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7.-13.6.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

 
Kantolan  

kesäkeksikassit 4,19€ 
 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 
MAASEUDUN ÄÄNI 

73  MANU SALOMAA 
maatalousyrittäjä 
Oriveden kaupunginhallituskokemusta 

NYT MYÖS PERMANENTIT 



JuhlaPurkiainen 

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

Purkiaisen värillinen Juhlanumero ilmestyy Juhannuksen alla. Vielä 

ehdit jättää ilmoituksen purkiainen@erajarvi.net tai kirjallisena Ekyn 

toimistolle. 

JuhlaPurkiaista toimitetaan jakoon Kuhmalahdelle, Länkipohjaan ja 

Orivedelle matkailupisteisiin  

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18.30 beach 

lentopallo Rönnissä, säävaraus.  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 14.-14.45 kiertoharjoittelua 

(kuntopiiri) koulun takana 

liikuntapuistossa 

TORSTAISIN 3.6. ja 10.6. klo 12-

19 kirjasto avoinna.  

LAUANTAISIN Klo 15  

Tietokilpailu Lounarissa 
 

20.4. alkaen Lounarin 

taidenäyttelyssä: Lounari 15 

vuotta - menneiden tapahtumien 

julisteita 
 
 

*    *    *  
 

Ma 7.6 klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Ke 9.6. klo 18 markkinapalaveri 

Rosellissa, os. Perkiöntie 24 

To 10.6. klo 17.30 Lavis-

lavatanssijumppa Rönnillä 

To 10.6. Marttojen retki 

arboretumiin Kangasalle. Ilm.  

p. 040 724 7290 

11.-13.6. klo 10-18 Vihasjärven  

kansakoulu 115 vuotta! 

Kahvila ja minimyymälä auki os. 

Järvenpääntie 223 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori 

Eräjärven kirkolla 

To 17.6. klo 17.30 Lavis-

lavatanssijumppa Rönnillä 

Pe 18.6. klo 17 Eräjärven  

Kalastushoitoyhdistyksen vuosi-

kokous Lounarissa 

Pe 18.6. klo 18 Uiherlan 

osakaskunnan varsinainen 

kokous Lounarissa 

To 24.6. klo 17.30 Lavis-

lavatanssijumppa Rönnillä 

 

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. Ilmoitushinnat 

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. 

Ekyllä myynnissä erä 

leveävartisia  

kumisaappaita 
koot 38,40,41,43  

Hinta 30,00€ 

Eräjärvi-Seuran kesäretki peruuntuu 
  
Korona-tilanne on tosin helpottumassa, mutta tartuntoja ilmenee 
edelleen ja varovaisuus on tärkeää. Jos n. 40 istuu samassa bussissa 
monta tuntia, on riski liian suuri. Turvavälejä on mahdoton järjestää. 
Pienellä joukolla matka tulee liian kalliiksi. Myös bussi-, kahvi- ja 
ateriatilaukset tuottavat vaikeuksia, koska niihin liittyy koronan 
vuoksi peruutusehto. 
  
Jaksetaan vielä vuosi eteenpäin ja toivotaan, että pääsemme silloin 
turvallisesti toteuttamaan retkemme. 
  
Kesäterveisin, Rauni 



Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

 LA       9-14 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys 

EKY  

 

 

 

Oriveden Apteekin 

palvelupiste  

Asiamiesposti  

Lahjatavaroita  

Kylälehti Purkiainen  

Kalastuslupia  

Kesäteatterin lipunmyynti  

www.erajarvi.net  

TERVETULOA!  

Tavoitteena kunta-

laisten kaupunki ja 

hyva  ela ma  kaikille 
Varhaiskasvatus ja koulutus 

Voisimmeko luoda uudenlaisia 

toimintamalleja varhaiskasvatukseen ja 

koulutukseen? Esim. Hirsilän ja 

Karpinlahden koulujen kunnostaminen 

yhteistyössä niiden alueella asuvien 

ihmisten ja yritysten kanssa. 

Koulurakennusten tulee olla turvallisia 

terveydelle. 

Koulukiusaamiseen todellinen 0-

toleranssi, varhainen puuttuminen 

ongelmiin, riittävästi tukea ja 

henkilökuntaa kouluihin ja opettajien 

jaksamiseen panostettava. Riittävän 

pienet opetusryhmät, ja riittävästi 

koulu-/ koulunkäyntiavustajia. 

Pienryhmät erityistarpeen lapsille 

ammattiosaajineen, jotta kaikilla 

onnistuu oppiminen. Myös päivä-

hoitoon pieniäkin yksiköitä / perhepä-

ivähoitajia. 

Päiväkoteihin ja kouluihin kiertäviä eri 

kielten opettajia; useita kieliä. Siten 

voitaisiin houkutella lapsiperheitä.  

lisäisi kiinnostavuutta useammalle 

kielivalinnalle myös Yhteiskoulussa ja 

lukiossa ja sitä kautta opiskelijoille 

parempia työnsaantimahdollisuuksia 

kansainvälistä toimintaa harjoittaviin 

yrityksiin. Toisen asteen ammatillinen 

ja lukiokoulutus turvattava Orivedellä. 

Sosiaali-, terveys- ja hoivapalvelut: 

Varhainen puuttuminen, perheiden 

tukeminen ja riittävä henkilökunta 

tarvitaan hyvään elämään. Kaupungin 

on valvottava sosiaali- ja terveys-

palvelujen turvaaminen lähipalveluina; 

riittävästi henkilökuntaa myös 

ennaltaehkäisevään sosiaali- ja tervey-

denhoitoon  

Omalle kylälle toiveina terveys-

palvelujen palauttaminen, Eräjärven 

kevyenliikenteen väylä ja Eräjärven 

uimalan kunnostus ja tulevaisuudessa 

pyörätie Eräjärveltä Orivedelle. 

Elinvoiman edistäminen, 

kuntasuunnitteluun ja strategian 

luomiseen koko kaupunki mukaan: 

yhteisöt, yritykset, yhdistykset, 

alueen aktiiviset toimijat. 

Tarvitsemme kestävää kehittämistä ja 

verkostoitumista. Orivesi kaipaa 

johtamiskulttuurin parantamista ja 

uudistamista, ja henkilökunnan 

osaaminen on otettava mukaan siihen. 

Eri sektoreiden yhteistyötä on 

lisättävä. Sillä saadaan kokonaisval-

taista ja edullisempaa suunnittelua.  

Kestävään kehittämiseen kuuluu, että 

Kaupungin kiinteistöjen kunnosta tulee 

pitää huolta ja puurakentamista tulisi 

lisätä. Asemanseudun kehittäminen on 

merkittävä asia. Kaupunkiimme pitäisi 

suunnitella myös uudenlaisia asui-

nalueita; esim. yhteisöllinen ja energi-

omavarainen alue. 

Päätöksenteossa valmistelu tulisi olla 

avoimempaa ja osallistavaa, olisi selvi-

tettävä useampia vaihtoehtoja olisi 

kuultava asianomaisia sekä arvioitava 

lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset 

kaiken ikäisiin ihmisiin, luontoon ja 

ympäristöön. Lapsiin, nuoriin, kulttu-

uriin ja kylien elinvoiman edistämiseen 

on panostettava lisää. Eläkeläisten 

merkittävä panos kaupunkimme 

sosiaalisen pääoman lisääjänä on tun-

nistettava, ja sitä on arvostettava. 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

 

Jari Salmentausta  
Tehdään yhdessä turvallinen ja  

toimiva Orivesi.  
 

Työllä ja yrittämisellä pysyvät  
palvelut kestävästi nyt ja  
tulevaisuudessa kaikille.  



Oikeat päätökset eivät 
tunnu valinnoilta 
 

Oikeat päätökset eivät tunnu 

valinnoilta. Tämän aforismini sanoma 

ohjaa meidän jokaisen päätöksen-

tekoa, riippumatta siitä tiedostam-

meko sitä vai emme. Oikeiden päätös-

ten taustalla on usein intuitio, vahva 

selittämätön tunne siitä, että päätös on 

oikea ja sen kuunteleminen vaatii 

rohkeutta. Rohkeus on edellytys myös 

Oriveden kehitykselle.  
 

Olen huomannut rohkeiden päätösten 

johtavan suureen kehitykseen itsessä 

ja ulkopuolella. Samankaltaista 

uskaliaisuuden kautta kehittymistä ja 

innostusta luoda uutta haluaisin 

Orivedellä nähdä ja edistää. Yksi viime 

aikojen rohkeista askelista on ollut 

perheyrityksemme hankkima Korkea-

kosken vanha kulttuurihistoriallinen 

kenkätahdas Juupajoella, nykyinen 

Walleniuksen Wapriikki, josta olemme 

viime aikoina rakentaneet elävää 

kulttuurin ja yrityselämän keskusta. 

Hyppyä tuntemattomaan ei tulisi 

nähdä pelottavana, vaan rajattomana 

mahdollisuutena kehittää ja kehittyä. 
 

Asuttuani ulkomailla yli kahdeksan 

vuoden ajan olen huomannut, että 

kaukaa näkee lähelle. Se on auttanut 

näkemään lähialueen mahdollisuudet 

ja arvokkuudet. Juureni ovat kuitenkin 

aina olleet vahvasti sukutilallamme, 

matkailu- ja juhlapalveluja tarjoavassa 

perheyrityksessämme, Eräjärven 

Eerolassa, joka on ollut suvullamme 

tänä vuonna tasan 300 vuotta.  
 

Halu vaikuttaa Oriveden kehitykseen 

syntyi jo opiskellessani Orivedellä ja 

osallistuessani aktiivisesti Oriveden 

nuorisovaltuuston toimintaan usean 

vuoden ajan. Olin mukana ehkäi-

semässä nuorten syrjäytymistä ja 

aloitteestani useat kaupat Orivedellä 

nostivat energiajuomien ikärajaa 

suojellakseen nuorten hyvinvointia. 

Maisterivaiheen markkinoinnin ja 

viestinnän opintoni Tampereen 

yliopiston johtamisen ja talouden 

tiedekunnassa ovat osaltaan innos-

taneet synnyttämään uutta virtaa 

Oriveden kuntamarkkinointiin.  
 

Perheyritystemme kautta syntyneellä 

yrittäjäkokemuksella olen nähnyt 

kuinka yrittämisen mahdollisuuksia 

tulisi kunnassamme edistää. Pyrin 

näkemään asiat kokonaisuutena ja 

tulkitsen elämää syvällisesti, mikä 

ilmenee myös kirjoittamassani 

elämänfilosofisessa runokirjassani. 

Kuntatasolla kokonaisvaltaista ajatte-

lua tulisi hyödyntää muun muassa 

siten, että myös Oriveden keskustan 

ulkopuoliset matkailukohteet, palvelut 

ja alueet huomioitaisiin osana kunnan 

elinvoimaisuuden kehittämistä. 

Naapurikuntien kanssa tulisi myös 

tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä, 

sillä matkailija ei tunne kuntarajoja. 

Matkailupalvelut eivät myöskään ole 

vain matkailijoille, vaan olennainen osa 

kuntalaisten palvelutarjontaa ja elävää 

ympäristöä sekä merkittävä työpaik-

kojen tarjoaja. 
 

Ajatuksistani ja vaaliajan 

tapahtumistani voit lukea kotisivuiltani 

www.jasminjamsen.fi ja somesta. 

Jasmin Jämsén 

Kuntavaaliehdokas Kokoomuksesta, 

numero 56 

Jatkuu 

Kaupunkimarkkinointityötä on jat-

kettava ja monipuolistettava, yhteis-

työssä kylien ja muiden toimijoiden 

kanssa. Ysitien hyödyntäminen yritys-

rakentamiseen ja kattava valokuitu 

kyliin edistävät elinvoimaamme sekä 

asukkaiden ja yritysten sijoittumista 

kaupunkiimme. Tavoitteenani on, että 

tekisimme Orivedestä kuntalaisten 

kaupungin, missä toteuttaisimme 

uusia, kestäviä toimintamalleja eli 

aidon yhteisöllisyyden rakentaminen, 

muistaen, että kaupunkiorganisaatio 

on olemassa kuntalaisia varten, pal-

velujen järjestämiseksi kuntalaisille 

tasavertaisesti. 

Kulttuuri edistää tutkitusti 

tasapainoista kasvuamme, 

terveyttämme ja hyvinvointiamme, 

siksi siihen pitäisi panostaa lisää. 

Liikuntaan on satsattu hienosti, nyt on 

kulttuurin vuoro. Kulttuuritarjontaa ja 

harrastusmahdollisuuksia tulisi lisätä. 

Tämä sisältää myös nuorisotoimen 

monipuolistamisen. Esimerkiksi 

kansalaisopiston piireiltä, jotka 

tuottavat edullisesti kulttuuritarjontaa 

kuntalaisille ja matkailijoille, pitäisi 

poistaa kurssimaksut. Ne ovat monelle 

este osallistua. On eri asia saada 

kurssista hyötyä vain itselleen, kuin 

tarjota tuote edulliseksi 

kulttuurituotteeksi Oriveden 

kaupungille. 

Olen eläkkeellä oleva 65v suuhygienisti 

perheeseeni kuuluu puoliso ja kissa, 

meillä on 4 lasta, 7 (nuorin 3v, vanhin 

24v) lastenlasta ja yksi 

lapsenlapsenlapsi  

Olen kaupunginvaltuuston varajäsen, 

kulttuuri- ja kylätoiminta-aktiivi. 

Minulla on pitkä kokemus niin 

valtuustossa kuin 

kaupunginhallituksessakin 

Anne Kahelin,  

kuntavaaliehdokas no 3 

Oriveden Vasemmisto 

http://www.jasminjamsen.fi

