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Joko olet bongannut  

JUUSTOHYLLYN UUTUUDET 
Valio Koskenlaskija 

Mustapippuri 3,29€/0,25kg ja  
Herkkujuustolan Savuhilma  

juusto n. 150g 29,90€/kg  

  

Eräjärvi p. 010 767 2040 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

Kuutamohiihto  

pe 26.2. klo 17 alkaen  

Seurusteluladulla. Kulku Veden-

taustantieltä 

 

 

Retki Eräpyhän laavulle 
ke 3.3. klo 13 

Omat eväät,  

mahdollisuus kokeilla  

lumikenkäilyä 

VUOSIKOKOUSKUTSU 
Eräjärven Martat ry:n  
vuosikokous pidetään  

tiistaina 23.3.2021 klo 19 
etäyhteyksin ja Erälinnassa,  

Eräjärventie 1654. 
 

Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen 8 §:n pykälän määräämät  
asiat. Esityslista jaetaan kokouk-
sessa. 

 

TERVETULOA! 
 

Eräjärven Martat ry:n hallitus 
 

Kokouslinkki sihteeriltä  
sari.roine@outlook.com tai  
Eräjärven Martat FB-sivujen 
kautta. 

HotWingsit 
8 kpl  6€  16 kpl  11€ 
24 kpl  15€ 32 kpl  18€ 
50 kpl  25€  
Siipi Combo  14€ 
16 siipeä + ranskalaiset 

 

Tiistaina 23.3. klo 10-18 
15v SYNTTÄREIDEN  

KAKKU- JA KAHVITARJOILU  

Palvelemme toistaiseksi: TI-TO 10-18, PE 10-22, LA 12-18, SU-MA suljettu 
Muutokset mahdollisia, seuraamme koronatilannetta ja mahdollisia rajoituksia.  
 

  044 530 6366           TERVETULOA!           www.puberajarvi.net  

LOUNASRAVINTOLA JA PUB ERÄJÄRVI  

Maaliskuun  synttäritarjoukset: 
 

Päivän Pizza + 0,5l limsa 10€ 
Päivän Pizza + 0,5l Aura 13€ 
Kaikki Burgerateriat 12€ 
Pasta Carbonara 8,50€ 
Porsaanleike 12€ 
 
Hanalimsat 0,5l 2€ 
Hanaoluet 0,5l (III/IVA)  6€/7€ 
Lonkerot 0,33l 6€ 

ERÄJÄRVEN LOUNARI 15 VUOTTA! 

Kiviharjun Kauppa myy  

TEIVON LIHAN TUOTTEITA 

Eräjärven Kylätorilla 6.3.2021 

 

ERÄJÄRVEN KYLÄTORI 
La 6.3. klo 11-14  

 

Mm. 

 lättykahvila 

 grillimakkaraa 

 kuumaa mehua ja kaakaota 

 

Eräjärven Villasukkakisan äänestyk-

sen tulokset ja Yhdessä ja lähellä -

hankkeen avaus 
 

Tervetuloa myymään ja  

ostamaan. Myyntipaikkaa ei tarvitse 

varata etukäteen 

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa.  

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille 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 
 

 

 

 

*   *   * 

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. Makkaranpais-

toja, pilkkimistä, lumikenkien 

kokeilu mahdollisuus 

To 4.3. klo 18 Ekyn syyskokous 

PVY:n talolla, voi osallistua myös 

etänä 

La 6.3. klo 11-14 Kylätori  

Ma 8.3. klo 12.30 Raamattupiiri 

srk-kodissa 

Su 14.3. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Su 14.3. klo 15 Eräjärvi-Seuran 

kevätkokous Erälinnassa. Johto-

kunta klo 13.30 

Ti 23.3. klo 10-18 Lounarin 15v  

synttäreiden kakku-  ja kahvi-

tarjoilu  

Ti 23.3.2021 klo 19 Eräjärven 

Marttojen vuosikokous Erälin-

nassa, voi osallistua myös etänä 

Ajanvaraus 60–69-vuotiaiden riskiryhmien rokotuk-
siin alkoi Orivedellä 
   
Orivedelle on saatu pieni erä AstraZenecan rokotetta, jolla aloitetaan 
riskiryhmien rokotukset. Ensimmäisenä rokotukseen pääsevät 60–69-
vuotiaat orivesiläiset, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin 
voimakkaasti altistava sairaus tai tila. 
  
Ne 60–69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voi-
makkaasti altistava sairaus, voivat varata rokotusajan soittamalla 
ajanvarauspuhelimeen: 03 5657 5777 (ma ja to klo 12.30–15.30, ti, 
ke ja pe klo 8–11). Aikoja lisätään sitä mukaa kuin rokotteita saadaan. 
  
Riskiryhmien rokotuksia annetaan ajanvarauksella Oriveden terveys-
keskuksessa 4. maaliskuuta 2021. alkaen. Rokotusvuorossa olevaan 
riskiryhmään kuuluminen tarkistetaan rokotuspaikalla Kela-kortista 
tai potilastiedoista. 
  
Nyt rokotusvuorossa olevaan riskiryhmään kuuluvat seuraavat vaike-
alle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet tai 
tilat: 
 elinsiirto tai kuuden kuukauden sisällä kantasolusiirto tai  
      kantasolusiirron takia hylkimisenestolääkitys 
 aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti (ei tyvisolusyöpä) 
 vaikea puolustusjärjestelmän häiriö (kuten perinnöllinen  
      immuunivajavuus, HIV, henkilöt, joilta on poistettu perna) 
 vaikea krooninen munuaissairaus (dialyysipotilaat voivat saada 
       rokotteen myös hoitojen yhteydessä) 
 vaikea krooninen keuhkosairaus 
 lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes  
 Downin oireyhtymä. 
  
Ohjeet rokotukseen tulevalle: 

 Tule rokotukseen vain terveenä ja varatulle ajalle. 

 Käytä kasvomaskia ja desinfioi kädet rokotuspaikalle tullessasi ja 
      sieltä lähtiessäsi. 

 Pidä muihin turvaväliä vähintään kaksi metriä. 
 Ota mukaan Kela-kortti ja ota kortti valmiiksi esille odottaessasi. 

 Pukeudu vaatteeseen, josta on helppo nostaa hiha ylös. 
 Jää rokotuksen jälkeen 15 minuutiksi rokotuspaikalle. 

 Rokotukseen tullessa tulee käyttää kasvomaskia. 
  
Lisätietoja: 
 Osastonhoitaja Satu Yrjölä, puhelin 040 661 0315 
sähköposti satu.yrjola@tampere.fi  
  
 
Tampereen kaupungin tiedote 23.2.2021 



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. Ilmoitushinnat 

Ekyn jäsenille etusivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm. Mainos-

ten jättö-aikojen ylittämisestä peritään 10%:n korotus/mainos. 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n  

sääntömääräinen  

SYYSKOKOUS 

 Leväslahden Pvy:n talolla,  

Os. Leväslahdentie 387 

 to 4.3. klo 18 
 

Osallistua voi myös Jitsi-etäohjel-
malla. Etänä osallistujien tulee 
ilmoittautua osallistumisestaan 
ennakkoon Ekylle 
(eky@erajarvi.net) josta saa  
kokouslinkin. 
Esillä sääntömääräiset asiat.  

TERVETULOA! 
Hallitus 

Kylätorille 6.3. 
Pitkän tauon jälkeen pääsee taas Kylätorille piipahtamaan. Ekyllä on 
perinteisen lättykahvilan lisäksi tarjolla grillimakkaraa, kuumaa me-
hua ja kaakaota. Lätythän ovat gluteenittomia ja maidottomia, kuten 
aiemminkin.  

Osana Oriveden Villasukkapääkaupunkihanketta julkistamme kyläto-
rilla Eräjärven Villasukkakisan äänestyksen tulokset. Lisäksi avaamme 
Yhdessä ja lähellä -hankkeen, johon on saatu apurahaa Tampereen 
Talouskoulun säätiöltä.  

Kylätorin myyntipaikat ovat ilmaisia, mutta toivomme pientä arpa-
jaisvoittoa Ekyn tuleviin arpajaisiin. Myyjille suosittelemme kasvo-
maskeja ja toivomme kaikkien muistavan etäisyydet ja väljyyttä toril-
le.  

 

Retki Eräpyhään 

Hiihtolomaviikon kaikille avoin perinteinen retki suuntautuu tänä 
vuonna Eräpyhään. Sinne menemme keskiviikkona 3.3. kello 13 alka-
en. Retkelle voi osallistua villasukissa tai suksilla tai ihan vain talvi-
kengillä. Villasukkia on parempi olla ainakin kahdet päällekkäin. Peril-
lä on mahdollisuus kokeilla myös lumikenkiä.  

Eräpyhässä on kaksi laavua tulisijoineen, uimarannan läheisyydessä 
Nunnanlaavu, ja kauempana niemen kärjen läheisyydessä Virkis-
tysalueyhdistyksen rakentama laavu, jossa tulisija on tehty liuskeki-
vestä. Retkieväät jokainen ottaa itse mukaan. 

 

KulttuuriNopa 

Kaupunki järjestää KulttuuriNopa-kuljetuksia vielä ensi viikolla 2.3. 
tiistaina ja 4.3. torstaina uimahallilta klo 18.30 Eräjärven suuntaan. 
”Normi”Nopalla pääsee Orivedelle sopivasti Järvenpäästä klo 14 
(tulee sinne Vedentaustantietä ja klo 15.15 kirkolta, joten siinä on 
hyvä väli käydä asioilla kivikirkolla.  

 

Uimahalli avoinna rajoitetusti 

Eläkeläs- ja Seniorikortilla voi käydä uimahallissa uimassa, juokse-
massa tai jumppaamassa terapia-altaan videon ohjauksella. Eräiden 
sairauksien perusteella lääkäriltä saamallaan todistuksella pääsevät 
myös nuoremmat uimahalliin. Uimahalli on tällä hetkellä avoinna  

ma-pe 14-18, lipunmyynti vain maanantaisin. 

Eräjärvi-Seura ry:n 

sääntömääräinen 

KEVÄTKOKOUS 

su 14.3.2021 klo 15 

Erälinnassa  

 

Johtokunta klo 13.30 

TERVETULOA! 

  Johtokunta 

MYYTÄVÄNÄ 

Öljymaalaus Eräpyhästä. Tekijä Onni 

Oksanen 1975.  

Taulu 80 x 60cm + raamit.  

Hinta 300€ tai tarjous (viim. 

7.3.2021 klo 21). P. 040 5090910  



Lemmikinsininen  

ämpäri 

Sellainen oli tädilläni Vilpun kul-

malla Eräjärven rajalla jo 1950-

luvulla. Ämpäri oli muovia ja siinä 

oli valkoinen bakeliittinen kahva. 

Se oli ensimmäinen muoviämpäri 

jonka näin. Meillä ämpärit olivat 

alumiinia tai emalipintaisia. Eri-

koiseksi yhdistelmän tekee se, 

että kellä ämpäri oli ja milloin. 

Tätini oli syntynyt 1903 ja hän eli 

todella vanhanaikaisesti. Hänen 

elintapansa olisi hyvinkin voinut 

olla 1800-luvun alkupuolelta. 

Mutta sitten oli tämä ämpäri. Tä-

ti käytti sitä lypsyämpärinä ja hy-

vä niin. Hätäisenä luonteena hän 

pestä sohaisi sen nopeasti jolloin 

huovin hyvä pestävyys oli eduksi. 

Yöpyessäni tädin luona hän he-

rätteli minut aamulla kello viisi 

lehmiä sukimaan. Silloin hän lypsi 

lehmiä tällaiseen muoviämpäriin. 

Tädin talossa ei ollut sähköjä 

vaikka muu kulmakunta oli jo 

sähköjen piirissä. –Valojen vuoksi 

ei kannata sähköjä ottaa, kuulutti 

täti. Nokkelat linjojen vetäjät ve-

tivät kuitenkin sähkölinjan tädin 

talon pihan reunaa eteenpäin. 

Ehkäpä he ajattelivat, että tädin 

mieli muuttuu. Ei muuttunut. Tä-

dillä ei ollut edes pyykkinarua. 

Hän heitteli pestyt vaatteet siree-

ni– ja ruusupensaiden oksille kui-

vumaan. Täti meni nukkumaan, 

kun ilta pimeni. 

Aamukahvit hörpättiin jo viiden 

jälkeen. Seitsemän aikaan syötiin 

tukevasti kastiketta ja perunoita. 

Yhdeksältä juotiin kahvia ja yh-

deltätoista syötiin taas. Viimeis-

tään kahdelta iltapäivällä oli jäl-

leen kahvit ja viimeistään neljän 

maissa syötiin taas. Pitkin päivää 

kahvitettiin kaikki taloon poiken-

neet. Tädillä oli viiden litran kah-

vipannu aina latingissa puuhel-

lanreunalla. Kahvin kanssa nau-

tittiin yleensä sokerikorppuja. 

Taloon poikkesi päivittäin paljon 

ihmisiä. Oli kauppa-auton 

odottajia, linja-autoon menijöitä, 

maitoauton odottajia. Pirtin ikku-

noista näki hyvin tielle ja usein 

ihmiset tulivat hyvissäajoin 

odottelemaan ja nauttimaan tä-

din kahvi-sokerikorpputarjoi-

lusta. Tädillä oli yksi todella hy-

vän makuinen jälkiruoka. Se oli 

vadelmakeitto mannapuuron 

kanssa. Vadelmat olivat juuri poi-

mittuja. Ei haitannut vaikka mo-

lemmat olivat vielä lämpimiä nii-

tä nautittaessa.  

Talo oli hirsirakennus maalaa-

mattomin lankkulattioin ja kalus-

tus oli niukka, mutta tarkoituk-

senmukainen. Pirtin suuri muuri 

oli tehty liuskekivestä. Se varasi 

hyvin lämpöä. Ilmapiiri oli kotoi-

sa ja sen tiesi varmuudella, että 

kaikki talossa oli aivan samoin 

kuin edelliselläkin käyntikerralla. 

Ehkäpä samoin, kuin viisikym-

mentä tai sata vuotta aikaisem-

minkin 

Kertoi  

Aholan Leena 

Kulttuurihyvinvoinnin 

kumppanuuspöytä 
Toinen kumppanuuspöydistä kes-

kittyy kulttuurihyvinvointiin. Kulttuu-

rihyvinvointi tarkoittaa taiteen ja 

kulttuurin hyödyntämistä terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisessä.  

Kokous pidetään maanantaina 

15.3.  klo 17-19, etäyhteydellä 

(Microsoft Teams)  

(kokous korvaa 7.12.2021 perutun 

tilaisuuden) Keskustelunaiheina mm. 

Orivesi  – Villasukkapääkaupungiksi 

yhdessä 

Kumppanuuspöytä on kaupunkiorga-

nisaation, kuntalaisten ja yhteistyö-

kumppaneiden keskustelu- ja kehittä-

misalusta. 

Tilaisuus on kaikille avoin!  Voit eh-

dottaa muita käsiteltäviä asioita 3.3. 

mennessä: pia-maria.ahonen@ 

orivesi.fi 

Ilmoittaudu su 14.3. mennessä  

osoitteeseen:  pia-maria.ahonen@ 

orivesi.fi 

Saat kokouslinkin sähköpostiisi en-

nen tilaisuutta. 

Tarvitset älypuhelimen, tabletin tai 

tietokoneen sekä toimivan interne-

tyhteyden liittyäksesi kokoukseen. 

Mikäli tarvitset tietoteknistä tukea: 

0405963087. 


