
5/2021 

1.-7.2.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

  

 

 

 

Saleen on tullut taas  

kivaa pientä lahjatavaraa. 
 Makeishyllystä löytyy myös 

monenlaista uutta herkkua.  

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 

Purkiaisen  

talkoojakaja  

Koppalaan 
Koppalan kylään kaivataan nyt 

uutta jakajaa.  Jaettavia lehtiä 

on 36 kpl.  

Lisätietoja Eky p. 040 350 1253 

Pilkkitoukkia  

myynnissä Ekyllä 

Koronarokotusten ajanvaraus yli 80-vuotiaille ja  

heidän samassa taloudessa asuville omaishoitajilleen  

alkaa 27.1.2021 
 

Ajanvaraus puhelimitse 03 5657 5777  

- maanantaisin ja torstaisin klo 12.30-15.30 

- tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 08-11 

Huomioithan, että ajanvarauksen yhteydessä varataan sekä 1. roko-

teaika että tehosterokotusaika. 

Rokotukset vain ajanvarauksella! 

Rokotukset tehdään Oriveden terveysasemalla (os. Sairaalantie 6).  

Ekyn hallituksen kokous  

ti 2.2. klo 16 Lounarissa, voi osallistua myös etäyhteydellä  



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa.  

TIISTAISIN Klo 9 alk  parturi-

kampaamo 1581 ajanvarauksella 

Klo 17.30 Sporttikerho alakou-

luikäisille Erälinnassa   

KESKIVIIKKOISIN Klo 10 alk. Ori-

veden lääkäriaseman lääkärin 

vastaanotto ajanvarauksella Erä-

järven terveysasemalla 

Klo 18-20 Partio srk-kodilla pa-

rittomilla viikoilla 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  

Klo 18.30 Yleinen kiekkopelailu-

vuoro koulun kaukalolla yläkou-

luikäisille ja aikuisille  

PERJANTAISIN 

Klo 20 Tietokilpailu Lounarissa  
 
 

 

*  *  * 
Su 31.1. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ti 2.2. klo 16 Ekyn hallituksen 

kokous Lounarissa tai etäyhtey-

dellä 

Ma 8.2. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Su 14.2. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Partio jatkuu 

Vuosi vaihtui ja uusi partiovuosi alkaa.  

Retkikeittimet ja muut mukavat  partio-

puuhat odottavat uusia ja vanhoja partio-

laisia  mukaviin partiopuuhiin. 
 

Partio kokoontuu PARITTOMIEN viikkojen  

keskiviikkoisin klo 18-20 Eräjärven seura-

kuntatalon alakerrassa (kulku takaa). 

Seuraava kokoontuminen on 3.2. 
 

Yläkouluikäiset ja aikuiset käyttävät maskia. 

Partiolta löytyy niitä. Muistathan tulla vain 

terveenä! Tervetuloa mukaan. 
 

Lisätietoja:  

Lippukunnanjohtaja Petra Siltanen  

040 9401702, jäsenvastaava Armi Johansson 0400 984859 

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. 

Maaotteluun Tukholmaan  

1.-4.8.75 

 

Tänä vuonna lähdemme toista 

kertaa Tukholmaan Suomi-Ruotsi 

maaotteluun ja samalla teemme 

jo viidennen yhteisen maaottelu-

reissumme, olemmehan käyneet 

kahtena vuonna Helsingissäkin ja 

kisat ovat olleet aina yhtä jän-

nittävät. Tämänkertaisille kilpai-

luille antaa vielä erityistä väriä se, 

että kyseessä on 50. juhlamaa-

ottelu. 

Lähtö tapahtuu perjantaina 1.8. 

n. klo 18, keskustorilta Tampe-

reelta ja paluu maanantaina 4.8. 

n. klo 12. Matkat linja-auto, 

lautta, linja-auto/paikalliskuljetus 

Tukholmassa ja paluu. Matkan 

hintaan sisältyy lisäksi hyttipaikka 

lautalla ja liput molempien päivi-

en kilpailuihin. Seuramme on va-

rannut 25 matkaa, joista osa on jo 

varattu joten pitäkääpä kiirettä. 

Varauksen voitte jättää Jaakko 

Pajulalle, Tapio Valveelle tai Soin-

tu Jussillalle; joilta saatte myös 

lähempiä tietoja matkan hinnasta 

ja muista mahdollisista asioista. 

Tukholmassa jännätään! 


