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Leikkelevalikoimassa  
paljon uutuuksia, mm.  

Kivikylän Kunkku kinkku 

4,29€/ 0,22kg ja  

Savuhovi  
ylikypsä uunikinkku  

3,25€/0,18kg  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 TERVETULOA  

OSTOKSILLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

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 

Hiihtoladut  

odottavat hiihtäjiä 

Talvisiin harrastuksiin pääsee taas. 

Jos et vielä ole ottanut suksia esil-

le, niin nyt se kannattaa. Latuja on 

tehtynä ainakin perinteinen Seu-

rustelulatu Kauppilaan, Pururadal-

le ja Järvenpäähän. 

 

Vedentaustantien alkusuoran kes-

kivaiheilta pääsee peltoaukean 

kiertävälle Seurusteluladulle, siinä 

on kaksi latua rinnatusten, ja yksi 

kierros on pituudeltaan hieman 

vajaa 1,5 kilometriä. Seurustelula-

dulla ei tarvitse pelätä mäkiä, eli 

sopii vähän kankeammillekin hiih-

täjille. 

 

Noin Eräpyhäntie 930-paikkeilta, 

Kuuselantien ja Marjalanmäen 

kohdilta pääsee valaistulle purura-

dalle tehdylle, kaupungin ylläpitä-

mälle n. 1,6km:n ladulle. Ladun 

toinen pää ulottuu Perkiöntielle. 

Siellä on vaihtelevampi maasto ja 

kaunis metsä. Eli hiihtämään pää-

see vaikka illalla töiden jälkeen.  



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa.  
 

TIISTAISIN  

Klo 17.30 Sporttikerho alakou-

luikäisille Erälinnassa   
 

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la 
 

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 
 
 

 
 

*  *  * 
Su 14.2. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ma 22.2. klo 12.30 Raamattupii-

ri srk-kodissa 

Pe 26.2. klo 17 alkaen Kuutamo-

hiihto seurusteluladulla 

Su 28.2. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

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  

 

 

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. 

Eräjärvi-villasukkakisa loppusuoralla 

 

Eky ja Eräjärvi osallistuu Villasukkapääkaupunki -hankkeeseen oman 

kylän sukalla. Viime kesän markkinalauantain kylätorilla julkistettiin 

Eräjärvi-villasukkakisa, ja kisaan osallistui joulukuun loppuun men-

nessä kolme suunnittelijaa. Yhdet sukat saatiin valmiiksi kudottuina 

ja kaksi kuvana. 

 

Nyt on sitten vuorossa äänestys. Äänestää voit 15.-28.2.21 välisenä 

aikana joko Ekyllä tai netissä. Nettiäänestyslinkki löytyy facebookissa 

Eräjärven Kehittämisyhdistys Ekyn ja Eräjärvi keskustelee-palstoilla 

ensi maanantaista alkaen.  

Orivesi osaksi JonSukat-ilmiötä – Villasukkapääkau-
punki lanseerasi oman kaupunkivillasukkamallin 
 
Oriveden kaupunkivillasukat on suunnitellut JonSuk-

kien kehittäjä Jonna Kalliomäki. Sukkamallissa näky-

vät Oriveden brändivärit ja logon Väre-kuvio sekä 

rakkaus villasukkia ja käsitöitä kohtaan. Kaupunki ja-

kaa neuleohjetta maksutta verkkosivuillaan ja 

printtiesitteenä.  

Ohjeita on tulossa jakoon myös Ekylle. 


