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19.-25.4.2021 30. vuosikerta       Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

  

 

 

 

Rainbow  

puutarhamulta  

2,95€/40 litraa  

 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja. 

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-pe      8-20 
la      9-18 

       Su         12 -16 

LOUNASRAVINTOLA  

JA PUB ERÄJÄRVI  

  

                    
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 

Leväslahden  

Pienviljelijäyhdistys ry:n 

KEVÄTKOKOUS 

torstaina 22.4.2021 klo 19.00  

PVY:n talolla. 
 

Esillä sääntöjen määräämät  

asiat. 

TERVETULOA! 

  Johtokunta 

RAVINTOLA AUKEAA 

tiistaina 20.4. klo 10 

Palvelemme 

ti-pe 10-17 ja la 12-17 

Seuraamme koronatilannetta 

ja ravintolarajoituksia, 

ajankohtaiset aukioloajat: 

www.puberajarvi.net 

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. Muille vastaavat hinnat 

0,35 ja 0,30 €/pmm. Mainosten 

jättö-aikojen ylittämisestä peri-

tään 10%:n korotus/mainos. 

http://www.puberajarvi.net/


1. Täytä Ekyn toimistolla lääkkeidentilauslomake 

viimeistään keskiviikkona. Tätä varten pitää olla 

mukana kela-kortti. Samalla voit tilata myös 

muita apteekin valikoimassa olevia tuotteita.  

2. Torstaina apteekista soitetaan asiakkaalle ja 

varmistetaan tilaus sekä annetaan lääkeneu-

vontaa. 

3. Lääkkeet tulevat Ekylle perjantaina Nopa-

kyydillä  klo 13.30. Lääkkeet ovat suljetuissa 

pusseissa joissa on päällä asiakkaan nimi ja lääk-

keen hinta. Lääkkeet maksetaan noudettaessa. 

 

Vaihtoehto 2. Tee tilaus oriapteekki.fi 

1. Kirjaudu pankkitunnuksilla oriapteekki.fi verk-

kokauppaan 

2.  Valitse reseptilääkkeet ja haluamasi määrät  

tilaukseen. 

3. Reseptitilaus siirtyy ostoskoriin. Lisää mukaan 

myös muut tarvitsemasi tuotteet. 

4. Valitse toimitustavaksi nouto Ekyltä  

5. Maksa tilaus 

6. Apteekista otetaan yhteyttä ja varmistetaan 

tilaus. 

7. Lääkkeet tulevat Ekylle perjantaina klo 13.30 

Jotta lääkkeet kerkiävät perjantain kuormaan tulee 

tilaus tehdä viimeistään keskiviikkona. 

 

Lääkkeet ovat Ekyllä saman hintaisia kuin Oriveden 

apteekissa. Tilattuihin lääkkeisiin tulee 2 € kulje-

tusmaksu/tilaus. Jos et ole Oriveden apteekin kan-

ta-asiakas on kuljetusmaksu 5€. Kanta-asiakkaaksi 

voit liittyä Ekyllä. 

Punainen kukko 

Sehän oli ennen vanhaan palokunnan ja varsinkin tulipalon symboli. Pu-

nainen kukko. Nykyään nimi on pelastuslaitos, joka tekee laajasti töitä 

niin tulipalojen, liikennevahinkojen, ihmisten kuin eläintenkin terveyden 

turvaamiseksi. 

Olen minäkin muutaman kerran päässyt kissoja puusta pelastamaan. 

Useammin kyllä puita tieltä raivaamaan. Sitä paitsi en vielä koskaan ole 

nähnyt puuhun – tai sen alle – kuollutta kissaa. 

Läheisen pelastuslaitoksen rooli varsinkin maaseudulla on tärkeä. Pitkät 

etäisyydet, huonot tiet ja iäkkäät ihmiset ovat yhdistelmä, joka laittaa 

hälytysaikataulut koetukselle. Itselleni 34 vuoden kokemus tehtävistä 

on ollut mukavaa, mutta sitten niitä ikävämpiäkin tapahtumia on ollut 

ihan riittävästi. Porukka Eräjärvellä on vaihdellut, mutta aina on riittänyt 

intoa lähteä hälyihin. Kiitos siitä kaikille vuosien varrella mukana olleille! 

Tällä hetkellä jäädessäni takavasemmalle, reserviin, Eräjärvellä on kym-

menen hyvin koulutettua ja motivoitunutta pelastajaa: Ville, Kosti, Mi-

ka, Janne, Mikko, Arttu, Jaska, Marko, Ari ja toinen Mika. Joukkoja joh-

taa Jaakko Johansson p. 045 2335 933. Minullekin toki voi vielä soitella; 

juttelen aina mielelläni kyläläisten kanssa. Pelastusasioissa paras nume-

ro on kuitenkin 112. 

Turvallista ja vastuullista kevättä toivotellen 

Timo Raita-aho, ex-pelastaja numero 9422 

    Näin tilaat lääkkeet Ekylle 

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN Klo 18 Temp-

pukerho alle kouluikäisille Erä-

linnassa, tauolla toistaiseksi 
 

TIISTAISIN Klo 17.30 Sporttiker-

ho alakouluikäisille Erälinnassa, 

tauolla toistaiseksi 

klo 19 englanninkielinen keskus-

teluryhmä netissä. Osoite Ekyltä 

   

KESKIVIIKKOISIN Klo 18-20 Par-

tio srk-kodilla parittomilla viikoil-

la, tauolla toistaiseksi 
 

TORSTAISIN Klo 12-19 kirjasto 

avoinna  
 

 

*    *    *  
 

To 22.4. klo 17 Ekyn hallituksen 

kokous etäyhteydellä 
 

To 22.4. klo 19 PVY:n kevätko-

kous PVY:n talolla 

Ma 26.4. klo 12.30 Raamattupii-

ri srk-kodissa 
 

Pe 30.4. klo 15-18 Kylätori Erä-

järven  kirkolla 

La 12.6. klo 11-14 Kylätori Erä-

järven kirkolla 


