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 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

  Avoinna  
ma-la      8-20  

          Su          10-18  

 

 

 

 

Suomalainen menestysresepti 

Härkäpapufalafel 

Herne-lehtikaali tai  

paahdettu punajuuri 

2,99 pss 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

                       

 

Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

LOUNASRAVINTOLA 
JA PUB ERÄJÄRVI  

Aukioloajat 1.9. alkaen 
Ti-To  10-17 

Pe  10-22 
La  12-20 

Su-Ma  suljettu 
 

Perjantaisin klo 20 
TIETOKILPAILU 

 

 Tervetuloa! 

    044 530 6366 

www.puberajarvi.net 

 

Ekyllä myynnissä 
kaksi iso kurpitsaa  

10e kpl 

http://www.puberajarvi.net/


ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 

MAANANTAISIN  

klo 17.30 sporttikerho eskareille ja 

alakouluikäisille Erälinnassa 

klo 18.30 Kuntolentopalloa Erälin-

nassa  

TIISTAISIN  

Klo 13 parittomilla viikoilla pela-

taan kortti- ja lautapelejä  

Lounarissa  

KESKIVIIKKOISIN  

Klo 12 Ateriapalvelu ja klo 13 kes-

kivikkokerho srk-kodissa 15.9. alka-

en 

Klo 17.30 Temppukerho eskareille  

ja alle kouluikäisille Erälinnassa 

klo 18.30 Salibandya Erälinnassa  

22.9 alkaen 

TORSTAISIN  

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälinnas

sa 2.9 alkaen 

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa Erä-

linnassa 2.9. alkaen  

PERJANTAISIN KLO 20 tietokilpai-

lu Lounarissa  

31.10. asti Kaktu Kuparisen  

näyttely "Taikametsän Asukkaat” 

Lounarissa 
 

*    *    *  

Ma 6.9. klo 9.30 Perhekerho srk-

kodissa 

Ma 6.9. klo 12.30 Raamattupiiri srk

-kodissa 

Ti 7.9. klo 15-16 syksyn ruoka/

musiikki –illtan suunnittelua Lou-

narissa  

Ti 7.9. klo 16 Ekyn hallituksen ko-

kous Lounarissa/Jitsillä 

Ke 8.9. klo 18 nuorten teatteriryh-

mä aloittaa Seuratalolla 

La 11.9. klo 10-16 Lähiruokapäivä 

Jullisen tilalla 

La 11.9. klo 15 Lenin jäillä ensi-ilta 

Eräjärven Tupateatterissa 

 

Ateriapalvelu ja keskiviikkokerho 

Vihdoin näkyy ”vihreää” valoa yhteisten kokoontumisten suhteen 

ja siksi aloitamme keskiviikkona 15.9 klo 12 ateriapalvelun ja kes-

kiviikkokerhon Eräjärven seurakuntakodissa. Eiköhän tätä ole jo 

odotettu, niin luulen. Moni on väsynyt kaikenlaisiin rajoituksiin. 

Emme silti ole päässeet kokonaan koronasta, ehkä meidän pitää 

vain oppia elämään sen kanssa. Kuitenkin monien ottamat kaksi 

koronarokotusta tuovat tietyn suojan ja siksi kutsun rohkeasti tu-

lemaan yhteiselle aterialle ja samalla vaihtamaan ajatuksia. 

Lounaskahvila Hellasta ruoan noutaa ja tarjoilee Viljasen Marja-

Leena. Edelleen käsihygienia on tarpeen ja ilmeisesti turvavälitkin. 

Aterian hinta on 8€. Ruoan jälkeen klo 13 kerhoillaan eli joku  seu-

rakunnan työntekijä ja paikallinen muu mielenkiintoinen henkilö 

vuorottelevat sen pitämisessä. 

Tule rohkeasti mukaan myös sinä, joka et ennen ole käynyt, ja 

suunnitellaan yhdessä taas kerhojen sisältöä! 

Siunausta syksyn aikaasi! 

Terhi Ratalahti, diakoni   p. 050 3451961 

 

Allasjumpat alkavat 

ma 6.9. klo 15.45 

ke 8.9. klo 18.30 

Vielä mahtuu mukaan!  

Ilmoittaudu       

Ekylle                

p.040 350 1253              

tai            

eky@erajarvi.net 

Ma 13.9. klo 19 Ekyn nimikkonäytös Lenin jäillä Tupateatterissa 

To 16.9. klo 19 Lenin jäillä Tupateatterissa 

Pe 17.9. klo 15-18 Kylätori Ekyn edustalla 

La 18.9. klo 15 Lenin jäillä Tupateatterissa 

SAA OTTAA 

Ekyn ikkunan edessä on saa 

ottaa –laatikko. Siinä on vaih-

televasti tavaroita jotka ovat 

uutta kotia vailla. Nyt tarjolla 

on omenoita ja muutamia kir-

joja. Poikkea katsomaan. 

mailto:eky@erajarvi.net


1. Täytä Ekyn toimistolla lääk-

keidentilauslomake viimeis-

tään keskiviikkona. Tätä var-

ten pitää olla mukana kela-

kortti. Samalla voit tilata 

myös muita apteekin valikoi-

massa olevia tuotteita.  

2. Torstaina apteekista soite-

taan asiakkaalle ja varmiste-

taan tilaus sekä annetaan 

lääkeneuvontaa. 

3. Lääkkeet tulevat Ekylle per-

jantaina Nopa-kyydillä  klo 

13.30. Lääkkeet ovat sulje-

tuissa pusseissa joissa on 

päällä asiakkaan nimi ja lääk-

keen hinta. Lääkkeet makse-

taan noudettaessa. 

Vaihtoehto 2. Tee tilaus oriap-

teekki.fi 

1. Kirjaudu pankkitunnuksilla 

oriapteekki.fi verkkokaup-

paan 

2.  Valitse reseptilääkkeet ja ha-

luamasi määrät  

tilaukseen. 

3. Reseptitilaus siirtyy ostosko-

riin. 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 per-

jantaina klo 13.30 

 

Jotta lääkkeet kerkiävät per-

jantain kuormaan tulee tila-

us tehdä viimeistään keski-

viikkona. 

 

 

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys  EKY  

  

                    

Palvelemme 
 

 MA  9-15    ja    TI-PE   9-17   

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääketi-
laukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Teatteriliput 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

Lääkkeet ovat Ekyllä saman hintaisia 

kuin Oriveden apteekissa. Tilattuihin 

lääkkeisiin tulee 2 € kuljetusmaksu/

tilaus. Jos et ole Oriveden apteekin 

kanta-asiakas on kuljetusmaksu 5€. 

Kanta-asiakkaaksi voit liittyä Ekyllä. 

Näin tilaat reseptilääkkeet Ekylle 

Liput 20,00€ 

Sisältää väliaikatarjoilun 

Ekyn nimikkonäytös 

Ma  13.9.2021 klo19 

Eräjärven Tupateatterissa 

 



Eräjärvellä tapahtui 

vuonna 1993 
Tammikuu 

 Purkiainen ja Ekyn toimisto 

viettivät 1-vuotissynttäreitä. 

 Maatalousnaiset aloittivat 

vilkkaan vuotensa kylpyläret-

kellä ja juustomaistiaisilla 

 Srk-kodilla vietettiin talvipäi-

viä  

 

Helmikuu 

 Erälinnassa tanssittiin talven 

aikana useammin ja isommal-

la joukolla kuin aikoihin 

 Laskiaista vietettiin vaihteeksi 

Pappilansaasen maisemissa 

 SPR:n elvytyskurssilla oli 

osanottajia niin runsaasti, 

että piti järjestää toinenkin 

kurssi 

 Ekyn toimistolla tuli vakuu-

tuspiste 

 Tulevaisuusvertas I aloitettiin 

kyselyllä ”Mitä osaan tehdä? 

Mitä haluaisin osata tehdä?” 

 

Maaliskuu 

 Vanha nainen teki onnistu-

neen vierailun Seuratalolle. 

Dürrenmattin näytelmän oh-

jasi Olli-Pekka Ulkuniemi. 

 Lauantain linjataksivuoro 

aloitti toiminnan 

Huhtikuu 

 Kyläkokouksessa vieraili Pirk-

ko Saartio Pelastakaa Lapset 

ry:stä kertomassa lomakoti-

toiminnasta 

 Martat järjesti salaattikurssin 

Erälinnassa 

 

Toukokuu 

 Rönnissä avattiin vilkas tans-

sikausi 

 Tulevaisuusverstas I pidettiin 

Erälinnassa. Kussin ykkösvai-

heeseen osallistui n. 30 hen-

kilöä 

 Hautausmaan kevätsiivoustal-

koisiin osallistui ennätysjouk-

ko, yli 50 kyläläistä 

 Punaisen Ristin viikolla SPR 

lahjoitti koululaisille pyöräily-

kypärät 

 Vesiosuuskunnalla oli runko-

vesijohdon tekeminen hyväs-

sä vauhdissa 

 

Millaiseen suuntaan haluaisit Oriveden ke-
hittyvän? Vastaa tulevaisuuskyselyyn! 
  

Kaupunki haluaa kuulla asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden nä-
kemyksiä ja neuvoja siitä, miten rakennetaan entistäkin parempaa 
Oriveden kaupunkia tuleville vuosille. 
 

Kuinka hyvin viihdyt Orivedellä ja suosittelisitko Orivettä myös muille? 
Millaisia asioita kaupungin tulisi mielestäsi eniten kehittää? Millaise-
na koet asukkaiden hyvinvoinnin nyt ja tulevaisuudessa? Mitä tulevai-
suuden haasteita ja mahdollisuuksia kaupungin tulisi ottaa huomioon 
omissa suunnitelmissaan? 
 

Vaikuta Oriveden kehittämiseen vastaamalla tulevaisuuskyselyyn 
19.9.2021 mennessä. Sähköinen kysely löytyy kaupungin verkkosivuil-
ta. Paperilomakkeeseen voit vastata kaupunginkirjastossa. Kyselyyn 
vastaaminen vie vain noin 10 minuuttia. Yhteystietonsa jättäneet 
osallistuvat tuotepalkintojen arvontaan. 
 

Kaupunkilaisten näkemyksiä hyödynnetään Oriveden uuden kaupun-
kistrategian laadinnassa, jossa kaupunginvaltuusto määrittää keskei-
set Oriveden kaupungin tavoitteet tuleville vuosille. 
 

Kysely löytyy osoitteesta:  
https://link.webropol.com/s/tulevaisuudenorivesi 

Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjär-

vi. Ilmoitukset ja muu aineisto 

alkuviikosta, viimeistään ke klo 

12.00 p. 040 350 1253 tai 

purkiainen@erajarvi.net. Ilmoi-

tushinnat Ekyn jäsenille etusivul-

la 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/

pmm. Muille vastaavat hinnat 

0,35 ja 0,30 €/pmm.  


