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31.5.-6.6.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

LOUNASRAVINTOLA  

JA PUB ERÄJÄRVI  

 

 

 

 
Meille on tullut lisää  

kesäkukkia valikoimaan. 

Myös jäätelötiskissä sekä  

hedelmä-vihannesosastolla  

uutuuksia. 
 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 Eräjärven Marttojen 
RETKI TO 10.6. 

Arboretum Frick,  
Kangasala.  

 

Ilmoittautumiset pj Heli 

Koskinen p. 040 724 7290,  

helikoskinen1@luukku.com.  

Vähäisen kysynnän vuoksi  

Eräjärven vastaanotto  

suljettu toistaiseksi. 

 

Oriveden lääkäriasema 
Keskustie 39, 35300 Orivesi 

p. 0400 104 139  

Eräjärven  

Kalastushoitoyhdistyksen  

VUOSIKOKOUS 

 pidetään Lounasravintolassa  

pe 18.6.2021 klo 17.  

Kokoukseen ovat tervetulleita 

osakaskuntien edustajat.  

Kahvitarjoilu. 

  Johtokunta 

Rönnikesä 2021 

Ravintola avoinna 2.6. alkaen 

 

     KE-PE 12-18 

     LA 12-22 

     SU 12-16 

TERVETULOA! 

Yhteistyöllä yhteisiä asioita hoitamaan 

Timo Raita-aho  
”Arvoisat eräjärveläiset, jos haluatte, että ajan  

asioitanne vielä seuraavankin valtuustokauden,  

äänestäkää minua. Jos ette halua, äänestäkää  

jotain toista eräjärveläistä.  

Mutta äänestäkää!”                                                          
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Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

 LA       9-14 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys 

EKY  

 

 

 

TERVETULOA!  

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 beach 

lentopallo Rönnissä, säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 14.-14.45 kiertoharjoittelua 

(kuntopiiri) koulun takana liikun-

tapuistossa 

TORSTAISIN 3.6. ja 10.6. klo 12-

19 kirjasto avoinna.  

LAUANTAISIN Klo 15  

Tietokilpailu Lounarissa 
 

20.4. alkaen Lounarin taide-

näyttelyssä: Lounari 15 vuotta - 

menneiden tapahtumien julisteita 

 

Eräpyhäjuhla peruttu Eräjärvi-

Seuralle mahdollisessa tartuntati-

lanteessa aiheutuvien vastuiden 

vuoksi. 
 

*    *    *  
 

La 29.5. klo 11-14 kasvienvaihtoa 

ja kirpputori Vihasjärven kyläpuis-

tossa 

Ma 31.5. klo 10-16 Kiven tarina –

koulutus Rosellissa 

Ke 2.6. klo 16 Eräjärvi-Seuran ke-

vätkokous Erälinnassa, johtokunta 

klo 15 

Ma 7.6 klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Ke 9.6. klo 18 markkinapalaveri 

Rosellissa, os. Perkiöntie 24 

To 10.6. Marttojen retki arboretu-

miin Kangasalle. Ilm. p. 040  

724 7290 

11.-13.6. klo 10-18 Vihasjärven  

kansakoulu 115 vuotta! Kahvi-

la ja minimyymälä auki os. Jär-

venpääntie 223 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori Eräjär-

ven kirkolla 

Pe 18.6. klo 17 Eräjärven  

Kalastushoitoyhdistyk-

sen vuosikokous Lounarissa 

Pe 18.6. klo 18 Uiherlan osakas-

kunnan varsinainen kokous Lou-

narissa 

Kiven tarina 

Laajenna kivien ja mineraalien  

tuntemustasi, toivottu jatko 

 kevään 2020 koulutukselle.  

Kouluttajana diplomigemmologi 

Tarmo Grönqvist, tiedustelut  

p. 0400 605 704 
 

Ma 31.5.2021 klo 10-16 
Roselli, Perkiöntie 24, Eräjärvi 

 

Hinta 20€/hlö (sis. kahvit), Kivimu-

seon talkoolaisille maksuton 

TERVETULOA! 
 

Eräjärven Kivimuseo 
avoinna  5.6.-8.8.2021 

ti-su klo 12 - 17  

ma suljettu 
 

           Eräjärven kivimuseo 
 

Tutustu uusiin nettisivuihin 

www.erajarviseura. 

wordpress.com 

 

Heikki Lähteenmäki       

Yhdessä eteenpäin koko Oriveden parhaaksi 
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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. 

Ekyllä myynnissä erä 

leveävartisia  

kumisaappaita 
koot 38,40,41,43  

 

Hinta 30,00€ 



                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

MARKKINAPALAVERI 

KE 9.6. KLO 18 ROSELLISSA,  

os. Perkiöntie 24 
 

Tervetuloa suunnittelemaan  

kylän yhteistä tapahtumaa! 

      La 29.5. klo 11La 29.5. klo 11La 29.5. klo 11--- 141414   

 

Vihasjärven KYLÄPUISTOSSA os. Järvenpääntie 20 

                  kahvia                arpaonnea               etäseurustelua  

Järvenpää-Vihasjärven kylätoimikunta 

Uiherlan osakaskunnan  

VARSINAINEN KOKOUS 

pidetään Lounasravintolassa  

pe 18.6.2021 klo 18.  

Kokouksessa käsitellään  

sääntöjen mukaiset asiat.  

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja 

on nähtävänä Eräjärven Kehittä-

misyhdistyksen toimistossa  

28.6.-17.8.2021. 

Kahvitarjoilu.  

TERVETULOA! 

  Hoitokunta 

Maatalousyrittäjä 
 

Oriveden kaupungin- 
hallituskokemusta 
 

Kylät pidettävä elävinä ja 
palveluista huolehdittava 
 

Kesäasunnot helpommin 
vakituisiksi asunnoiksi 



Uutta yhteisöllistä  
toimintaa ja Ekyn  
tukemista 
  
Kun elämme lähestulkoon yltä-
kylläisyydessä ja tavaranpaljoutta 
on melkein haitaksi asti, lähtisin  
ehdottamaan tärkeän Ekymme 
toiminnan tukemismuodoksi seu-
raavaa. 
 
Kun minulla on toimiva ompelu-
kone nurkissani hyvin vähäisellä 
käytöllä, niin mielelläni voisin 
vuokrata sitä viikoksi pariksi jolle-
kin tarvitsevalle. Vuokrauksen 
voisikin hoitaa Eky ja saada vas-
taavien hyödyllisten tavaroiden 
vuokraamisesta tuloa. Lähtisivät-
kö kyläläiset eräjärveläisellä in-
nokkuudella tähän mukaan yhtei-
sön parasta ajatellen? Voisinko 
lahjoittaa vuokrattavaksi vaikka 
potkukelkan, ruoholeikkurin tai 
kitaran? Entä auton peräkärryn 
tai mehumaijan? 
 
Ekyn kevätkokouksen päätteeksi 
tästä ideasta keskusteltiin, sitä 
kannatettiin ja sain myös vinkin 
itselleni ennestään tuntematto-
masta maksuttomasta Lainaa.se 
verkkopalvelusta. Sen on tarkoi-
tus yhdistää Pirkanmaan asuk-
kaat sekä lainaus- ja vuokraustoi-
mijat. Tässäkin kantavana ajatuk-
sena kestävä kehitys ja kerta-
käyttökulttuurin väheneminen. 
 
Martat vuokraavat jo astiastoa ja 
kahvinkeitintä ja tällaisesta toi-
minnasta löytyy muitakin esi-
merkkejä. Millainen voisi olla 

oman kylämme malli? Voisiko 
vuokrausta ulottaa pienimuotoi-
siin palveluihin? Vuokraan omaa 
aikaani lenkkiseuran muodossa, 
autan vanhusta puutarhatöissä 
tai tuon kissani lemmikistä unel-
moivalle siliteltäväksi. Omaa 
aviosiippansa ei kuitenkaan kan-
nata lähteä vuokraamaan, vaikka 
se joskus tuntusikin hyvältä ide-
alta. 
 
Katsotaan kuinka idea voisi läh-
teä liitoon kun sitä jalostetaan 
Ekyn toimintaan sopivaksi. Mi-
nusta tämä olisi taas sitä omaa, 
paikallista ja vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa yhteisöllistä tekemis-
tä. Hyvää pöhinää kyliin! 
 
Yhteistyöterveisin, 
Tuula Sipilä 
 
P.S. Olen ehdolla Oriveden val-
tuuston Keskustan riveistä nume-
rolla 24. 
 
Pikkukylien elinvoimaisuus on 
minulle yksi tärkeimmistä vaali-
teemoista. Kyläkouluja on lope-
tettu liian systemaattisesti, vaik-
ka kyläkoulujen edut ja hyödyt 
ovat tutkitusti kiistattomat. Pal-
veluiden ulottaminen maaseu-
dulle on ensiarvoisen tärkeää 
jotta lapsiperheitä saadaan hou-
kuteltua muuttamaan maalle. 
Monipaikkaisuuden lisääntyessä 
olisi lyhytnäköistä purkaa ole-
massaolevia palveluita. 
 
Kyläyhteisöissä on voimaa kun 
erilaisten ihmisten yksilölliset 
vahvuudet otetaan käyttöön. Uu-

sien asukkaiden pitää tuntea it-
sensä tervetulleiksi uusine ideoi-
neen. Uskon että maaseudulla 
voi myös työllistää itsensä uutta 
luoden vaikkapa luonto – ja 
kulttuurimatkailun alalla. 
 
Kyläläisten on myös edelleen itse 
nostettava asioita käsittelyyn ku-
ten täällä on tehty. Lähiaikoina 
tästä esimerkkeinä eläinlääkäri-
palveluiden turvaaminen ja päi-
väkodin kesäaukiolo. Myös kevy-
enliikenteen väylän saamista Erä-
järven keskustaan koitetaan taas 
edistää.  Kaupunginvaltuutettu-
jen on oltava aktiivisia kun näitä 
tärkeitä asioita hoidetaan ja pal-
veluita ylläpidetään. 
 
Kylien imagoon vaikuttaa myös 
tapa puhua ja luoda mielikuvia 
maaseudusta. Nähdäänkö mah-
dollisuudet vai korostetaanko 
katoavaisuutta. Syrjäseutujen 
autioitumisesta kuulee lausetta: 
Viimeinen sammuttakoon valot. 
Minä muuttaisin tuon lauseen 
muotoon: Ensimmäinen sytyttä-
köön valot! Elinvoimainen maa-
seutu kouluineen ja kauppoineen 
voi nousta arvoon arvaamatto-
maan! Olen ylpeä kun kerron 
asuvani Eräjärvellä, persoonalli-
sessa ja aktiivisessa kylässä! 
 
 
 


