
19/2022 

9.-15.5.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

 

 palvelemme  

ma-pe    8 -  20  

          La         8 - 20  

          Su       10 - 18   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 
 
 

 
Makean nälkään  

 

Siirryimme kesäaikaan    

Eräjärvi p. 010 767 2040 

Eräjärven  

Markkinat 2022  

suunnittelukokous 

ti 24.5. klo 18 

kirjastolla/koululla 

 

Yhdessä ja lähellä –hanke 



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 (ei 

4.5.) 

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 
 

2.5.-2.7. Taina Koskisen taide-

näyttely Lounarissa 

13.-15.5. ja 20.-22.5. klo 11-17, 

to 26.5.-su 22.6. klo 11-17, ma 

suljettu. Luonnon voimaa -

taidenäyttely  Vihasjärven kansa-

koululla 
 

La 7.5. klo 11-13 Marttojen myy-

jäiset Salen edessä  

Su 8.5. äitienpäivälounas Eerolas-

sa. Kattaukset klo 12 ja 14.30 

Ma 9.5 klo13 Kylädiakoniatoimi-

kunnan kokous srk-kodissa 

Ke 11.5.  klo 12 Ateriapalvelu srk-

kodissa ja lähtö kevätjuhlaan Ori-

vedelle. Ilm. 050 3451961 

Pe-su 13.-15.5. klo 11-17 Café 

ChefBug ja lähituotekauppa. 

Herkkuja, taidetta ja kädentaitoja 

Vihasjärven kansakoululla 

La 14.5. klo 21 HK Blå duo Louna-

rissa 

Su 15.5. klo 10 sunnuntaiaamun 

luontohetki (Pirjo Nykyri) Vihas-

järven kansakoululla 

Su 15.5. klo 13 Sanajumalanpal-

velus kirkossa (Mustajärvi, Tuli-

virta) 

Ti 17.5. klo 17.30 Kyläilta Erälin-

nassa, vieraita Kukkian kyliltä 

To 19.5. klo 17.30 Neule– ja virkkauspaja koululla 

To 19.5. klo 17.30 Eräjärven kirjallisuuspiiri kokoontuu Oriveden kir-

jastossa. Tarkastelussa Helvi Hämäläisen Sukupolveni Unta. Lähtö 

Eräjärven kirjaston pihalta klo 17. 

Pe-su 20.-22.5. klo 11-17 Café ChefBug ja lähituotekauppa. Herkku-

ja, taidetta ja kädentaitoja Vihasjärven kansakoululla 

La 21.5. klo 13 mehiläisvahakangaskäärekurssi Vihasjärven kansa-

koululla 

Su 22.5. klo 15 Akkanaisten kahvikonsertti Lounarissa 

Ti 24.5. klo 18 Markkinoiden suunnittelukokous kirjastossa 

To 26.5. klo 12-16 (tasatunnein) Värimatka. Kuvataiteilija Jaana Pärs-

sinen johdattaa mielikuvamatkalle värien maailmaan Vihasjärven 

kansakoululla 

La 28.5. klo 11-14 Kasvienvaihto– ja kirppispäivä Vihasjärven kylä-

puistossa 

1. Täytä Ekyn toimistolla lääk-

keidentilauslomake viimeis-

tään keskiviikkona. Tätä var-

ten Ekyllä on lomakkeita ja 

kirjekuoria. Tilausta varten 

tarvitset myös kela-kortin. 

Samalla voit tilata myös mui-

ta Oriveden 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 hin-

ta. Lääkkeet maksetaan nou-

dettaessa. 

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 perjan-

tain kuormaan tulee tilaus teh-

dä viimeistään keskiviikkona. 

 

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 



 Eräjärventie 1591 

P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net 

www.erajarvi.net                    

 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 

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. Ilmoitus-

hinnat Ekyn jäsenille etu-sivulla 0,30 

€/pmm, muualla 0,25 €/pmm. Muil-

le vastaavat hinnat 0,35 ja 0,30 €/

pmm.  

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  

Eräjärven  

Kehittämisyhdistys ry:n 

sääntömääräinen  

VUOSIKOKOUS 

pidetään ti 31.5. kello 18 

Erälinnassa 

Esillä sääntömääräiset asiat 

TERVETULOA! 

  Hallitus 

UIHERLAN  

OSAKASKUNNAN  

varsinainen kokous  

pidetään 20.5.2022 klo 18 

Lounasravintolassa.  

Kokouksen pöytäkirja on  

nähtävillä Ekyllä  

23.5.-13.6.2022. 

TERVETULOA! 

  Hoitokunta  

Eräjärven  

Työväen Näyttämö ry:n 

sääntömääräinen  

KEVÄTKOKOUS 

pidetään su 15.5.22 klo  17 

Eräjärven uimalassa 

 

Esillä sääntömääräiset asiat 

ja Längelmävesipäivä 

 

  Johtokunta  

OPI TEKEMÄÄN  

EKOLOGINEN PAKKAUS! 

Mehiläisvaha-
kangaskäärekurssi 

la 21.5. klo 13 
Valmistamme kurssilla Aija Vii-

taniemen opastuksella ekologi-

sen mehiläisvahakangaskää-

reen. Tarvikemaksu 5€.  

Myös lähituotemaistiaiset! 

 

Vihasjärven kansakoulu,  

Järvenpääntie 223, Eräjärvi 

Tied. 040 725 4586 

Järj. Yhdessä ja lähellä –hanke 

& ChefBug 

 

Maalle asumaan...  
 

Esittelyssä Kukkian  
kehittyvät kylät  

 

Esittelijöinä Leena Ilmola ja  
Seppo Kääriäinen  

 

Ti 17.5. klo 17.30  
Erälinnassa  
Kahvitarjoilu  

 

Ekyn Yhdessä ja lähellä-hanke  

Muista Äitiä 

Eräjärvi- 

kahvilla 



Hyvinvointimessut  
tulossa 

Kampuksen Klemetti-salissa on 
toukokuun puolivälissä tarjolla 
laaja kattaus Orivedellä toimivis-
ta hyvinvointipalveluista. Hyvin-
vointi ymmärretään järjestettävil-
lä messuilla laajana käsitteenä. 

Messut järjestää Kulttuuriosuus-
kunta Pro Orivesi yhdessä SOTE-
osuuskunta Pirkanmaan, Orive-
den kaupungin ja TREDUn kans-
sa. Myös muut paikalliset hyvin-
voinnin tekijät ovat tervetulleita 
messujen järjestelyihin. 

Messujen tavoitteena on alan 
orivesiläisten ja lähiseudun yrittä-
jien ja yhteisöjen toiminnan ja 
palvelujen esittely niin yleisölle 
kuin toisilleenkin. Ehkäpä messu-

jen tuloksena kehittyy pientenkin 
yritysten keskinäistä yhteistyötä, 
kun toisia toimijoita opitaan pa-
remmin tuntemaan.  

Messuilla voi myös tulla ilmi, mi-
tä hyvinvoinnin palveluja täältä 
puuttuu. Tämä voi johtaa yritys-
toiminnan laajentamiseen tai uu-
sien yritysten perustamiseen. 
Ennen kaikkea messuyleisö saa 
kertarysäyksellä tiedon, mitä ja 
millaisia palveluja Orivedellä on 
tarjolla ja käytettävissä. 

Messuilla tulee olemaan myös 
oheisohjelmana mm. luentoja ja 
tietoiskuja hyvinvoinnin eri tee-
moista. Myös mielen ja kropan 
hyvinvointiin liittyvät hoidot ovat 
mahdollisia. Hyvinvoinnin laajaa 
käsitettä kuvaa hyvin se, että Ori-
veden seudun luonnonsuojeluyh-

distyksen linnunpönttötalkoot 
pidetään Kampuksella osana 
messuja. Tällä halutaan osoittaa 
ihmisten hyvinvoinnin liittyvän 
yhteen lintujen ja luonnon hyvin-
voinnin kanssa. 

SOTE-osuuskunta Pirkanmaan 
tekee nettipohjaisen messu-
luettelon kaikista mukaan tulevis-
ta hyvinvoinnin yrityksistä, yhtei-
söistä ja muista toimijoista. Lu-
ettelosta on tarkoitus tehdä pysy-
vä palveluesite käytettäväksi ha-
kuteoksena myös messujen jäl-
keen. 

 

 

Satumaa- ja tangoseniori
-laulukilpailujen esikar-
sinnat Walleniuksen 
Wapriikissa 
Suomalaisen tangon Satumaa 
ry:n järjestämien Satumaa- ja 
Tangoseniori laulukilpailujen esi-
karsinnat jatkuvat lauantaina 7.5. 
Walleniuksen Wapriikissa Juupa-
joella. 
Satumaa-laulukilpailussa on kol-
me sarjaa: tangonvekara-sarja (7-
9), tangojuniori-sarja (10-13) ja 
tangonuori-sarja (14-17). Tango-
vekara-sarjassa lauletaan lasten-
lauluja, tangojuniori-sarjassa is-

kelmiä ja tangonuori-sarjassa 
tangoja ja iskelmiä. Laulukilpai-
lun keskeisiä arvoja ovat perhe-
keskeisyys ja yhteisöllisyys. Lau-
lukilpailussa on karaokesäestys.  
Kilpailun suojelijoina toimivat 
tangokuningattaret Johanna 
Debrezceni ja Erika Vikman sekä 
tangokuningas Kyösti Mäki-
mattila. Finaalit järjestetään Sei-
näjoen Tangomarkkinoilla 7.7. 
13. kerran järjestettävässä Tan-
goseniori-laulukilpailussa laule-
taan tangoja. Semifinaalit ja fi-
naalin karsinnat ovat Hotelli Tal-
lukassa 11.-12.6. ja finaalit Seinä-
joen Tangomarkkinoilla 8.7. Fi-

naalissa säestää orkesteri. Laulu-
kilpailun suojelijana toimii tango-
kuningatar Heidi Pakarinen. 
Satumaa-laulukilpailun esikarsin-
ta Walleniuksen Wapriikissa al-
kaa klo 13 ja tangoseniori-sarjan 
esikarsinta klo 15. Laulukilpailu 
on yleisölle avoin. Tervetuloa 
tangon lumoon! 
Laulut ja ilmoittautuminen 6.5. 
mennessä tai paikan päällä: 
www.suomalaisentangonsatuma
a.fi/kilpailut 
 

http://www.suomalaisentangonsatumaa.fi/kilpailut
http://www.suomalaisentangonsatumaa.fi/kilpailut

