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31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja

29.8.-4.9.2022

Rönnin BurgerEräjärvi p. 010 767 2040

Uutta Salessa

HYVIKKILEIPÄ

viikonloppu 3.-4.9.2022
La 12-20

Su 12-18

facebook.com/ronninlava

Eli kaikki "parasta ennen"
saman päivän
leivät 0,50€/pkt

palvelemme
ma-pe 8 - 20
La
8 - 20
Su
10 - 18

Eräjärvellä torstaisin
klo 14.00–14.30
Runsas valikoima
leipomoherkkuja

Leväslahden
Venetsialaiset
lauantaina 27.8. klo 20
alkaen yhteisrannassa.
Vanhaan tapaan Pvy tarjoaa
nokipannukahvit, muuten
omin eväin.

TERVETULOA
KAUPALLE!

Tervetuloa elokuun iltaan!

Perjantaisin klo 20
TIETOKILPAILU

Palvelemme:
Ti-To 10-17
Pe 10-24
La 12-20
Su-Ma suljettu

044 530 6366
www.puberajarvi.net

Tapahtumailtoina
tarvittaessa pidempään
Huom! La 10.9. suljettu

Pe 2.9. klo 21
KARAOKE
Vapaa pääsy

LOUNASRAVINTOLA JA PUB ERÄJÄRVI

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU

Sadonkorjuunyyttärit

TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto
avoinna koululla.
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa

Jo neljännen kerran järjestettävä valtakunnallinen maailman suurin
marttailta järjestetään tänä vuonna 13.9. ja teemana ovat kohtaaminen ja syksyn sato, juhlallisesti sadonkorjuujuhlat!

2.8.-1.10. Raija Paanasen töitä
esillä Lounarin taidenäyttelyssä
Pe-su 26.- 28.8., 2.- 4.9. ja 9.11.9. klo 11-17 Café ChefBug ja
Luonnon väriloistoa –taidenäyttely Vihasjärven kansakoululla.
La 27.8. klo 10-16 pihakirppis ja
kahvio Leväslahdella os. Levannenä 124
La 27.8. klo 13 Kuinka henkimaailma auttaa sairauden kohdatessa, Meedio Katariina Uurto Vihasjärven kansakoululla
La 27.8. klo 20 alkaen Leväslahden Venetsialaiset yhteisrannassa.
La 27.8. tanssit Rönnissä Tomi
Markkola & Kipinä
Su 28.8. klo 10 Messu kirkossa
(S. Mäkinen, Linjama)
La 3.9. tanssikauden päättäjäiset
Rönnissä: Komiat
Pe 3.9. klo 21 Karaoke Lounarissa
Ke 7.9. klo 12 Ateriapalvelu srkkodissa
Ti 13.9. klo 17 Sadonkorjuunyyttärit Rosellissa

Eräjärven martat ovat myös osa isoa yhteistä marttajärjestöä, joten
juhlistamme yhdessäoloa, sadonkorjuuta ja maailman suurinta
marttailtaa kotiseutumuseo Rosellin pirtissä (Perkiöntie 24, Eräjärvi)
tiistaina 13.9. kello 17 alkaen nyyttikestien eli nyyttäreiden periaatteella.
Osallistujat voivat tuoda mukanaan syötävää tai juotavaa tarjottavaksi yhteiseen pöytään. Sadonkorjuupöytä kaipaa myös koristetta,
joten syötävän ja juotavan lisäksi tai sijaan voi napata mukaan myös
pihan syyskukkijoita tai kausivalot. Ja itselle ylimääräiset yrtit, omenat, luumut, päärynät, kurpitsat, paprikat ja (vihreät) tomaatit voidaan ensin käyttää pöytäkoristeena ja lopuksi syödä tai jakaa kotiin
viemisiksi. Tässä on oiva tilaisuus jakaa herkut, hillot, säilykkeet ja
vinkit. Jutellaan, mitä tällä kasvukaudella kasvatettiin, kerättiin, säilöttiin ja opittiin.
Syksy on erinomaista puutarhanhoito- ja istutusaikaa, siksi mukaan
kannattaa ottaa perennojen jakotaimet edelleen jaettavaksi tai vaihdettavaksi. Taimia ei nosteta sinne sadonkorjuupöytään multineen,
mutta tutkitaan pihalla.
Osallistumista ei estä se, että tarjottavan pitää olla itse tehtyä tai
omalla pihalla/palstalla/pellolla kasvatettua, mieluisan ja aikatauluun sopivan herkun tai juoman voi ihan hyvin noukkaista tullessaan
vaikka kaupasta. Osallistuakseen ei myöskään tarvitse olla martta,
kaikki aiheesta innostuneet ja kiinnostuneet - tervetuloa!
Tiedustelut erajarvenmartat@gmail.com tai pj Heli Koskinen p.
040 724 7290.
#martat#maailmansuurinmarttailta

Eräjärven Kehittämisyhdistys E K Y

Eräjärven
terveysasema

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

Mäkikaupintie 2
AIKUISNEUVOLA
terveydenhoitaja
p. 040 133 6775
ajanvaraus arkisin klo 11 - 12

Apteekin palvelupiste
Asiamiesposti
Runsas valikoima
Veikkaus
käsikauppalääkkeitä.
Kesäteatterin
lipunmyynti
Reseptilääkkeiden
Kopiointipalvelut
tilaukset ke klo 17
Eräjärvi-tuotteita
mennessä. Lääkkeet
Kalastuslupia
noudettavissa
Paikallisia tuotteita
perjantaina
Kylälehti Purkiainen
Vesiosuuskunnan toimisto

ÄITIYS– JA LASTENNEUVOLA
terveydenhoitaja
P. 050 4307 946
ajanvaraus ma - pe klo 11 - 12

TERVETULOA!
Eräjärventie 1591, Eräjärvi, P. 040 350 1253, eky@erajarvi.net

Ekyn kyläputiikista
saa myös perinteisiä,
paikallisia ja
korkealaatuisia
Seppälän Kiuaskiviä!

Tähkät täydet siellä huojuu korsissaan.
Käydään ilomiellä ruista leikkaamaan.

Sirppihinsä tarttuu vanha, nuorikin.
Kuhilaita karttuu sankkaan sarkoihin.
Sitten riihenparret täyteen ahtautuu.
Työssä käsivarret varttuu, voimistuu.
Ote Immi Hellénin runosta syystoimia

VESIMITTARIN LUKEMAPYYNTÖ Eräjärven Seudun vesiosuuskunta pyytää
ilmoittamaan vesimittarin lukeman 31.8.2021 mennessä. Voit ilmoittaa tiedot tällä kupongilla,
sähköpostilla tai nettilomakkeella osoitteessa www.erajarvenvesiosuuskunta.net
Jos haluat e-laskun, tee tilaus verkkopankissasi
ESVO, Eräjärventie 1591, 35220 Eräjärvi / esvo@erajarvi.net / p. 040 350 4266
Asiakkaan nimi: _________________________________________________________________________________
Kulutuspaikan numero tai osoite: ______________________________________________________
Laskutusosoite (jos eri kuin kulutuspaikan osoite):
_________________________________________________________________________________
Vesimittarin lukema:________________m3

Pvm______ /______ 2022

Lääkäreitä työssään
Olin paluumatkalla Turun puolessa olleesta opinahjostani ja
kurkkuni tuntui kipeältä. Oriveden linja-autoasemalle saavuttuani huomasin, että oli aikaa
kotipuoleen lähtevän linja-auton
odottelussa. Päätin marssia läheiselle lääkärin vastaanotolle.
Odotushuone oli melko täynnä
kansaa, mutta ei hätää, lääkäri
tiedettiin huippu nopeaksi, joten
jäin odottamaan. Vastaanotolle
päästessäni kerroin asiani. –
Sinullahan on nielurisat, totesi
lääkäri. Kysyin, että mitä niille
pitäisi tehdä.—Ne leikataan pois,
mene sairaalalle, niin tulen perässä, sanoi lääkäri. Koska oli
monta kuukautta siitä, kun olin
kotona käynyt, niin ehdotin, että
leikkaus tehtäisiin huomenna,
jotta ehdin viedä kassini kotiin ja
muutenkin näyttää naamaani
kotiväelle. Niin sitten sovittiin
aiheeseen palaaminen seuraavalle päivälle.
Aamulla varhain saavuin sairaalaan. Lääkäri kiiruhti paikalle valkoinen takki liehuen. Ei hän ollut
ehtinyt nappeja kiinni panemaan. Minut hän istutti keskelle
leikkaussalia olevalle keittiöjak-

karalle. –Piteles tota, sanoi lääkäri ja työnsi käteeni sylkykupin.
Sitten hän tökkäsi puudutuspiikin ja pian homma jatkui. –Älä
minun päälleni sylje, sylje siihen
kuppiin, komensi lääkäri. Koska
en ollut harjoitellut syljeksimistä
pää taakse taivutettuna, niin jokunen huti saattoi tulla. –Katsos
nyt, tommonen möykky sieltä
tuli, kommentoi lääkäri ja näytti
pihdeissä kiinni olevaa nielurisaa. Toisen nielurisan kanssa olikin jo sitten hiukan ongelmia ja
ainakin osa siitä jäi paikalleen. –
Katsos tuonne käytävälle. Siellä
hoitaja vie sinulle sänkyä. Lähde
hänen peräänsä, määräsi lääkäri.
Kun nousin pois keittiöjakkaralta,
saapui paikalle sairaanhoitaja,
mutta leikkaus oli jo ohi. Ripeästi
liikkuvaa sängyn viejää seuratessani ehdin juuri ja juuri nähdä ne
monet käännökset, joita hoitaja
teki. Minua pyörrytti ja jouduin
aina välillä nojaamaan seinään
matkan jatkuessa. Lääkäri oli sanonut, että jos kipuja ilmenee,
niin hän tulee antamaan minulle
piikin. Hänen antamistaan piikeistä olin kuullut, että joko paransivat tai potilas kuoli, joten
jätin piikit ottamatta.

maan, vitsailivat nuoret lääkäripojat keskussairaalassa. Olin tullut kitarisaleikkaukseen noin parikymppisenä. Muut leikkaukseen tulevat kävelivät tutit suussa. Leikkaus sujui mallikkaasti
suuren lääkärijoukon seuratessa
tapahtumaa ja sain istua tuolilla.
Leikkauksen jälkeen minut laitettiin sairaalan sänkyyn ja vähän väliä käytiin kysymässä vointiani. Minulle tarjottiin jäätelöä.
Vielä samana päivänä pääsin kotiin. Niin minusta tuli
”kokemusasiantuntija” vieläpä
kahteen eri laikkaukseen. Niistä
jälkimmäinen oli varmaankin
helpompi suorittaa ja ainakin
potilaana tunsin olleeni vähintäänkin ministeritasoa kohtelusta johtuen.
Muisteli Aholan Leena

-Kenenkä syliin laitetaan istu-

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.

