamee Cafe ChefBug Vihasjärven kansakoululla, Happy Halloween!
Su 16.10 klo 16 Eräjärven Kehi ämisyhdistyksen syyskokous
Erälinnassa
Su 16.10. klo 17.30 kiertotalousilta Erälinnassa
Su 23.10. klo 12 Pyhäkoulu srkkodissa

Tiesitkö, mikä on Leader Kantri ry?
Kantri no siis yhdistys. Se toimii Pirkanmaan alueella tehtävänään
tukea maaseudun paikallisia yhteisöjä ja yrityksiä toimintansa kehi ämisessä ja investoineissa, koulutuksessa ja edonvälityksessä.
Toki aina pitää olla myös omarahoitusta. Kantri siis ak voi, innostaa, edo aa, koulu aa, neuvoo ja jakaa kehi ämisrahaa . Kehi ämisrahaa koostuu EU-rahoista ja Suomen Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten rahoituksista.
Tällä hetkellä uusia hakemuksia ei voi tehdä, koska rahoituskausi
on pää ymässä. Neuvonta on ilmaista.
Nuorille suunna u Nuorisoleader sen sijaan on edelleen käynnissä. Sen seuraava haku pää yy 30.11.2022.
Eräjärven koulupiirin alueella Kantrin ry:n tukirahoitusta on saatu
mm. Rönnin huvikeskuksen kehi ämiseen, Rönnin Kesätea erin
katsomokatokseen ja uuteen wc-huoltorakennukseen, Eräjärven
koulun jääkiekkokaukalon muu amiseen monitoimikaukaloksi ja
Väs län Voiman talon kunnostamiseen sekä joillekin yrityksille. Kuluneen rahoituskauden kohteet löytyvät Kantri ry:n ne sivuilta
kantriry.ﬁ.

Lounarissa kysellään paljon
Koko yli 15 vuoden toiminnan ajan Eräjärven Lounarissa on viikoi ain pide y etovisa. Lähes tuhat kertaa on visoja järjeste y. Kysymyksiä on ollut pitkäl yli 10 000. Kysymyksiä on ollut laa massa
kymmenkunta eri henkilöä.
Edelleen jatkuvia perjantai-iltaisia etovisoja täydentää maratonkisa.
Lokakuun puolivälin lauantain iltapäivällä järjeste ävässä kisassa viisi
henkilöä esi ää kukin kymmenen kysymystä. Jokaisessa osiossa jaetaan parhaalle palkinto. Koko maratonin parhaat palkitaan vielä erikoispalkinnoilla.
Maratonvisan kysyjinä ovat Jyrki Parkkinen, Taavi
Simonen, Artem Kukanov, Santeri Aakula ja Reijo
Kahelin.
RK

Ei vastaanottoa

syntymäpäivänä
13.10.2022
Mikko Sipilä

Eräjärvelle on hyväksy y kaivoslain
mukainen varausilmoitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain
perusteella hyväksynyt Cullen Finland Oy:n
varausilmoituksen, Lupatunnus: VA2022:0056
Varaajan suunnitelmissa on varausaikana suori aa alueella geologista kartoitusta johon saa aa lii yä pienimuotoista satunnaista näy eeno oa. Lisäksi varaaja
on suunnitellut tutkivansa olemassa olevaa geologista
aineistoa. Varaaja on suunnitellut mahdollises myös
magnee mi auksia käy äen dronea.
Varaajan suunnitelmissa on jä ää malminetsintälupahakemus ennen varausajan pää ymistä.
Varausalue on merki y päätöksen lii eenä olevaan
kar aan.
Varauksen voimassaolo pää yy: 25.7.2024
Päätökseen saa hakea muutosta vali amalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika pää yy
11.11.2022. Varauksen viimeinen voimassaolopäivä on
25.7.2024.

Kartassa mustalla rajatut alueet ovat
varausalue a. Tarkempi kar a ja päätös on
nähtävillä Tukesin verkkosivuilla (h ps://
tukes.ﬁ/paatokset-jakuulutukset/varauspaatokset.

Taskulamppukansaa
Sähkökatko. Yhä useammin kerrotaan, e ä jatkossa joudutaan
ehkä katkaisemaan sähköt kahden tunnin ajaksi. Ajankohdiksi
on kaavailtu varhaista aamua tai
iltaa normaalin työpäivän
pää eeksi. Sähkökatko tulee
iskemään, kuin salama kirkkaalta
taivaalta, siitä ei voida kertoa
etukäteen. Mikä pelastukseksi?
Vastaus on taskulamppu. Koska
ollaan menossa koh yhä pimenevää aikaa niin ennen kuin on
sähkökatkon aikana löytänyt
kaapin, jossa tuli kut ovat ja toisen kaapin, jossa kyn lät ovat,
niin on törmäillyt itsensä mustelmille rei n varrella oleviin
esineisiin. Mu a ei hätää, jos
taskussasi kannat taskulamppua.
Löydät rei n kaapeille ja vessoihin sen antaman valon turvin.
Taskulampusta ei ole apua, jos
se on kaapissa tai kadoksissa.
Öisin sen voi pitää yöpöydällä tai
vaikkapa tyynyt alla, varsinkin
jos lamppu on li eä muodoltaan. Jos olisin vakuutusyh össä
töissä, niin ehdo aisin pakolliseksi turvalai eeksi taskulamppua. Nyt jos koskaan kanna aa
marssia kauppaan taskulamppuostoksille. Samalla kanna aa
ostaa siihen varapa erit, e ä
tämä aparaa toimisi jatkossakin.

Sähkötöntä aikaa ja varsinkin
sen täh eteellisen korkeaksi
nousevaa hintaa varten kanna aa lai aa mie ntämyssypäähän ja kuvitella lanne omalle
kohdalle. Mitä se tulee merkitsemään taloudellises ? Sata
vuo a si en ilman sähköä oli
suuri osa maasta ja sen kansasta. Miten he tulivat toimeen.?
Työlästähän se oli, varsinkin
naisten elämä. Ei ollut sähköhellaa, jonka napsaisi päälle tarvi aessa. Pyykit pes in nyrkkipyykkinä ja kylmäsäilytys oli kellarissa. Öljylamput savu vat.
Vähälle huomille on vielä jäänyt
säästövinkit ruoan laitossa. Kanna aako joulukinkkua lainkaan
paistaa täksi jouluksi? Ehkä kanna aa kerralla tehdä puolen viikon ruoka kerralla ja sitä si en
mikrotella. Tässä kohdin kasvissyöjät ovat jo voi ajia, koska
kasvikset kypsyvät lyhyemmässä
ajassa kuin liha. Kananmunat
pärjäävät hyvin tässä mi elössä.
Niiden kei oaika on todella lyhyt ja niitä voi kei ää varastoon
pikkuhiljaa käyte äväksi.

Entäpä, jos muurau aisi pika
pikaa puuhellan ja korvaisi avotakan pön ömuurilla? Tässä systeemissä tarvi aisiin myös ulkohuusi ja puilla lämmite ävä sauna. Tietenkin puita täytyy olla
liiterissä monenlaiseen
käy öön.
Toistaiseksi kaikki on normaalia.
Ruska kukoistaa ja aurinko paistaa. Sota ei ole täällä. Idän karhu
murisee pahaenteises eikä varmas asetu talviunille. Toisaalta,
ei se myöskään katso suoraan
meihin. Runsaan viiden miljoonan kansa jää huomio a, kun
voi äristä ja hyökätä neljänkymmenen miljoonan ihmisen kansan kimppuun.

Mie

Aholan Leena

Vielä ei ole kukaan vilau anut
sitä mahdollisuu a, e ä säästöä
syntyy, jos sanoo ir koko sähkösopimuksen ja lii ymän. En
edä onko se pitkässä juoksussa
edullisempaa ostaa lii ymä takaisin si en kun asiat ovat vakiintuneet normaalille tasolle.

Kyläleh Purkiaista julkaisee Eräjärven kehi ämisyhdistys ry, Eräjärven e 1591, 35220 Eräjärvi.
Ilmoitukset ja muu aineisto viim. ke klo 12.00 p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenille etu-sivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/
pmm.

