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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 

Uusia tuotteita tullut  
valikoimaan.  

Esim. Pågenin Oivallus, 
HK:n Thai BBQ vartaat ja  

HK:n Chipotle-Lime Fileepihvi 

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Osta ja myy viikonloppu 

Arjuskan salongissa 
 1-3.4. klo 12-18 

 
 

Myynnissä erilaista tavaraa  
sekä leivonnaisia. 

Korttimaksumahdollisuus!  
 

Poikkea vaikka kahville  
Kahvi + pulla 3e  

Kahvi + täytekakkupala 5e  
 

Arjuskan salonki 

Uusi-Laurila 36, Orivesi/Eräjärvi 

 

 

 

La 16.4. klo 12-14 lähiruoka-

esittelyä  Ekyn edustalla 

To 21.4. klo 17.30 neule– ja  

virkkauspaja koululla 

LOUNASRAVINTOLA JA  PUB ERÄJÄRVI  

Vaihteleva Lounas 

ja salaattipöytä 

ma-to klo 11-13 
 

Taidenäyttelyssä 

Pekka Piipposen tauluja 
 

www.puberajarvi.net 
 

TERVETULOA! 

 

Palvelemme: 
Ma  10-13 
Ti-to 10-17 
Pe  10-22 
La  12-18 

Su suljettu 
 

Perjantaisin klo 20 
Tietokilpailu 

 

044 530 6366                  

Pajunoksat säilyvät  

maljakossa hyvin  

kun niille ei laita   

vettä.  

 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
MAANANTAISIN 

klo 17.30-18.30 Sporttikerho Erä-

linnassa 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 17.30-18.30 Temppukerho 

alle kouluikäisille yhdessä van-

hemman kanssa Erälinnassa  

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

Klo 18 Lihaskuntojumppa Erälin-

nassa  

Klo 19 Lavis lavatanssijumppa  

Erälinnassa  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 
 

30.4. asti Pekka Piipposen taide-

näyttely Lounarissa 

1.-3.4. klo 12-18 Osta ja myy 

viikonloppu Arjuskan salongissa 

La 2.4. klo 15 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

Ke 6.4. klo 12 Ateriapalvelu ja 

keskiviikkokerho srk-kodissa. Vie-

raana Aija Viitaniemi ja Tapani 

Virtanen 

Ti 6.4. klo 19 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

La 9.4. klo 15 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

Su 10.4. klo 15 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

Ti 12.4. klo 19 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

To 14.4. klo 19 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

La 16.4. klo 12-14 lähiruoka-

esittelyä  Ekyn edustalla 

Ke 20.4. klo 19 Mummun saap-

paassa soi fox Tupateatterissa 

To 21.4. klo 17.30 neule– ja virk-

kauspaja koululla 

La 23.4. klo 13 Victorian kar-

tanossa tapahtuu outoja, Junnu-

Tupiksen ensi-ilta Tupateatterissa 
 

Ruokaa amerikan-italialaiseen tyyliin ja  

varainkeruuta hyvän asian puolesta 
Viime sunnuntaina järjestimme pop-up-ravintolapäivällisen Leväs-

lahden PVY:n talolla, entisellä Leväslahden kyläkoululla. Päivällisen 

yhteydessä oli myös mahdollisuus tukea Ukrainan sodasta kärsiviä 

osapuolia hyväntekeväisyysarpajaisten muodossa. Kiitämme kaik-

kia asiakkaita sekä arvontapalkintojen lahjoittajia.  

Lahjoituksia saatiin kahdelta yritykseltä sekä paikallisilta käsityöläi-

siltä. Arpamyynnistä kertyi muhkeat 180€, jonka lahjoitamme ly-

hentämättömänä ”Operaatio Toivon” määrittelemään tarkoituk-

seen (tällä tietoa lahjoitus tulee menemään hätäensiaputarvikkei-

den hankintaan). 

Iltapäivän aikana saimme jonkun verran palautetta ja toivomme, 

että saamme lisääkin palautetta sekä myös toiveita tulevia pop-up-

ravintolapäiviä koskien. 

KIITOS 

Maggie ja Tero from Stoneridge Woods Farm 

Lähiruokaesittelyä Pääsiäislauantaina 

Tuleva kesä mielessä Yhdessä ja lähellä hanke kutsuu lähiruokatoi-

mittajia ja tuottajia esittelemään tuotteitaan / kertomaan tulevista 

tuotteistaan Ekyn edustalle lauantaina 16.4. klo 12-14. Tarjolla on 

myös joitakin lähiruokamaistiaisia ja tuotteita myynnissä. 

Hankkeessa on varattu hieman rahaa maistiaisten kustannuksiin, 

joten lähituottajien ei tarvitse itse niitä kustantaa. 

Jos tuottaja/jalostaja haluaa myydä tuotteitaan, siitä peritään pieni 

5 euron korvaus. Omat pöydät niin esittelyyn kuin myyntiinkin. 

La 23.4. klo 16 Mummun saappaassa soi fox Tupateatterissa, viimei-

nen näytös 

Ma 25.4. klo 18 Victorian kartanossa tapahtuu outoja, JunnuTupik-

sen esitys Tupateatterissa 



Ekyn kyläputiikista  

saa myös perinteisiä, 

paikallisia ja  

korkealaatuisia  

Seppälän Kiuaskiviä! 

  

                    

E r ä j ä r v e n  K e h i tt ä m i s y h d i s t y s   

E K Y  

Palvelemme 
 

 MA  9-15 ja TI-PE   9-17 

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          

TERVETULOA! 

Oksien hyötämisellä  

kevättä kotiin 

Muista, että oksia saa kerätä vain 

omalta pihalta tai maan omista-

jan luvalla. 

Laita oksat ensin kylmään veteen. 

Vaihda maljakon vesi muutaman 

päivän välein, leikkaa uusi imu-

pinta ja lisää lämmintä vettä. 

Sumuttele oksia, sillä kuiva huo-
neilma lakastuttaa ne herkästi. 
Vältä suoraan auringon valoa 

Valitse nuoria oksia ja niitä joissa 
näkyy jo pulleita silmuja.  

Parhaiten onnistut, kun valitset 
pensaslajikkeita, jotka kukkivat 
aikaisin keväällä.  

Kokeile vaikka näitä: 

Angervo, taikinamarja, mustikka, 

omenapuu, koivu, lehtikuusi, si-

reeni, vaahtera  



Kylälehti Purkiaista julkaisee Eräjärven kehittämisyhdistys ry, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi. Ilmoitukset ja 

muu aineisto viim. ke klo 12.00 p. 040 350 1253 tai purkiainen@erajarvi.net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenille etu-

sivulla 0,30 €/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muille vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Elenia uudistaa Eräjär-

vellä 100 kilometriä 

sähköverkkoa säävar-

maksi.  
Samalla alueelle tulee valokuitu 

yhteisrakentamisena  

 

Oriveden Eräjärvellä on alkanut 

iso urakka, kun ikääntynyttä säh-

köverkkoa uudistetaan säävar-

maksi ja samalla alueelle vedetään 

valokuituyhteydet. Sähköverkon 

ja valokuituverkon yhteisrakenta-

misesta saadaan tehokkuutta ja 

hyötyä molempien peruspalvelu-

jen toteuttamiseen. Ilmajohdot 

väistävät maahan kaapeloidun 

säävarman verkon tieltä ja valo-

kuidut vedetään samoihin kaivan-

toihin. Kaivuutyöt valmistuvat tä-

män vuoden aikana. 

Eräjärven ikääntyneen sähköver-

kon uudistaminen säävarmaksi 

parantaa alueen sähkönjakelun 

varmuutta ja samalla ilmajohtojen 

käytöstä vapautuu maata muuhun 

käyttöön. Sähköverkon ja valo-

kuidun kaapelointiurakassa teh-

dään tämän vuoden aikana töitä 

neljällä työmaalla. 

Sähköverkon maakaapelointia to-

teuttaa Elenia ja valokuidusta vas-

taavat yhteistyössä ElmoNet ja 

verkko-osuuskunta Ysinet. Ura-

koitsijana kaikilla neljällä työmaal-

la toimii Kuortaneen Kaivin. 

- Työt ovat parhaillaan alkamassa 

Koppala-Uiherlan ja Leväslahden 

sähköverkon johtohaarojen työ-

mailla. Niiden jälkeen urakka jat-

kuu UIherla-Rantalankulma alu-

eella ja Vedentaustantiellä. Sähköt 

uudessa verkossa saadaan päälle 

tämän vuoden aikana, ja käytöstä 

pois jäävät ilmajohdot puretaan 

ensi vuoden alussa, kertoo Elenian 

projektipäällikkö Jari Keinänen. 

- Samalla näihin sähköverkon 

maakaapelikaivantoihin laitetaan 

myös valokuitua, joka parantaa 

esimerkiksi etätyöntekijöiden tie-

toliikenneyhteyksiä. Sähköverkon 

ja valokuidun rakentaminen sa-

malla kertaa säästää aikaa ja väl-

tytään samojen reittien kaivami-

selta kahteen kertaan, Keinänen 

toteaa. 

Eräjärven alueella on noin 900 

vakituista asukasta ja vapaa-ajan 

asukkaat kaksinkertaistavat mää-

rän erityisesti kesäkaudella. Säh-

könjakelun toimitusvarmuus ja 

nopeat valokuituyhteydet tuovat 

arkeen luotettavampaa sujuvuutta 

sekä Eräjärven asukkaille että ke-

sämökkeilijöille. 

Elenian sähköverkkoa uudistetaan 

Eräjärvellä kaikkiaan 100 kilomet-

riä. Keskijännitteistä 20 kilovoltin 

sähköverkkoa tulee noin 48 kilo-

metriä ja 0,4 kilovoltin pienjänni-

tekaapelia 52 kilometriä. Työmail-

la tekee vuoden mittaan töitään 

useita sähköasentajia, parikym-

mentä kaivinkonekuljettajaa ja 

lisäksi mukana on logistiikkapuo-

len ammattilaisia. 

- Työntekijät asuvat urakan aikana 

työmaan lähellä ja käyttävät alu-

een palveluita. Tälle vuodelle on 

paikallisille yrityksille tiedossa uu-

sia asiakkaita näiltä työmailta, Kei-

nänen sanoo.  

Eräjärvi on vesistöistä aluetta ja 

vesistöt tuovat kaivuutöihin oman 

erityispiirteensä. Rönnin lavan lä-

hettyvillä kaivuutyöt tehdään 

suuntaporalla vesistön alitse. 

Muuten kaivuutyöt sujuvat perin-

teiseen tapaan pääasiassa teiden 

varsilla. 


