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Sale avoinna  
kaikki Pääsiäisen pyhät  
normaali aukioloajoin.  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

  

                    

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys  

EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253  

eky@erajarvi.net 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12-16 

Pääsiäisen vaikutus  

lääkekuljetuksiin 

Viikolla 13 tulee lääketilaukset 

jättää Ekylle jo ti 30.3. klo 17 

mennessä.  

Lääkkeet ovat noudettavissa 

Ekyltä to 1.4. klo 13 alkaen. 

Eky suljettu 2.-5.4. (pe-ma) 

Pääsiäisenä 

suljettu pe-ma 2.-5.4. 

Ekyn syyskokouksessa 

Kehittämisyhdistyksen syysko-

kous pidettiin Koronan vuoksi 

vasta tämän kuun alussa. Koko-

uksessa päätettiin tämän vuo-

den talousarviosta ja toiminta-

suunnitelmasta sekä valittiin 

uusi hallitus. 

Uuteen hallitukseen valittiin Ka-

levi Tuomivaara puheenjohta-

jaksi, Merja Nieminen talouden-

hoitajaksi, Anne Kahelin sihtee-

riksi ja muiksi hallituksen jäse-

niksi Juhani Jokela, Tero Kivihar-

ju, Sari Roine ja Jaana Toivanen. 

Varajäseniksi valittiin Seija Järvi-

nen ja Päivi Laine. 

Jäsenmaksut päätettiin  

säilyttää entisellään,  15 e hen-

kilöjäsenet ja 30e yhteisöt 

Eräjärvi-sukkia,  

miesten ja naisten kokoja,  

nyt myynnissä Ekyllä! 

Vielä pääsee mukaan  

kuituun! 

Valokuituhanke kylällemme to-

teutuu, ja siihen pääsee vielä 

mukaan.  

Ota yhteyttä Ysinetin  

toimitusjohtaja  

Heikki Salomaahan,  

info@ysinetti.fi  

tai p. 0400 233746  



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa, tauolla 5.4. asti 
 

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille Erälinnassa, 

tauolla 5.4. asti 

   

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la, tauolla 5.4. asti 
 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  
 
 

 

 

 

*   *   * 
Su 28.3. klo 12 PERUTTU Pyhä-

koulu srk-kodissa  
 

Kiirastorstai 1.4. klo 18 – 19 Eh-

toollishartaus kirkossa 

(Mustajärvi, Konttila). Hartau-

teen on mahdollista osallistua. 

Ilmoittautumiset sähköpostilla 

orivesi.srk@evl.fi 
 

2. Pääsiäispäivä 5.4. klo 10 Mes-

su kirkosta striimattuna 

(Tapiolinna, Konttila) Messun 

jälkeen on mahdollista tulla hil-

jentymään ja ottamaan vastaan 

ehtoollinen klo 12 saakka.  

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. Ilmoitushin-

nat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 €/

pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille 

vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm. 

Mainosten jättö-aikojen ylittämisestä 

peritään 10%:n korotus/mainos. 

Maskipakko  
Nopa-autoihin 
  

Useat joukkoliikennevälineet ovat määrittäneet matkustajille maski-

pakon. Myös Nopa-liikenteessä astui voimaan maskipakko yli 12-

vuotiaille matkustajille torstaista 18.3. lähtien. Maskipakosta voivat 

poiketa vain sellaiset matkustajat, jotka eivät terveytensä vuoksi voi 

käyttää maskia. Matkustajilta ei vaadita todistusta terveydellisistä 

esteistä. Myös kuljettajat käyttävät maskia mahdollisuuksien mukaan 

liikenneturvallisuus huomioiden. 

Heikentyneessä koronatilanteessa on tärkeää, että jokainen matkus-

taja pyrkii omalla toiminnallaan kaikin tavoin ehkäisemään viruksen 

leviämistä. Tartuntariski joukkoliikenteessä on pieni, kun matkustajat 

käyttävät kasvomaskia, matkustavat vain terveenä, huolehtivat hy-

västä käsihygieniasta, noudattavat turvavälejä, yskivät nenäliinaan 

tai hihaan ja välttävät käteisen käyttöä.  

Orivesi.fi 

Asukashankinta jatkuu 

Asukashankintatiimi on katsellut ympärilleen kulkiessa kylillä. Kiin-

teistöjä on löytynyt yllättävän paljon. Kaikkien, joilla on taloja/

asuntoja tyhjillään toivotaan miettivän, voisiko niitä myydä tai vuok-

rata. Jos kiinnostus herää, kutsumme kaikkia Eräjärven koulupiirin 

alueelta mukaan markkinoimaan asuntoja yhdessä. Asukkaita olisi 

kylälle tulossa, joten tarkoituksena on soitella talojen ja huoneistojen 

omistajille lähiaikoina yhteistyömahdollisuudesta. Kiinteistöjen ei 

tarvitse olla priimakunnossa, jotkut haluavat korjailla itse vanhasta 

talosta oman kodin itselleen tai perheelleen. 

Emme tarkoita loukata ketään tiedusteluilla ja kyselyillä. Haluamme 

lisätä ja turvata kylämme  asukasluvun riittävän korkeana, ja tarjota 

maalle muuttajille mukava, turvallinen asuinympäristö ja varmistaa 

kylämme palvelujen säilyminen. 

Kyläkaavan vahvistuminen viivästyy, koska se jäi jumiin rantaosayleis-

kaavasta tehdyn valituksen vuoksi. Siitä huolimatta aiomme korona-

rajoitusten helpottumisen jälkeen kutsua koolle kaikki maanomista-

jat, joiden maille kaavassa on rakennustontteja juttelemaan yhteis-

markkinoinnista. Tavoitteenamme on markkinoida kylää yhdessä 

kaupungin kanssa. 

Miepä virvon vitsasella, 

varvon koivun oksasella. 

Toivon siulle terveyttä, 

vitsan myötä virkeyttä. 


