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20.-26.2.2023 32. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkanna aja 

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

 

TERVETULOA! 

Oletko jo poikennut  
Eräjärven  

uudessa kahvilassa? 
 

Tervetuloa Café Saleen 
kupponen kahvia ja  

kaupan päälle kaunis 
kirkkomaisema!  

Pos   edo aa 

AKT:n  lakko ja Pos n tukilakko 
aiheu avat lähetysten  toimituk‐

sissa viiveitä  lakon aikana. 

Orivedellä juostaan villasukkasilla 
Kansainvälistäkin iloa ja ihmetys‐
tä aiheu avien suomalaisten ou‐
tojen liikuntatapahtumien sarja 
saa täydennystä Orivedellä tule‐
vana viikonloppuna. 

Lauantaina pidetään nyt jo kol‐
mannet Villasukkajuoksun SM-
kisat. Alkuviikosta kisaan oli jo 
toista sataa ilmoi autunu a 
juoksijaa. Mukaan pääsee vielä 
itse kisapäivänäkin. 

Villasukkajuoksun kehi elijänä ja 
ak ivisena toimijana pidetään 
Juha Mietoa. Oriveden kisat ovat 
herä äneet kiinnostusta Saksan 
televisiota ja Japania myöten.  

Kisan järjestäjät Eräjärven Ke‐
hi ämisyhdistys ja Hirsilän seu‐
dun kylät mie vätkin, pidetään‐
kö seuraavat kisat kansainvälises‐

 avoimina SM-kisoina. Hyvän 
pohjan antaa se, e ä kisajärjeste‐
lyissä on mukana 60 talkoolaista 
koostuen monista orivesiläistä 
yhdistyksistä, kertoo tämän vuo‐
den kisapäällikkö Reijo Kahelin. 

Orivesi julistautui ensimmäisten 
kisojen jälkeen  Suomen Villasuk‐
kapääkaupungiksi.  

-Ja nyt valta en 9 yli ävä uusi 
kevyenliikenteen siltakin on va‐
ruste u villasukkavaloilla, Kahe‐
lin toteaa. 

 

Kisoissa myös kuuluisuuksia 

Kisojen avaajana ja suojelijana 
on lentopallon mestaruusliigan 
toimitusjohtaja Riia Mar noja. 

Lisäksi Mar noja on Suomen 
Urheilugaalan pääsihteeri. Ori‐
vesihän oli kolmen parhaan jou‐
kossa Suomen Urheilugaalan 
järjestämässä viime vuoden Suo‐
men liikkuvin kunta -kisassa. 

Kisajärjestäjinä kaupungin ak i‐
viset kyläyhdistykset yhdistävät 
kul uurin ja urheilun toisiinsa. 
Villasukkakisoissa ei pelkästään 
juosta. Siellä nau taan kisatori‐
tunnelmasta ja myös kul uu‐
riohjelmasta. Sitä tuo tangoku‐
ninkaanakin tunne u Jouni Ke-
ronen.  

Juoksijoiden ja yleisön lämmi e‐
lyn hoitaa Tanssii täh en kanssa 
-kisan tanssiope aja Ker u Nie-
minen, joka toimii Oriveden lii‐
kunnanohjaajana. 

Muistathan Ekyn jäsenmaksun!   15€ henkilöjäsenet, 25€ yhteisöt     
FI 25 5018 0720 0033 17 – varmista Ekyn palvelut kylällä 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
MAANANTAISIN  
klo 18 Spor kerho Erälinnassa 

TIISTAISIN  
Klo 17.45 4H-kerho koululla 
KESKIVIIKKOISIN  
klo 17.30 Temppukerho  pari o‐
milla viikoilla Erälinnassa  
klo 18.30 Salibandy Erälinnassa 
 

TORSTAISIN   
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  
klo 18 Lihaskuntojumppa  Erälin‐
nassa  
Klo 19 Lavis-lavatanssijumppa 
23.2. alkaen 
klo 18 Nuorten Tupis Seuratalolla, 
Eräpyhän e 937  
Klo 18 Virkkaus- ja neulepaja   
kirjastolla parillisilla viikoilla  
 
Su 19.2. klo 10 Messu srk-kodilla 
(K. Mäkinen, Toivonen)  
Ke 22.2. klo 13 keskiviikkokerho 
srk-kodissa. Vieraana Kauko 
Jämsén ja Larisa Zubanova 
To 23.2. klo 18 virkkaus– ja neu‐
lontapaja koululla (joka toinen 
viikko) 
To 23.2. klo 18 Miestenilta srk-
kodilla  
To 23.2. klo 19 Mar ojen vuosi‐
kokous Erälinnassa 
Su 26.2. klo 12 Pyhäkoulu srk-
kodissa 
ke 1.3. klo 13 Retki Eräpyhän        
laavuille, omat eväät 
Ti 7.3. klo 18-21 Mar ojen       
salaa buffet –ruokakurssi PVY:n 
talolla 
la 18.3. klo 15 Tupatea erin ensi-
illassa Kani Kani, ohjaus Kirsi Lii‐
matainen. Näytökset 18.3.-1.4. 

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.  

Kyläapteekki 
Asiamiespos  
Veikkaus 
Tupa– ja Kesätea erin liput 
Kopioin palvelut 
Eräjärvi-tuo eita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuo eita 
Kyläleh  Purkiainen 
Taloushallintopalvelut 
Kor t ja adressit 
Vesiosuuskunnan toimisto 

 

   Rönnin kesä 2023 tulee! 
 

Hei sinä meidän Rönnin luo ojärjestyksenvalvoja. Jos järjestyksen-
valvojankor si voimassaoloaika on umpeutumassa, niin lauantai‐
na 11.3.2023 järjestetään kertauskurssi Oriveden kaupungin val‐
tuusto-salissa. Ilmoi autuminen on käynnissä nyt! 
a 
Mielellämme otamme myös lisävahvistuksia joukkomme.  Olisit‐
ko halukas tulemaan mukaan mukavaan Rönnin järjestyksen-
valvojien porukkaan? 
Pääsyvaa muksena ei ole kuin iloinen ja avoin mieli sekä järjestyk‐
sen valvojan peruskurssin hyväksytys  suori aminen. 
a 
Oriveden kaupungin nuorisopalvelut järjestää yhteistyössä 
Turvallisuusplanee a - Safety Planet Finlandin kanssa maaliskuussa 
2023 järjestyksenvalvojien peruskurssin (uusille järjestyksenvalvo‐
jille) sekä kertauskurssin (jo kor n omaaville järjestyksenvalvojil‐
le). Tarkemmat lisä edot ja ilmoi autuminen kursseille Oriveden  

kaupungille Pe eri Lähteenmäelle puh. 040-1339126 

tai  pe eri.lahteenmaki@orivesi.fi to 23.2.2023 mennessä. 
 
Eräjärven Urheilijat ry kustantaa kurssit, kun sitoudut Rönnille 
järjestyksenvalvojaksi tulevaksi kesäksi. 
 

Ekyltä voit noutaa  
seuraavat pake t: 
Pos  
Matkahuolto 
Schenker 
DHL 

Palvelemme 
ma 9-15, -to 9-17, pe 9-18 
Eräjärven e 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

EKYN PALVELUT -  LÄHELLÄ SINUA! 


