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17.-23.1.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 
MUISTA 
Ti 18.1. klo 17.30 kylien 

kumppanuuspöytä 

Teams-yhteydellä. Ai-

heena kyläkaavat, kyli-

en tontit ja muut esiin 

nousseet asiat. Linkki 

www.orivesi.fi/

tapahtumakalenteri  

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 

Fazerin uutuudet 

 Remix Hevix 2,89 
 Caramel popcorn suklaa 2,85 

 Kismet Dumle  0,79 
 

            Kivaa viikkoa kaikille! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Ekyllä pilkkitoukkia ja vaihtelevasti  

myös koronan kotitestejä 

P E R U T T U  



Kylälehti Purkiaista julkaisee Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. Ilmoitukset ja muu aineisto 

viim. 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.  

Yhdessä ja lähellä  

-hanke 

Ekyn Yhdessä ja lähellä-hankkeen 

piti päättyä vuodenvaihteessa. 

Saimme kuitenkin jatkoaikaa ko-

ronarajoitteiden vuoksi toukokuun 

loppuun saakka. Tähän mennessä 

olemme yhdessä mm. hiihtäneet 

seurusteluladulla, narranneet kalo-

ja pilkillä, paistelleet makkaraa ja 

harjoitelleet lumikenkäkävelyä Erä-

pyhässä, pelanneet sisä- ja ulkope-

lejä, saunoneet, laulaneet, patikoi-

tu Eräpyhän luontopolulla, parsi-

neet villasukkia ja harjoitelleet vih-

dan tekoa sekä kuvanneet vihdan 

valmistuksesta videon. Olemme 

myös keränneet kyläläisten ruoka-

reseptejä, niitä otamme vastaan 

edelleenkin, kuvan kera. 
 

Kylätoritoiminnalla olemme myös 

tarjonneet tapaamismahdollisuuk-

sia kyläläisille ja mökkiläisille. Jär-

jestäneet Eräjärven opastetun ym-

päriajelukierroksen. Markkinatkin 

vietettiin samoissa merkeissä. 

Markkinamyyntipaikkoja, kierto-

ajelua ja Ekyn juhlaillallisia lukuun 

ottamatta kaikki tilaisuudet ovat 

olleet ilmaisia. Eräjärven kiertoaje-

lussa esittelimme kylän nähtävyyk-

siä, palveluita, harrastus- ja yritys-

toimintaa myös kaupungin elinvoi-

majohtajalle. 
 

Tapahtumat tarkoitettu  

myös Sinulle 

Tapahtumista olemme tiedotta-

neet niin Purkiaisessa kuin Eräjär-

ven keskustelusivuilla facessa. Ky-

läyhdistyksemme Ekyn tilaisuudet 

ovat aina kaikille avoimia. Yleiset 

kutsut ovat kuitenkin saavuttaneet 

yllättävän vähän kiinnostusta, jo-

ten jatkossa pyrimme kehittämään 

tiedottamista 
 

Asukashankintaa 

Hankkeessa on toiminut myös asu-

kashankintaryhmä, jossa on kartoi-

tettu tyhjiä taloja, järjestetty kylä-

kokous koulupiirimme alueelta se-

kä  ja laatineet ja jakaneet ”Anna 

talollesi uusi elämä” -esite koulu-

piirin alueelle, Eräjärvelle oma, ja 

eteläiselle Längelmäen puolelle 

omansa. 

 

Hankkeen tavoitteita 

Hankkeen tavoitteena on lisätä 

yhdessä olemista, toisiimme tutus-

tumista, yksinäisyyden vähentä-

mistä, viihtymistä, osin myös uu-

den oppimista tai perinnetaitojen 

siirtämistä ja virkistäytymistä sekä 

kylän elävänä jatkumisen turvaa-

mista, pienryhmiä suurten tapah-

tumien sijaan. 
 

Kerro ideoista/anna palautetta 

Nyt korona-mokoma haittaa taas, 

joten alkuvuoden yhdessä olot 

suunnataan ulkotiloihin. Raken-

namme kevään ohjelmaa, ja halu-

aisimmekin palautetta ja ideoita/

toiveita kevään ohjelmaan. Samal-

la teemalla olevia tapahtumia on 

tarkoitus järjestää eri puolilla ky-

lää, jotta ne olisivat lähellä. 

 

Vastailethan kyselyymme  

Yhdessä ja lähellä -hankkeesta  

Yhdessä ja lähellä hankkeen kysely 

1. Olen osallistunut - annathan palautetta  ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. En ole osallistunut -  halutessasi voit perustella  __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Mitä Sinun lähelläsi voisi tehdä naapurien kanssa?  _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Millaisia tilaisuuksia toivoisit yleensä? __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Missä tilaisuuksia toivoisit järjestettävän? (mahdollisia myös yksityiskodeissa)  __________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6. Sana on vapaa  ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Palauta vastaukset Ekylle paperilla tai sähköpostilla eky@erajarvi.net     Lämmin Kiitos 


