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15.-21.3.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

  

 

 

 

Asiakastoiveina  
GLUTEENITTOMIA 
tuoteuutuuksia:  

Kivikylän Lihapullat 
2,75€/ 0,3kg ja  

Semper Rouheinen Toasty  
(pakaste) 3,19€/ 0,4kg   

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä!  TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

  

                    
Palvelemme 

 

 MA     9-15    

TI-PE   9-17     

 LA  suljettu 

Eräjärven Kehittämisyhdistys * EKY  

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääke-
tilaukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253 

eky@erajarvi.net 

LOUNASRAVINTOLA  

JA PUB ERÄJÄRVI  

Palvelumme 8.3.-28.3.2021 
välisenä aikana: 

Ti-pe klo 10.00-12.00 
& klo 16.30-17.00 

 

 - Noutoruoka (kaikki annokset) 
 - TakeAway kahvilatuotteet 
  - Pakettipalvelut 
 

Tarkemmin kotisivuiltamme: 
www.puberajarvi.net 
 

Tilaa ennakkoon: 044 530 6366 
 
 

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. Muil-

le vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm. Mainosten jättö-aikojen 

ylittämisestä peritään 10%:n koro-

tus/mainos. 

Sahaustoiminta jatkuu 
Lähteenmäen sahalla 

Vedentaustantie 620 
 

Tukit voi tuoda etukäteen,  
ei rapakurakelillä. 

 

Pienempään rakentamiseen  
             valmista puutavaraa,   
                  laatua huokealla! 

            Soita 040 842 6164 

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 
 

 

 

 

*    *   * 

Su 14.3. klo 10 Messu strii-

mattuna kirkosta. Messun jäl-

keen on mahdollista tulla hiljen-

tymään ja ottamaan vastaan eh-

toollinen klo 12 saakka. 

(Mustajärvi, Linjama)  

Su 14.3. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ma 22.3. klo 12.30 Raamattupii-

ri srk-kodissa 

Ti 23.3.2021 klo 19 Eräjärven 

Marttojen vuosikokous Erälin-

nassa, voi osallistua myös etänä 

Ravintola kiinni,  
mutta pakettipalvelut  
ja noutoruoka toimii 
 

Koronaviruksen leviämisen hillitse-
miseksi on Suomessa suurimmalta 
osin päätetty sulkea ravintola- ja 
kahvilatilat, sulkeminen koskee 
myös Pirkanmaata, joten Eräjärven 
Lounarissakin joudumme tarjoa-
maan palveluitamme rajoitetusti. 
Ravintola- ja kahvilatoiminnan li-
säksi toimintaamme kuuluvat 
myös Eräjärven, Västilän ja Kuhma-
lahden alueiden Matkahuollon ja 
Schenkerin pakettipalvelut. Halu-
amme sulusta huolimatta palvella 
asiakkaitamme mahdollisimman 
laajasti, joudumme kuitenkin ra-
joittamaan aukioloaikoja. 
 

Eräjärven Lounari palvelee tiistais-

ta perjantaihin aamupäivisin klo 

10.00-12.00 välisenä aikana. Aa-

mupäivien aikana on mahdollista 

tilata ja noutaa ruokaa sekä kahvi-

latuotteita mukaan. Lounarista on 

saatavilla mukaan kaikkia listojem-

me ruoka-annoksia, jotka löytyvät 

kotisivuiltamme osoittees-

ta www.puberajarvi.net. Aikaisem-

min ilmoitetut maaliskuun synttäri-

tarjoukset koskevat myös sulkuai-

kana mukaan noudettuja ruoka-

annoksia. Aamuisin toimivat myös 

pakettipalvelut ja Matkahuollon 

lähetykset saapuvat pääsääntöisin 

aamupäivisin. 
 

Aamupäivien lisäksi palvelemme 

iltapäivisin tiistaista perjantaihin 

pakettipalveluiden asiakkaita klo 

16.30-17.00 välisenä aikana, jolloin 

yleensä saapuvat myös Schenkerin 

lähetykset noudettavaksi. Iltapäivi-

sin on mahdollista myös noutaa 

ennakkoon tilattuja pizzoja, joita 

voi tilata aamupäivän aikana Lou-

narin puhelinnumerosta 044 530 

6366, numero palvelee aukioloai-

kojen puitteissa. 
 

Pakettipalveluiden osalta nykyään 

Lounarissa toimivat pakettien lä-

hettäminen ja vastaanottaminen. 

Jakopakettien käsittely on siirtynyt 

jo alkuvuoden aikana Matkahuol-

lon omaksi toiminnaksi, joten em-

me enää kuljeta lähetyksiä kotiin. 

Tästä syystä emme myöskään jär-

jestä ruokien kotiinkuljetusta me-

neillään olevan ravintolasulun ai-

kana. Mikäli sulkuaika jatkuu pi-

dempään keväälle, mietimme ko-

tiinkuljetusta uudelleen. Valtakun-

nallinen ravintolasulku on voimas-

sa 9.3.-28.3.2021 välisen ajan ja 

Lounarin poikkeukselliset aukiolo-

ajat ja rajoitetut palvelut ovat voi-

massa ravintolasulun ajan. 
 

Korona-aika on ollut todella haas-

tavaa ravintola- ja tapahtuma-

alalle, Lounarissakin on jo pitkään 

olleet kaikki esiintymiset ja kara-

okeillat tauolla. Ruoka- ja kahvila-

myynti on kuitenkin toiminut tä-

hän asti varsin hyvin ja siitä suuri 

kiitos kuuluu kaikille asiakkaillem-

me. Toivotamme asiakkaamme 

edelleenkin tervetulleiksi tilaa-

maan ruokaa mukaan noudetta-

vaksi ja ravintolasulun jälkeen pai-

kan päällä nautittavaksi. Myös uu-

det asiakkaat ovat tervetulleita 

nauttimaan palveluistamme, joita 

olemme tarjonneet Eräjärvellä jo 

pian 15-vuoden ajan. Synttäreiden 

kahvi- ja kakkutarjoilu piti pitää 

maaliskuussa, mutta nyt se on siir-

retty pidettäväksi myöhemmin ke-

väälle ja sen ajankohdasta ilmoite-

taan myöhemmin. 
 

Pidetään palveluita yllä,  

käyttämällä niitä. 
 

Tervaisin Marko,  

Eräjärven Lounarin yrittäjä  

http://www.puberajarvi.net/

