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5.-11.4.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

  

 

 

 

Tuore ananas 1,98€/kg ja  
passionhedelmä 13,00€/kg 

 
 Rauhallista Pääsiäisen aikaa! 

 
 Pääsiäisenä palvelemme  
normaalein aukioloajoin   

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

  

                    

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys  

EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253  

eky@erajarvi.net 

Pääsiäisenä 

suljettu pe-ma 2.-5.4. 

Kylätorit  

Eräjärven kirkolla 

Pe 30.4. klo 15-18 

La 12.6. klo 11-14 

Rauhallista Pääsiäistä! 

Sahanpurua ILMAISEKSI eko– 

ja lemmikkieläintalouksiin. 

           Lähteenmäen Saha 
               Vedentaustantie 620 
                    P. 040 842 6164 

LOUNASRAVINTOLA  

JA PUB ERÄJÄRVI  

 

Koronarajoitusten takia  

supistetut aukioloajat 18.4. asti 

ti-pe klo 10-12 ja 16.30-17 
 

Aamupäivisin ruokaa ja kahvia 

mukaan. P. 044 530 6366 



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  
 
 

 

 

 

*   *   * 
 

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. Ilmoitushinnat 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 korotus/

mainos. 

Yhdessä ja  lähellä 

Korona ja sen rajoitukset ovat siirtäneet Yhdessä ja lähellä -hankkeen 

kokoontumisia. Hankkeen tavoitteenahan on lisätä yhdessä oloa ja 

keskustelua ja tutustua muihin. Olemme aloittamassa Jitsi-ohjelman 

kautta englanninkielistä keskustelupiiriä. Kylälle on muuttanut useita 

ulkomaalaisia ja toisaalta tarjoamme kyläläisille mahdollisuuden har-

joittaa englanninkielen käyttöä, kun matkustaminen ulkomaille ei on-

nistu.  

Löytyisikö tarvetta muille kieliryhmille? Löytyisikö vetäjiä?  

Keskusteluryhmä luodaan Ekyllä, mistä saa myös osoitteen ja vii-

koittaisen jutusteluajankohdan. Erillistä Jitsi-ohjelmaa ei tarvitse la-

data omalle koneelle/puhelimelle. 

 

 

JuhlaPurkiainen 

Purkaisen 30. vuosikerta on meneillään. Sitä on syytä juhlia! Mitenkä-

hän monta kilometriä ovat talkoolaiset kävelleet tai kulkeneet autolla 

tai mopolla tähän mennessä? Melkoinen matka on kertynyt vuosien 

saatossa.  Tämä on yksi niistä kylämme ainutlaatuisista asioista koko 

Suomessa ja oletettavasti myös maailmassa. 

Purkiaisen Juhlanumero ilmestyy Juhannuksen alla. Mainosvaraukset 

siihen tulee jättää 28.5. mennessä osoitteella  

purkiainen@erajarvi.net tai kirjallisena.  

Mainosmateriaali tulee jättää viimeistään ma 7.6. Ekylle.  

JuhlaPurkiaista toimitetaan jakoon myös kylää laajemmalle alueelle. 

 



Avoimet Kylät -  
Suomen suurin  
kylätapahtuma 
Avoimet Kylät verkossa on kesä-

kuun toisena lauantaina järjes-

tettävä valtakunnallinen tapahtu-

mapäivä, jona sadat kylät ja 

korttelit ympäri Suomen julkaise-

vat kanavissaan erilaisia verkkosi-

sältöjä. 

Käytännössä Avoimet Kylät -

päivä toteutetaan verkkotapah-

tumana. Tapahtumassa kylät saa-

vat esitellä vetovoimatekijöitään 

verkossa. Kylä voi julkaista Avoi-

met Kylät –päivänä esimerkiksi 

aiemmin kuvattuja videoita, van-

hoja kuvia kuvagalleriana tai esi-

merkiksi kylähistoriikin, ulkoilu-

reittejään ja retkikohteitaan. Si-

sältö on vapaa, kunhan aineisto 

on digitaalisena ja siihen on jul-

kaisuluvat tekijältä. 

Teemoina 2021 maallemuutto ja 

lähimatkailu 

Avoimet Kylät -teemoina ovat 

tänä vuonna erityisesti maalle-

muutto ja lähimatkailu. Somessa 

käytämme hästägejä 

#AvoimetKylät #TeeSeKylillä ja 

#MaalleAsumaan.  Kannustamme 

mukaan tapahtumaan kylien li-

säksi kaikkia Suomen kuntia, jot-

ka voivat markkinoida esimerkik-

si kylien vetovoimatekijöitä, 

asuinalueita ja asuntoja. 

Avoimet Kylät verkossa -päivän 

pääkanavat ovat kylien ja kuntien 

omat verkkosivut ja Facebook-

kanavat. Kylät ja kunnat julkaise-

vat tuotetun digimateriaalin 

omille kanavilleen tapahtumapäi-

vänä. Julkaisuja voi tehdä myös 

ennakkoon, mikäli tapahtuma-

päivänä julkaisu ei onnistu. Tär-

keintä on käyttää julkaisuissa 

tunnisteita #avoimetkylät 

#TeeSeKylillä ja 

#MaalleAsumaan, jotta tapahtu-

majulkaisut löytyvät  helposti so-

messa. Kanavien linkit kerätään 

ilmoittautumisen yhteydessä ta-

pahtumakartalle. Linkki voi olla 

myös esimerkiksi ohjaus kylän tai 

kunnan verkkosivustolle, podcast

-alustalle tai kuvagalleriaan. 

Suomen Kylät tuottaa päivästä 

lehdistötiedotteita toukokuun 

alussa, jotta saamme innostettua 

kyliä ja kuntia mukaan päivän 

toteutukseen. Samana päivänä 

on jälleen myös PTY:n Kyläkaup-

papäivä, jonka kanssa tehdään 

yhteistyötä. 

 

Pirkan Kylät 

Mukaan  

Avoimiin kyliin 

Ekyn hallitus kannustaa kylämme 

toimijoita osallistumaan Avoimet 

kylät tapahtumaan. Eky järjestää 

ainakin perinteisen Kesänavaus-

kylätorin. Tavoitteena on tehdä 

myös esittely kylästämme, jos 

löytyy talkoolaisia toteuttamaan 

video(i)ta/kuvakoostetta.  

Ilmoittautua voi Ekylle talkoolai-

seksi tai sitten omalla videolla/

kuvilla.  

Oriveden Vanhat talot ja pihat tulee jälleen!  

Tapahtuma järjestetään 12.-13.6. pääsääntöisesti virtuaalisena ori-

vesi-facebook-sivun välityksellä.  

Kohdehaku on parhaillaan käynnissä! Kiinnostuitko? Ota yhteyttä 

kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen: pia-maria.ahonen@orivesi.fi  



EräU:n viesti 8.4.1975 

Nuoret tuottajat 

On Eräjärven alueella toimiva nuor-
ten maataloustuottajain kerho, jo-
ka perustettiin 1974. Kerhon pu-
heenjohtajana on Antti Yrjölä, sih-
teeri Hannu Lahtinen ja varapu-
heenjohtaja Heikki Uotila. Kerhon 
toiminnan rahoittajana toimii Erä-
järven Maataloustuottajat.  

Yhteisiä kokoontumisia on ollut 
noin kerran kuukaudessa, sekä toi-
mintaan on sisältynyt myös retkei-
lyä (mm. Nikkilän koetila, Sata-
hämeen osuusteurastamo) sekä 
yhteiset saunaillat, joissa on ollut 
esitelmöitsijänä mm. SOT:lta , 
Hankkijalta sekä maataloussihteeri 
Esko Ahola, kerton varapuheenjo-
taja Heikki Uotila.  

Kerhon toiminta tulee jatkumaan 
samansuuntaisena, toivomus olisi, 
että mukaan lähtisi nuoria maata-
louden harjoittajia. 

Paikallislehdestä olemme saaneet 
nähdä, että Eräjärven Nuoret 
Tuottajat on menestyneet loista-
vasti Oriveden puulaakilentopallos-
sa, sillä alkusarjan voitto tuli reilusti 
neljän pisteen erolla ennen TVL:n 
joukkuetta. 

Sarjaan mukaan lähtemisestä ker-
too Heikki Uotila seuraavasti. 

Orivedeltä esitettiin pyyntö, että 
täältä Eräjärveltä saataisiin mukaan 
joukkue tai useampiakin, esim. 
kauppaliike tms. Me tuottajat sitten 
päätimme mennä mukaan ja urhei-
lulautakunta hyväksyi asian. 

-Ehtoja itse pidimme sitä, että 
EräU:n edustusporukasta ei lento-

pallonpelaajia ole mukana, ettei 
asiasta tule järjestäjien taholta mi-
tään sanomista. Tosin Keranan 
joukkueessahan on Ponnistuksen 
pelaajia, mutta oma joukkueemme 
käsittää vain harrastelijoita lähinnä 
kuntoilun kannalta. 

Puulaakilentopalloon osallistui 
kaikkiaan 16 joukkuetta, jotka ja-
ettiin kahteen alkulohkoon. Kum-
mastakin lohkosta selviytyi neljä 
parasta loppusarjaan: I lohkosta 
Kerana, Centrum, Mantere ja Poliisi 
ja II lohkosta Eräjärven Nuoret 
Tuottajat, TVL. Opettajat ja Koti-
pohja. Nuoret Tuottajat voitti alku-
lohkossaan kaikki ottelunsa, viisi 
peliä päättyi 3-0 ja TVL:stä 2-1. 
Joukkueessa pelaavat Antti Yrjölä, 
Heikki Uotila, Matti Perhonen, Juk-
ka Hirtolahti, Hannu ja Tuomo Lah-
tinen sekä Pertti Sipilä. 

Huhtikuun aikana sitten näemme, 
tuoko Eräjärven Nuoret Tuottajat 
ensimmäisen Oriveden Puulaaki-
lentopallomestaruuden Eräjärvelle. 

   J 

 

Orivedellä kerätään pois-
totekstiiliä kuitukierrätyk-
seen 
 

Poistotekstiili on rikkinäistä, mutta 
puhdasta tekstiiliä, joka voidaan 
kierrättää uusiomateriaaliksi. Nyt 
alkavassa kokeilussa pirkanmaalai-
set voivat tuoda maksutta kodin 
poistotekstiiliä kahteen vastaan-
ottopisteeseen: Tampereen Nextii-
liin (Harjuntausta 3) ja Oriveden 
jäteasemalle (Lenkkitie 2-4).  

Kerätty poistotekstiili lajitellaan eri-
laisten kuitujen mukaan Nextiilissä 
ja jalostetaan kierrätyskuiduiksi 
Lounais-Suomen Jätehuollon kä-

sittelylinjastolla Paimiossa. Kierrä-
tyskuiduista voidaan valmistaa 
vaatteita tai muita tekstiilituotteita. 

Näin lajittelet tekstiilit 

1. Myy tai lahjoita vaatteet ja muut 
kodin tekstiilit, jotka ovat ehjiä ja 
joita voi vielä käyttää. 
2. Tuo poistotekstiilin keräykseen 
tekstiilit, jotka ovat rikkinäisiä, 
mutta puhtaita. Keräykseen voi tuo-
da vaatteita (esimerkiksi paidat, 
housut, hameet ja takit) ja kodin-
tekstiilejä (esimerkiksi pyyhkeet, 
lakanat ja verhot). Alusvaatteita tai 
sukkia ei oteta vastaan hy-
gieniasyistä.  

Pakkaa tekstiilit muovipusseihin ja 
sulje pussit hyvin. Jos poistotekstii-
lin joukosta löytyy käyttöön sopivia 
vaatteita tai muita kodin tekstiilejä, 
ne voidaan poimia myyntiin Nextii-
lin myymälään tai kierrätyskeskuk-
siin. 
3. Laita selvästi likaiset, märät ja 
homeiset tekstiilit sekajätteeseen.  
Sekajätteeseen laitetuista tekstii-
leistä saadaan myös ympäristöhyö-
tyä, kun niistä tehdään Tammer-
voiman hyötyvoimalassa kaukoläm-
pöä ja sähköä. 


