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6.-12.3.2023 32. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkanna aja 

                       
 

 
 

Eräjärvellä  torstaisin  
klo 14.00–14.30             

Runsas valikoima  
leipomoherkkuja 

Sale Eräjärvi p. 010 767 2040 
ma-pe 8-20, la 9-18, su 11-16 

 

TERVETULOA! 

Kyläleh  Purkiaista julkaisee 
Eräjärven kehi ämisyhdistys ry, 
Eräjärven e 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.  

8.3. vietetään kansain-
välistä naistenpäivää. 

 Onnea naiset! 
 

50:lle ensimmäiselle  
pieni yllätys kassalta  

 

              Myynnissä myös  
             kauniita kukkia!               

 E rä j ä r ven  Keh i t t äm i syhd i s t y s  EKY  

 Palvelemme:  MA 9-15,  TI-TO 9-17, PE 9-18 

Eräjärven e 1591, Eräjärvi,  

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net  

Apteekin palvelupiste 
Runsas valikoima  

käsikauppalääkkeitä. 
 

Resep lääkkeiden  
laukset ke klo 17 

mennessä. Lääkkeet 
noude avissa  

perjantaina 

Asiamiespos  
Matkahuollon palvelupiste 
Schenker noutopiste 
Veikkaus 
Kesätea erin lipunmyyn  
Kopioin palvelut 
Eräjärvi-tuo eita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuo eita 
Kyläleh  Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 
 

                        TERVETULOA! 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
MAANANTAISIN  
klo 18 Spor kerho Erälinnassa 

TIISTAISIN  
Klo 17.45 4H-kerho koululla 
KESKIVIIKKOISIN  
klo 17.30 Temppukerho  pari o-
milla viikoilla Erälinnassa  
klo 18.30 Salibandy Erälinnassa 
 

TORSTAISIN   
klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  
klo 18 Lihaskuntojumppa  Erälin-
nassa  
Klo 19 Lavis-lavatanssijumppa 
Erälinnassa 
klo 18 Nuorten Tupis Seuratalolla 
Klo 18 Virkkaus- ja neulepaja   
kirjastolla parillisilla viikoilla  
 
Ti 7.3. klo 18-21 Mar ojen       
salaa buffet –ruokakurssi PVY:n 
talolla 
Ke 8.3. klo 13 Keskiviikkokerho 
srk-kodissa. Vieraana Lea Pyyh ä 
”Isä meidän rukous”. 
Ti 14.3. klo 17 Raama u-rukous-
piiri srk-kodissa 
La 18.3. klo 15 Tupatea erin ensi
-illassa Kani Kani. Näytökset 18.3.
-1.4. 
Su 19.3. klo 10 Messu srk-kodissa 
su 19.3. klo 12 Pyhäkoulu srk-
kodissa 
Ke 29.3. klo 17 Anneli Kanto kir-
jailijavieraana Eräjärven kirjastos-
sa 

Vaihtoehto 1 

1.Tilaus Ekyllä 

2. Täytä Ekyn toimistolla lääkkeiden lauslomake viimeistään keski-
viikkona. Halutessasi autamme lomakkeen täy ämisessä. Tätä 
varten pitää olla mukana kela-kor . Samalla voit lata myös mui-
ta apteekin valikoimassa olevia tuo eita.  

3. Torstaina apteekista soitetaan asiakkaalle ja varmistetaan laus 
sekä annetaan lääkeneuvontaa. 

4. Lääkkeet tulevat Ekylle perjantaina Nopa-kyydillä n. klo 12.30. 
Lääkkeet ovat suljetuissa pusseissa joissa on päällä asiakkaan ni-
mi ja lääkkeen hinta. Lääkkeet maksetaan noude aessa. 

 

Vaihtoehto 2.  
Tee  laus oriapteekki.fi 

1. Tunnistaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla 
2. Tee resep lääke laus 
3. Lähetä laus apteekille hyväksymällä ostoskorisi sisältö. Yhtey-

deno oa odotellessasi on salli ua kirjautua verkkokaupasta ulos 
ja sulkea selain. 

4. Apteekki o aa sinuun yhtey ä puhelimitse aukioloaikojensa 
pui eissa. Voit myös toivoa sinulle sopivaa yhteydeno oaikaa. 

5. Apteekista soitetaan ja käydään kanssasi läpi resep lauksesi. 
Tilauksen lopullinen sisältö ja hinta päivi yy ostoskoriin, kun ap-
teekki on käsitellyt lauksesi.  

6. Puhelun jälkeen odota hetki. 
7. Saat sähköpos in linkin ostoskoriin. Voit lisätä tässä vaiheessa 

ostoskoriin myös itsehoitotuo eita. 
8. Viimeistele lauksesi valitsemalla toimitus- ja maksutapa 
9. Maksa tuo eet valitsemallasi tavalla 
10. Muista painaa maksun lopuksi "Palaa myyjän palveluun" 
 
Ekylle latut lääkkeet ovat noude avissa perjantaina n. klo 12.30. 
Lääkkeet ovat suljetuissa pusseissa joissa on asiakkaan nimi päällä. 

Resep lääkkeet Ekylle helpos  

Lääkkeet ovat Ekyllä saman hintaisia kuin Oriveden apteekissa. Ti-
la uihin lääkkeisiin tulee 2 € kuljetusmaksu/ laus. Jos et ole Orive-
den apteekin kanta-asiakas on kuljetusmaksu 5€. Kanta-asiakkaaksi 
voit lii yä Ekyllä. 


