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31. vuosikerta

Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkanna aja

25.-31.7.2022

MTK Eräjärvi
Tea eriesitys

Suomen hevonen
Eräjärvi p. 010 767 2040

Makeaa mahan täydeltä
Fazer Remix bes s 3,99€/ 500
Ravustuskausi alkaa,
meiltä miedot viinit
rapujen kanssa
herku eluun!

L
S

Ke 27.7. klo 18.00
Pyynikin kesätea erissa
Liput 33 euroa
Kuljetus tarvi aessa
Ilmoi autuminen
jukka.oksala7@gmail.com
tai 040 588 8859

8 - 20
8 - 20
10 - 18

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

TERVETULOA
KAUPALLE!

Eräjärven Kehittämisyhdistys E K Y
Asiamiespos
Apteekin palvelupiste, lääkelaukset ke klo 17 mennessä
Veikkaus
Kesätea erin lipunmyyn
Kopioin palvelut
Eräjärvi-tuo eita
Kalastuslupia
Paikallisia tuo eita
Kyläleh Purkiainen
Vesiosuuskunnan toimisto

Palvelemme
MA 9-15
TI-PE 9-17
LA 23.7. sulje u
La 30.7. klo 9-14
Eräjärven e 1591, Eräjärvi, P. 040 350 1253,
eky@erajarvi.net

TERVETULOA!

ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU
MAANANTAISIN
klo 14.30 kiertoharjoi elua koulun takana liikuntapuistossa 25.8.
as
klo 18.30 Beach-lentopalloa Rönnissä 22.8. as
TORSTAISIN klo 12-19 kirjasto
avoinna koululla.
PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpailu Lounarissa
21.7.-21.8. klo 11-17, ma sulje u
Café ChefBug ja Luonnon valoa –
taidenäy ely Vihasjärven kansakoululla.
4.6.-21.8. klo 12-17 Eräjärven
Kivimuseo avoinna. Ma sulje u
3.-31.7. la –su klo 12-16 Arjuskan
salongin näy ely ja kahvio avoinna
2.-31.7. la-su klo 12-16 ITEtaide a Leila Yrjölän Ateljeessa,
os. Rantalan e 262
La 23.7. klo 12-15 Ko seutumuseo Roselli avoinna, Perkiön e 24
La 23.7. klo 13 Dipl.homeopaa
Katariina Uurto, homeopa aa
eläimille Vihasjärven kansakoululla. Ilm. viim. 20.7.
La 23.7. klo 15 Kylätaiteen lkkutäkki -taidenäy elyn avajaiset
Vihasjärven kansakoululla
La 23.7. klo 20 tanssit Rönnissä:
Anneli Ma la & Recados
Su 24.7. klo 12 Luonnon väriloistoa -taidenäy elyn avajaiset Vihasjärven kansakoululla
Su 24.7. klo 12 ja klo 14 musiikillinen sunnuntaibrunssi Eräjärven
Eerolassa
Su 24.7. klo 13 Kesävieraiden
kirkkopyhä Rönnissä (K. Mäkinen,
Toivonen)

Neljännet koronarokotukset laajenevat porrastetus – nyt
rokotukseen voivat hakeutua kaikki yli 70-vuo aat
Tampereella ja Orivedellä laajennetaan Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) suosituksen mukaises neljänsiä koronarokotuksia
porrastetus alkaen henkilöistä, joilla on suurin lääke eteellinen riski vakavalle koronataudille.
Rokotukset laajenevat ensimmäiseksi 70–79-vuo aista henkilöistä,
jotka eivät kuulu lääke eteellisiin riskiryhmiin. Tämän jälkeen siirrytään 18–69-vuo aat lääke eteellisiin riskiryhmiin kuuluviin ja sen
jälkeen 60–69-vuo aisiin, jotka eivät kuulu lääke eteellisiin riskiryhmiin.
Neljännen rokotuksen saa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut
vähintään kolme kuukau a. Jos henkilö on sairastanut koronan ja
saanut kolme rokotusta, hän ei tarvitse neljä ä rokoteannosta tässä
vaiheessa.
Rokotuksia annetaan ajanvarauksella arkipäivisin terveysasemilla ja
Hatanpään laboratorion loissa. Ajanvaraus tulee tehdä ensisijaises
verkossa osoi eessa: tampere.ﬁ/koronarokotukset. Jos et pysty
käy ämään verkkoajanvarausta, soita numeroon 03 5657 0023 kello
7 - 22. Orivesiläiset voivat varata ajan myös soi amalla terveydenkeskuksen ajanvarauspuhelimeen 03 5657 5777, ma - pe kello 12–
13.

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

Su 24.7. klo 16 Ihmisten puheet Rönnin kesätea erissa
Ti 26.7. klo 12-15 Ko seutumuseo Roselli avoinna, Perkiön e 24
Ti 26.7. klo 19 Ihmisten puheet Rönnin kesätea erissa
Ke 27.7. klo 17.30 Lavis lavatanssijumppa Rönnissä
Ke 27.7. klo 19 Ihmisten puheet Rönnin kesätea erissa
To 28.7. klo 12-15 Ko seutumuseo Roselli avoinna, Perkiön e 24
La 30.7. klo 12-15 Ko seutumuseo Roselli avoinna, Perkiön e 24
La 30.7. klo 20 tanssit Rönnissä: Ma Sakari & Pekkaniskan pojat
Su 31.7. klo 12 ja klo 14 musiikillinen sunnuntaibrunssi Eräjärven
Eerolassa
Su 31.7. klo 16 Ihmisten puheet Rönnin kesätea erissa
To 4.8. klo 19 tanssit Rönnissä: Saija Tuupanen & eXmiehet
Ti 2.8. klo 19 Ihmisten puheet Rönnin kesätea erissa
La 6.8. klo 15 Ihmisten puheet Rönnin kesätea erissa
La 6.8. klo 20 tanssit Rönnissä: Kake Randelin & Company, Weranta

Eräjärven Markkinat
Talkoolaisia kaivataan Eräjärven Markkinoille lauantaina
30.7. Voit tulla talkooapuun vaikka vain pieneksi hetkeksi. Ota
yhtey ä Ekyn toimistoon saadaksesi lisä etoja!
Eräjärven käsityöläiset ja taiteilijat!
Tänä vuonna Eräjärven Markkinoilla on galleria, johon paikalliset
taiteilijat voivat tuoda teoksiaan myyn in. Lisä etoja Ekyltä
Eky p. 040 350 1253, eky@erajarvi.net

Vauhdikas rippikoulu
Voiko rippikoulu olla vauhdikas?
Sitä se oli omalta kohdaltani. Huristelin päivärippikouluun mopolla. Paikkana oli vanha pappila
Syrjänmäen sivussa. Kirkkoherra
Lehtonen ajeli paikalle vanhalla
miesten polkupyörällä. Kerran
hän arveli kohta olevansa ainoa,
jolla ei ole mopoa. Mopolla rippikoulua käyviä oli Järvenpään
suunnalta jo puoli tusinaa. Pärinä
oli melkoinen, kun kurvasimme
koh ko a. Minua hiukan harmi , kun oma menopelini sammui aina pysähtyessäni pää en
reunaan. Se pi potkia uudelleen
käyn in ja pojan eh vät kauas
edelle. No kerran pää n, e ä
mitä suo a pysähdyn, kun koskaan ei ole ketään tullut mäkeä
alas kurvatessani elle. Sillä kerralla si en tuli Laurilan Hannu
skoo erillaan, kun minä päräy n
sivu eltä eteen. Me molemmat
lensimme Syrjänmäkeen ja jokseenkin sen jyrkimmässä kohdassa. Hannulta halkesi paidan hiha
ja pakoputki irtosi skoo erista.
Minä lensin ylämäkeen olkapääl-

leni ja jalkakin sa ui. Mopostani
irtosivat johdot.
Ensimmäisenä paikalle saapui
Järvenpään oma taksi Jaakko.
Hän toimi ajopelit lähellä olevalle korjaamolle. Minun nilkutustani katsellessaan hän pää
käy ää minut lääkärin vastaanotolla. Se pi olla Eräjärven kirkolla, siellä saimme kuulla, e ä
lääkäri on jo Kuhmalahden Pohjassa vastaano oa pitämässä.
Auton nokka käänne in koh
Pohjaa. Siellä Jaakko poikkesi
kaupassa ja os kolme jäätelöä.
Vastaanoton pihaan aje uamme
hän meni yhden jäätelön kanssa
ikkunan taakse kopu elemaan.
Hyvin pian ikkunasta kurkis
nuori, nä naispuolinen lääkäri.
Jaakko ojensi jäätelön hänelle.
Lääkäri hymyili tyytyväisenä jäätelön saatuaan. Luulen, e ä heidän kohtaamisensa ei ollut ensimmäinen kerta.
Lääkäri lai oi käteni kantositeeseen ja puhdis nilkan hiekasta ja
lai oi siihenkin siteen. Rippikoulu keskeytyi aivan viime metreillä
kohdallani Itse juhlapäivänä olin

mukana toisten kanssa. Siskoni
vanhaan rippipukuun solu autuminen olikin melko hidas toimenpide. Kä ä ei voinut juurikaan
liiku aa. Kenkä sentään mahtui
juuri ja juuri jalkaan, nilkka oli
paksu kuin pölkky. Toiset tytöt
kertoivat, e ä kirkkoherra oli ihmetellyt kuinka Leena, niin tarkka ty ö, menee niin ajamaan.
Itseäni ilahdu aa edelleenkin
kirkkoherran arvio minusta. Niin
se vauhdinhurma vie mennessään. Juuri edellisellä viikolla oli
kotona puhu u, e ä se on maksumiehen paikka, joka sivu eltä
ajaa pää etä tulevan eteen. He
kolarin jälkeen kerroin Hannulle
maksavani hänen skoo erinsa
korjauskulut. Hyvää tuuria oli niinäkin, e ä ensimmäisenä paikalle saapui oman kylän taksi. Arvioituaan lanteen hän esi he
kuinka on syytä toimia. Pienenä
palkintona hänen suuntaansa
varmaankin oli sievän lääkärin
tapaaminen. Sellaista ei poikamiehen kannata laistaa.
Muisteli Aholan Leena

