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31.1-6.2.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 

Varaudu vaihtuviin säihin 
 

Hiekoitussepelisäkki 3,95 /10kg 
 

CARS-S Lasinpesuneste 5,95 /5L  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

VUOKRALLE TARJOTAAN 

 Eräjärvellä 
 Kaksi remontoitua, hyväkun-
toista kaksiota(59 neliötä) va-
paana Mäkikaupintiellä. 
 

Lisätiedot: 
Oriveden Palvelutalosäätiö/
toiminnanjohtaja Jaana Niemi-
nen p. 0400 2750 38 

Su 6.2 klo 15-16 

opi, kuuntele tai harjoittele 

amerikanenglantia 

 Jitsi-etäohjelmalla! 

 

Type the address below to join! 

 

https://meet.jit.si/

Learn_English_in_Erajarvi  

Avoimet kylät -tapahtuma järjestetään verkossa 12.6.2022. 

Tapahtuman infotilaisuus pidetään ke 2.2. klo 18-19  

netissä. Ilmoittaudu  infotilaisuuteen 31.1.mennessä: 

https://forms.office.com/r/6a8ZjBDja1 niin saat kutsun tilaisuuteen.  

Vain suksilla laduille 

"Hiihtäjien toivomus on, että hiihtokautena latualue jätetään vain 

hiihtäjien käyttöön. Muu liikkuminen latualueella voi aiheuttaa paho-

jakin vaaratilanteita. Kävely ja pulkkailu yleiseen käyttöön kunnoste-

tulla latualueella rikkoo kunnostetut pinnat ja vaikeuttaa hiihtämistä. 

Järjestyslaki 14§ 

Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai 

haltijan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse lainkaan yleiseen 

käyttöön kunnostetulle ladulle." (Kaupungin latuinfo-sivulta) 

Ohje koskee siis kaikkia yleisiksi tehtyjä latuja, vain itse tekemällään 

ladulla voi kulkea koiran kanssa. 

 

Kaupungin ladut Eräjärvellä: Erälinna-pururata-Erälinna, koulun vie-

ressä ja Seurustelulatu Vedentaustantien alkupäässä.  
JALKAHOITAJA  

MARI LEHTINEN 

Eräjärvellä to 3.2.2022 

Osoite: Eräjärventie 1581 
 

Kysy hoidoista ja varaa aika 

P. 045 102 1241 

www.punainenapila.com 

https://meet.jit.si/Learn_English_in_Erajarvi
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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, muu-

alla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

4.3. saakka Neea Juulia Backin  

taidenäyttely Lounarissa. 8.3. tu-

lossa Pekka Piipposen näyttely 
 

TORSTAISIN  klo 12-19 kirjasto 

avoinna koululla 

Su 6.2 klo 15-16 harjoittele  

Amerikanenglantia  Jitsi-

etäohjelmalla. https://meet.jit.si/

Learn_English_in_Erajarvi 

Ti 8.2. klo 18 Ekyn hallituksen 

kokous etänä Jitsillä 

La 12.2. klo 11-14 Kylätori  

Ystävänpäivän merkeissä 

To 17.2. klo 18.30 Kuutamohiihto

seurusteluladulla 

La 26.2. klo 11 Roikinat 

Ti 1.3. klo 13 Retkeillään Eräpy-

hän laavuilla 

EKYn jäsenmaksut 

2022 
Jäsenmaksut tälle vuodelle ovat 

15€/henkilö ja 25€/yhteisö.  

Jäsenmaksu on henkilökohtainen 

ja liittymismaksua ei peritä. 

Jäsenmaksun voi maksaa tilille 

FI25 5018 0720 0033 17 tai Ekyn 

toimistolle. 

Voit tukea Ekyn toimintaa myös 

osallistumalla rahankeräykseen 

(RA/2021/1560) lahjoittamalla 

lippaaseen tai maksamalla halua-

masi summan pankkitilille FI36 

4500 0010 1223 61  

 

 

 

Rahankeräysluvalla kerättyjen varojen 

käyttötarkoitus: Kertyvät varat käyte-

tään yhdistyksen kyläläisille toteuttaman 

palvelutoiminnan ylläpitämiseen ja ke-

hittämiseen. Varoja käytetään yhdistyk-

sen yleishyödyllisen toiminnan kehittä-

miseen mm. työryhmätoiminnan jatka-

minen, henkisen vireyden edistäminen, 

terveyden edistämiseen liittyvien koulu-

tustilaisuuksien ja tapahtumien järjestä-

minen, nuorten työllistämisen edistämi-

nen ja varsinkin vanhusten, mutta myös 

muiden toimintakyvyn edistämiseen ja 

yhteisöllisyyteen liittyvä toiminta: mm. 

liikunta– ja vapaa-ajan tapahtumien jär-

jestäminen. Lisäksi yhdistys edistää va-

paaehtoisuuteen liittyvän talkootyön 

ohjausta ja toteutusta. Varoja voidaan 

myös käyttää yhdistyksen yleishyödylli-

sestä toiminnasta aiheutuvien välttä-

mättömiin välittömiin kuluihin: henkilös-

tön palkkakulut, tilaisuuksien markki-

nointikulut, vuokra– ja matkakulut.

Ylpeydellä kylästä 
Suomen Kylät ry käynnisti joulu-
kuussa 2021 Ylpeydellä kylästä -
somehaastekampanjan! Suomen 
Kylät ry haastaa kaikki kertomaan 
mikä asia itselle tärkeässä paikas-
sa saa kokemaan ylpeyttä. Mistä 
löytyy sinun sielunmaisemasi? 
Mikä on parasta sinun kylälläsi? 

Voit joko vastata saamaasi haas-
teeseen tai laittaa uuden haas-
teen käyntiin tekemällä somejul-
kaisun aiheesta 
#Ylpeydelläkylästä eli mitä haluat 
nostaa esille omasta tai muusta 
itsellesi tärkeästä kylästä tai 
korttelista. Julkaisu voi olla kuvia, 
tekstiä tai molempia yhdessä. 
Muistathan käyttää kampanjan 
hastagia #ylpeydelläkylästä sekä 
#kylännimi (esim. #Lantula) ja 
laittaa haasteen eteenpäin! Kam-
panjan pääkanavia ovat Facebook 
ja Instagram. Voit myös merkitä 
Suomen Kylät mukaan julkaisuun 
merkinnällä @suomenkylät. 
(Lisätietoja www.suomenkylat.fi)  

Haaste kyläläisille 

Ekyn Yhdessä ja lähellä -hanke haastaa kyläläiset ideoimaan ja to-

teuttamaan  lähialueillensa pieniä tilaisuuksia/kohtaamisia/yhdessä 

oloa ja yhdessä tekemistä. Yllätä naapurisi tai tuttavasi tai tunte-

mattomampi kyläläinen! Toivoisimme niistä pieniä tarinoita ja mah-

dollisesti myös kuvia hankkeeseen. Kutsua tilaisuuteen tai tarinaa/

kuvia ei tarvitse laittaa Purkiaiseen eikä faceenkaan, sillä tärkeintä on 

yhdessä olo. Mutta jos haluat(te) laittaa julkisen kutsun Purkiaiseen, 

Yhdessä ja lähellä-hanke maksaa sen. Ennen toukokuun puoltaväliä 

järjestetyt kirjataan hankkeeseen. Toiminnan toivotaan jatkuvan 

myös hankkeen jälkeen.  

Nettipiiri 

Voit(te) myös perustaa ilmaisen nettikokoontumispiirin. Jitsi-ohjelma 

on kehitetty kansalaistoiminnan verkkotapaamisia varten (https://

meet.jit.si/ryhmän nimi). Olemme valmiit auttamaan, jos tarvitset 

apua sellaisen perustamiseen. 

Hankepalautteita ja ideoita netissä 

Ideoita ja palautetta Yhdessä ja lähellä hankkeeseen voi kertoa myös 

nettikyselyllä. Facessa Ekyn sivulta ja Eräjärven keskustelupalstalta 

löytyy linkki. (https://docs.google.com/forms/de/1FAIpQLSeo 

Tn1sG_TQ5upiIqnANBUm5eSD8t0AHFEzUjjc2b5D1VOU6g/viewform)  
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