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Salesta löytyy nyt myös  
Tikkurilan terassiöljy Valtti plus 

                    2,7l/41,90€ ja  
               0,9l/16,90€ 

                  Kohta sitä pääsee  
                  sutimaan! 

 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vastaanotto Eräjärvellä  

ajanvarauksella 
keskiviikkona 

15.4., 22.4. ja 29.4. 
 

AJANVARAUS  
0400 104 139 

 

Eräjärven terveysasema 
Mäkikaupintie 2, Eräjärvi 

 

Vä hä väräisten  
mäskien jäkelupisteet 
 

* Oriveden kaupunginkirjasto 
* Seurakunta 
* Eräjärven kehittämisyhdistys  

  

                    
Palvelemme 

 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

 LA  suljettu 

Eräjärven Kehittämisyhdistys * EKY  

Asiamiesposti 

Apteekin palvelupiste, lääke-

tilaukset ke klo 17 mennessä 

Veikkaus 

Kopiointipalvelut 

Eräjärvi-tuotteita 

Kalastuslupia 

Paikallisia tuotteita 

Kylälehti Purkiainen 

Vesiosuuskunnan toimisto 

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253 

eky@erajarvi.net 

Ekyltä 

Eräjärvi-

sukkia ja neu-

lontaohjeita 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa, tauolla toistaiseksi 
 

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille Erälinnassa, 

tauolla toistaiseksi 

klo 19 englanninkielinen keskus-

teluryhmä netissä. Osoite Ekyltä 

   

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la, tauolla toistaiseksi 
 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  
 

 

*    *    *  
 

Ma 12.4. klo 12.30 Raamattupii-

ri srk-kodissa 

To 22.4. klo 17 Ekyn hallituksen 

kokous etäyhteydellä 
 

Pe 30.4. klo 15-18 Kylätori Erä-

järven  kirkolla 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori Erä-

järven kirkolla 

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. Muille vastaavat hinnat 

0,35 ja 0,30 €/pmm. Mainosten 

jättö-aikojen ylittämisestä peri-

tään 10%:n korotus/mainos. 

Sisäharrastusryhmien 
ja kaupungin tilojen 
sulku jatkuu  
 
Pirkanmaan koronatilanne on hie-
man rauhoittunut. Orivedellä ylä-
koululaiset ja lukiolaiset ovat pa-
lanneet lähiopetukseen, muuten 
rajoitukset säilyvät ennallaan.  
 
Pirkanmaan alueellinen pande-
miaohjausryhmä nosti esille, että 
lasten harrastustoimintaa pyri-
tään vapauttamaan heti kun mah-
dollista. Lasten ja nuorten sisähar-
rastusryhmät ovat tauolla ainakin 
18.4. saakka. Tilannetta tarkastel-
laan uudestaan viikon päästä. 

Oriveden kaupungin valmiusjoh-
toryhmä linjaa, että alle 20-
vuotiaat voivat kuitenkin harras-
taa ulkona noin kymmenen henki-
lön pienryhmissä. Treeneissä tu-
lee noudattaa OKM:n turvaohjei-
ta. Huoltajat eivät saa kokoontua 
yli kuuden henkilön ryhmiin ja 
heidän tulee noudattaa kaikissa 
tilanteissa turvavälejä. 

Oriveden kaupungin tilat edelleen 
kiinni 

Viime viikolla pandemiaohjaus-
ryhmä esitti Aluehallintovirastolle 
myös yksityisten liikuntatilojen 
sulkemista, mutta Avi päätyi sii-
hen, että Pirkanmaalla ei ole tällä 
hetkellä tarvetta sulkuun. 

Pirkanmaalla on kuitenkin voi-
massa suositus siitä, että lasten ja 
aikuisten ryhmäharrastukset sisä-
tiloissa ovat tauolla 18.4. saakka. 
Lääkinnällinen ja vastaava kun-
touttava toiminta sekä ammatti-
lais- ja maajoukkueurheilu on 
mahdollista toteuttaa sulusta 
huolimatta. 

Yli kuuden henkilön yleisötilaisuu-
det ja yleiset kokoukset sisä- ja 
ulkotiloissa on kielletty Pirkan-
maan sairaanhoitopiirin alueella 
aluehallintoviraston määräykses-
tä 30.4. saakka. Pandemiaohjaus-
ryhmä suosittaa pitämään nuori-
sotilat kiinni 18.4. asti, poikkeuk-
sena lääkinnällinen tai vastaava 
kuntoutus. 

Orivedellä noudatetaan alueellisia 
määräyksiä, rajoituksia ja suosi-
tuksia. Kaupungin sisäliikunta-, 
nuoriso- ja kokoustilat pidetään 
toistaiseksi kiinni. 

Älä liiku oireisena julkisilla paikoil-
la 

Pirkanmaalla koronatartuntojen 
määrä on kääntynyt hieman las-
kuun, mutta myös testausmäärät 
putosivat merkittävästi pääsiäise-
nä. Pirkanmaan ilmaantuvuusluku 
viimeisen kahden viikon ajalta on 
89 tapausta 100 000 henkilöä 
kohden. Testituloksista positiivisia 
löydöksiä oli 2,2 prosenttia. Tar-
tuntojen lähteistä selvitettiin 70 
prosenttia. 

Pandemiaohjausryhmä muis-

tuttaa, että oireisena ei saa men-

nä työpaikalle, kouluun tai julkisil-

le paikoille, vaan koronatestiin 

tulee hakeutua matalalla kynnyk-

sellä. Kaikkien yli 12-vuotiaiden 

on syytä käyttää maskia julkisilla 

paikoilla ja joukkoliikennevälineis-

sä. Oriveden kaupungin sisäiseen 

Nopa-liikenteeseen on määrätty 

maskipakko. 

 

Orivesi.fi  
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https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+harrastustoiminnan+j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4%2C+rajoittamisesta+ja+keskeyttamisest%C3%A4.pdf/f5c0e9e9-d9df-9d27-1c34-7847df1abb91/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+harrastustoiminna
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+harrastustoiminnan+j%C3%A4rjest%C3%A4misest%C3%A4%2C+rajoittamisesta+ja+keskeyttamisest%C3%A4.pdf/f5c0e9e9-d9df-9d27-1c34-7847df1abb91/OKM+THL+Ohje+lasten+ja+nuorten+harrastustoiminna
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https://orivesi.fi/pirkanmaa-siirtynyt-leviamisvaiheeseen-lasten-sisaharrastusryhmat-tauolle-maskipakko-nopa-autoihin/

