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 Kaupan väki toivottaa iloista       

     Naistenpäivää 8.3.  
        Meiltä päivään sopivat  
       kukkaset, valikoimassa       

      myös hieno lajitelma kaktuk-
sia esim. miniälle/anopille. 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

 

ERÄJÄRVEN KYLÄTORI 
La 6.3. klo 11-14  

 

Mm. 

 lättykahvila 

 grillimakkaraa 

 kuumaa mehua ja kaakaota 

 

Eräjärven Villasukkakisan äänestyk-

sen tulokset ja Yhdessä ja lähellä -

hankkeen avaus 
 

Tervetuloa myymään ja  

ostamaan. Myyntipaikkaa ei tarvitse 

varata etukäteen 

Eräjärvi-Seura  ry:n 
KEVÄTKOKOUS siirretään  

myöhempään ajankohtaan. 
  Johtokunta 

Koronarajoituksista johtuen 
palvelemme 9.3. alkaen 

ti-pe klo 10-12  ja klo 16.30-17 
 

Aamupäivällä saatavilla 
ruoka- ja kahvilatuotteita 
mukaan, iltapäivällä vain 

pakettipalvelut ja ennakkoon 
tilattujen pizzojen noudot 

 

Synttäreiden kakku- ja 
kahvitarjoilu siirretään 

järjestettäväksi myöhemmäksi 
 

044 530 6366 
www.puberajarvi.net 

LOUNASRAVINTOLA  

JA PUB ERÄJÄRVI  

Eräjärvi villasukkakisalla Villasukkapääkaupungissa 
 
Oriveden kaupunki on Villasukkapääkaupunki. Kylämme osallistui sii-
hen kyläsukkakisalla. Olemme olleet villasukkahengessä mukana jo 
aiemminkin, jo kaksilla Roikinoilla on ohjelmassa ollut Villasukka-
juoksukisa. Tänä vuonna Roikinat jäi Koronan jalkoihin, mutta eiköhän 
ensi vuoden Roikinoilla taas juosta villasukilla. 
 

Syksyn ajan sai suunnitella malleja ja äänestys suoritettiin helmikuun 
15.-28 päivä. Eräjärvi-villasukkakisaan saimme 3 ihanaa, kovin erilais-
ta ehdokasta. Lämmin kiitos suunnittelijoille. Kisasukkaäänestykseen 
osallistui 91 henkilöä: Ekyllä 18 ja netissä 73. Kiitos osallistujille. 
 

Perinteinen eräjärvi-henki katajakoukkuineen, siis entisen kuntamme 
vaakunasta poimittu idea oli kisassa valttia. Voittajaksi, ja siis viralli-
seksi Eräjärvi-sukaksi valittiin Sanna Pohjan sunnittelema sukka. 
 

Toiseksi sijoittui sukujuuriltaan eräjärveläinen, Berliinissä asuva, Dan 
Ojala 35 äänellä, ja kisan kolmanneksi tuli nuorin osallistuja, 11-
vuotias uusi eräjärveläinen Sonja 12 äänellä. Toisen ja kolmannen si-
jan sukissa kuvastui Eräjärven kaunis luonto, Dan Ojalan sukkamallis-
sa erityisesti järvi ja Sonjan sukkamallissa peura. 

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa.  

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille Erälinnassa   

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  

Klo 18.30 Yleinen kiekkopelailu-

vuoro koulun kaukalolla yläkou-

luikäisille ja aikuisille  

PERJANTAISIN 

Klo 20 Tietokilpailu Lounarissa  

 

Jäätaidetta Vihasjärven  

Kyläpuistossa niin kauan kuin 

sää sallii, os. Järvenpääntie 20 
 

 

 

 

*   *   * 

La 6.3. klo 11-14 Kylätori  

Ma 8.3. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Su 14.3. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ti 23.3.2021 klo 19 Eräjärven 

Marttojen vuosikokous Erälin-

nassa, voi osallistua myös etänä 

Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. 

Ilmoitukset ja muu aineisto 

alkuviikosta, viimeistään ke klo 

12.00 p. 040 350 1253 tai 

purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 

€/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muil-

le vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm. Mainosten jättö-aikojen 

ylittämisestä peritään 10%:n koro-

tus/mainos. 

Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta  

myöntää korona-avustusta 

Korona-avustusta myönnetään yleishyödyllisille yhdistys- ja seuratoimijoille 

sekä taide-, kulttuuri ja tapahtuma-alanyhteisöille tai siihen kiinteästi liitty-

vän toiminnan harjoittajille. 

Hakemuksen voi jättää toimintaa harjoittava tai sen jaosto, yhteisö tai sen 

erillisessä kirjanpidossa toimiva toimiala. 

Elämänlaatulautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta  kuvatut 

ehdot täyttäville hakijoille.  

Myönnettävän avustuksen määrä yhtä toimijaa kohden voi olla enintään 

5.000 euroa. Avustuksen myöntämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon 

toiminnan luonne ja laajuus sekä koronan vaikutukset toimintaan ja talou-

teen. 

Korona-avustusta myönnetään ensisijaisesti hakijalle, jolle ei ole aiemmin 

myönnetty ao. tarkoitukseen suunnattua avustusta. Korona-avustusta voi 

hakea kaikki toimijat, jotka täyttävät päätöksen mukaiset ehdot. 

Mikäli myönnettyä korona-avustusta ei käytetä koronan vuoksi aiheutuneen 

toiminnan tulonmenetysten kattamiseen, voidaan se periä takaisin. Avus-

tusta ei voi käyttää esim. rakennusten ja kiinteistöjen perusparannukseen, 

eikä koneiden ja laitteidenhankintaan. 

Hakemuksen voi tehdä, jos: 

* Toimijalla on normaalissa toiminnassa tuloja tilikaudella vähintään 5.000 

euroa (toiminnan tuotot on osoitettava toimittamalla vuoden2019 tilinpää-

tös). 

* Avustuksella voidaan kattaa koronan aiheuttamia toiminnan tulonmene-

tyksiä, joita on oltava vähintään 10 % tai 1 000 euroa normaalin toiminnan 

määrästä (vrt vuoden 2019 toiminta). Tulonmenetys on osoitettava tai pe-

rusteltava kaudelta heinäkuu-joulukuu/2020. 

* Koronatukea on haettu aiemmista mahdollisista tukikanavista

(OKM,Valtionkonttori, yms.) tai perusteltava miksi tukea ei ole haettu  

Tarkemmat ohjeet hakuun kaupungin internet-sivuilta elämänlaatulauta-

kunnan pöytäkirjasta 26.2.2021 

Korona-avustuksen 2021 hakemuksen jättöaika on keskiviikkona 31.3.2021 

klo 15 mennessä. Hakemukset tulee olla perillä liikuntatoimistossa tähän 

mennessä.  

Hakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon kirjallisena tai sähköisenä.  

Toimitusosoitteet: 

- Kaupungintalon postilaatikko  

- Oriveden kaupungin elämänlaatupalvelut, PL 7, 35301 Orivesi 

- kirjaamo@orivesi.fi  


