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Elämä  on juhlaa, 
 herkullisen kahvihetken  

kruunaa  

Löfbergsin Kharisma kahvi  
sekä Fazerin uutuus suklaa 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

Aiemmin tiedotetusta poiketen  
koronarokotusten ajanvaraus yli 80-vuotiaille on jouduttu 
keskeyttämään toistaiseksi. 
Tampereen kaupungilta saapuneen tiedon mukaan sairaala-apteekki ei 
toimita tällä hetkellä rokotteita Tampereen seudulle yli 80-vuotiaiden ro-
kotuksia varten. Tämän vuoksi uudet ajanvaraukset joudutaan keskeyttä-
mään toistaiseksi. 

SILLÄ SIISTI MARJO OY:N  

LAADUKKAAT PALVELUT! 

 

 

 
 

Loppusiivoukset, muuttosiivoukset, 

kotisiivoukset, ikkunan pesut 
 

P. 044 262 5646 
 

Voimme tarjota asiakkaillemme 

arvonlisäverottomia siivouspal-

veluja ja hiustenleikkauspalvelua 

kotona.  
Palvelu koskee asiakkaita, joilla ikäänty-

misestä, sairaudesta tai vammaisuudesta 

johtuen on toimintakyky alentunut niin 

paljon, että he eivät enää selviydy itse 

päivittäisistä kodin askareista. 

Myös tästä  arvonlisäverottomasta palve-

lusta voi tehdä kotitalousvähennyksen. 
 

KOTISIIVOUS 33€ /h alv 0 % 

IKKUNAN PESUT 38€ /h alv 0% 
 

 

 

 

 

Naulatie 3, Orivesi 

marjokaarina.somppi@gmail.com 

Talven nautintoja tarjolla,  

ulkona on helppo pitää  

etäisyydet 

 

  Pe 26.2. klo 17 alkaen  

Kuutamohiihto  

Seurusteluladulla 

 

Ke 3.3. klo 13 alkaen retki  

Eräpyhän laavuille, ohjelmassa 

makkaranpaistoa ja pilkkiongin-

taa, omat eväät, mahdollisuus 

myös kokeilla lumikenkiä 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n  

sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 

pidetään Leväslahden  

Pvy:n talolla,  

Os. Leväslahdentie 387 

 to 4.3. klo 18 

 

Osallistua voi myös Jitsi-etäoh-

jelmalla. Etänä osallistujien tu-

lee ilmoittautua osallistumises-

taan ennakkoon Ekylle 

(eky@erajarvi.net) josta saa  

kokouslinkin. 

Esillä sääntömääräiset asiat.  

TERVETULOA! 

Hallitus 



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  

 

Jäätaidetta Vihasjärven  

Kyläpuistossa niin kauan kuin 

sää sallii, os. Järvenpääntie 20 
 
 

 
 

*  *  * 
Ma 8.2. klo 9.30 Perhekerho  

srk-kodissa  

Ma 8.2. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Su 14.2. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Pe 26.2. klo 17 alkaen Kuutamo-

hiihto seurusteluladulla 

Ke 3.3. klo 13 alkaen retki Erä-

pyhän laavuille 

To 4.3. klo 18 Ekyn syyskokous 

Leväslahden PVY:n talolla, voi 

osallistua myös etänä 

La 6.3. klo 11-14 Kylätori  

Jäätaidetta! Tämä on nähtävä!  
Kyläpuisto Vihasjärvellä ei uinu talvellakaan eivätkä J -V kylätoimin-

nan puuhanaisetkaan lepää laakereillaan. 

Talvesta hullaantuneet naiset kokosivat vauhdilla puiston pöydät 

notkumaan jäisistä herkuista. On sinistä juomaa kahvikupeissa, hya-

sinttivanukasta ja jos jonkinlaista käpykakkua tarjolla. Kesästä muis-

tuttaa jääkuorrutuksen ympärilleen saanut syreenin oksa. Syntyi siis 

kauniita kattauksia jäätaidemenetelmillä.  

Jääveistoksia ja -taidetta tehdään monenlaista ja joskus järeillä ko-

neilla ja suurieleisesti. Me ilahdutamme toisiamme  ja puistovieraita 

pienimuotoisesti kuten pieneen puistoon sopiikin. Käytössä ei ollut 

moottorisahoja tai kaivinkoneita. 

Kukin kokosi taideteoksensa niistä aineksista mitä sattui löytämään. 

Joulukukan viimeiset kukinnot, kivan mallinen kakkumuotti, loraus 

vettä ja eikun pakastimeen! Ja, ah, taidettahan siinä syntyy! 

Ihana ruusunoksa, pari käpyä, murokeksejä, sipuli, neilikan kukkia… 

Kaikkia näitä voit löytää kimaltelevista jääkimpaleista kun hiihtelet 

kauniiseen Kyläpuistoomme! Tai ehkäpä kipaiset näyttelyyn villasuk-

kajuoksua treenaten. Tyyli on vapaa. Paikka löytyy Järvenpääntien ja 

Laurilantien kulmauksesta Vihasjärven ky-

lästä. 

Kiertele ja katsele! Kukahan ratkaisee ke-

säisen syreenin arvoituksen?  

Tervetuloa talviseen ulkoilmanäyttelyyn 

Vihasjärven Kyläpuistoon! Näyttely on ja 

pysyy sään ja pakkasherran niin salliessa. 
 

JV:n puuhanaiset 

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. Il-

moitushinnat Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. 

Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm. Mainosten jättö-aikojen ylittä-

misestä peritään 10%:n korotus/mainos. 

Purkiaisen talkoojakaja Koppalaan 
Koppalan kylään kaivataan nyt uutta jakajaa.  Jaettavia lehtiä on 36 

kpl. Lisätietoja Eky p. 040 350 1253 

Eräjärven Kehittämisyhdistys * EKY  

Palvelemme 
 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     
Eräjärventie 1591,  p. 040 350 1253,eky@erajarvi.net 

*Apteekin palvelupiste *Kalastuslupia 
*Asiamiesposti  *Paikallisia tuotteita 
*Veikkaus    TERVETULOA! 


