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Valikoimassa rajattu erä  

Finlaysonin  
kangasmaskeja  

10€/5kpl tai 2,50€ /kpl 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

  

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys  

EKY  

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253  

eky@erajarvi.net 

 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12-16 

Ateriapalvelu Vallesmanni  
aloittaa maanantaina 18.1 alkaen ERÄJÄRVEN vanhusväestölle  

arkisin lämpimät ateriat kotiin toimitettuna. 
 

Perjantaisin toimitetaan keittoruoka lämpimänä ja  
muut viikonlopun ruuat kylminä. 

 

Ateria sisältää: lämpimän ruuan, valittavana kahdesta  
vaihtoehdosta. Salaatin, jälkiruuan ja leivän. 

Hinta: 9.10€ /ateria. 
Kuljetus Eräjärvelle 1,50€ /toimituskerta. 

 

Toimitamme myös ruokatoimituksen yhteydessä kauppaostokset. 

  
    Ruokalistat ja kaavake rekisteröitymistä varten  
    www.vallesmanni.fi 

   Tiedustelut: 03 335 1340 tai  

   ateriapalvelut@vallesmanni.fi 

Haluatko tukea Ekyn 
toimintaa? 
Voit tukea Eräjärven Kehittä-
misyhdistyksen toimintaa osal-
listumalla rahankeräykseen 
(RA/2019/274) lahjoittamalla 
lippaaseen tai maksamalla ha-
luamasi summan pankkitilille 
FI36 4500 0010 1223 61.   

Lippaat löytyvät Ekyn toimistol-
ta, Salesta ja Lounarista. Poliisi-
hallituksen myöntämä lupa on 
voimassa 31.3.2021 asti. 

Jäsenmaksut ovat myös tärkeitä 
Ekyn toiminnalle. Jäsenmaksu 
on 15 €/henkilö ja sen voi mak-
saa toimistolla tai Ekyn tilille  

FI25 5018 0720 0033 17. 
             KIITOS! 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN 

Klo 18 Temppukerho alle kou-

luikäisille Erälinnassa. Alk. 18.1.  

TIISTAISIN 

Klo 9 alk  parturi-kampaamo 

1581 ajanvarauksella 

Klo 17.30 

Sporttikerho alakouluikäisille Erä-

linnassa   

KESKIVIIKKOISIN 

Klo 10 alk Oriveden lääkäriase-

man lääkärin vastaanotto ajanva-

rauksella  

TORSTAISIN 

Klo 12-19 kirjasto avoinna  

Klo 18.30 Yleinen kiekkopelailu-

vuoro koulun kaukalolla yläkou-

luikäisille ja aikuisille  

PERJANTAISIN 

Klo 20 Tietokilpailu Lounarissa  
 
 

 

*  *  * 
Su 17.1. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Su 24.1. klo 10 Messu kirkossa  

Saarna Hannu Uusmies.  

Ma 25.1. klo 9.30 Perhekerho  

srk-kodissa 

Ma 25.1. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Ma 25.1. klo 18 Talvipäivä-ilta 

srk-kodissa 

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 peritään 

10%:n korotus/mainos. 

Kiitos  
muis tamises ta  

 

Tuula 

Kari voitti syksyn  
tietovisakisan 

Lounarin viime syksyn tietovisassa 
oli lisämausteena kokonaiskilpailu. 
Perinteisiä perjantai-iltojen visoja 
kertyi yhteensä 16 kappaletta. 
Kunkin viikkokisan kolme parasta 
keräsi pisteitä ja syyskauden lo-
puksi kolme eniten pisteitä kerän-
nyttä palkittiin Lounarin lahjakor-
teilla. Tietovisan pitäjinä toimivat 
pääsääntöisesti Santeri Aakula ja 
Reijo Kahelin vuoroviikoin. 
 
Voittajaksi selviytyi Kari Aakula, 
toiseksi Seppo Grönqvist ja kol-
manneksi Santeri Aakula. Santerin 
tulos oli todella hyvä suoritus, sillä 
hän pystyi vetovastuunsa vuoksi 
osallistumaan kilpailijana vain 

osaan viikkokilpailuista. Lisäksi ar-
vottiin kaikkien syksyn aikana osal-
listuneiden kesken yksi lahjakortti. 
Jokaisessa tietovisassa osallistuja 
sai arvontaan mukaan yhden arpa-
lipukkeen. Arvonnan voitti Maija 
Aho. Lounarin oma henkilöstö ei 
osallistunut arvontaan eikä koko-
naiskilpailuun. 
 
Perjantai-iltojen tietovisat jatkuvat 
edelleenkin Lounarissa ja keväälle 
on suunnitteilla jälleen saman-
tyyppinen kilpailu, mutta sen alka-
misesta tiedotetaan erikseen. 
Muutoin Lounarin tapahtumat 
ovat tauolla koronavirustilanteen 
johdosta ainakin tammikuun ajan. 
 
AK  

Eräjärven kotisivut  
uusittiin  
Eräjärven kylän kotisivut uusittiin 
viime vuonna. Työ aloitettiin yh-
dessä kahden Tredun opiskelijan 
kanssa. Heidän siirryttyä valmistu-
mistensa jälkeen työelämään jat-
koimme syyslukukaudella työtä 
Sastamalan seudun koulutuskun-
tayhtymä Saskyn opiskelijoiden 
kanssa. Saskyn opettajana tieto-
hallinnassa ja tiedottamisen työ-
harjoittelujaksoilla oli Pirkko Suti-
nen. 
Kaikkien sivujen tietoja emme ole 
ehtineet päivittää ajantasalle. Toi-
voisimme Palveluhakemistotieto-
jen päivitykseen tietoja. Lähetätte-
hän, kukin toimija, omat yhteystie-
tonne ja korjaustarpeet osoitteella 
eky@erajarvi.net.  

Mahdollisuus mainostaa 
Teemme sivujen päivitystä pikku-
hiljaa, Ekyn henkilöstön toimesta, 
eli sivujen ylläpito ja päivitykset 
maksavat muutakin kuin verkko-
maksun. Nettisivujen etusivulla on 
mainoslaatikot, joihin voi ostaa 
määräaikaisia mainoksia. Olemme 
myös pohtineet Palveluhakemis-
tolle pientä korvausta perustietoi-
hin/muutoksiin ja lisämaksua lisä-
riveistä. Tästä asiasta ottaisimme 
mielellämme palautetta. Hintatie-
toja voi kysyä Ekyltä. 
Jos tietokoneesi ohjautuu vanhoil-
le sivuille, näpäytä osoiterivin va-
semmassa reunassa olevaa ympy-
ränuolta, jotta sivu päivittyy. Tieto-
koneilla on tapana muistaa vanhat 
käyttämämme sivut. 


