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Eräjärvellä  torstaisin  

klo 14.00–15.00             
Runsas valikoima  

leipomoherkkuja 

Eräjärventie 1591,  Eräjärvi   

p. 040 350 1253 eky@erajarvi.net 

Eräjärven  
Kehittämisyhdistys 

EKY  

Asiamiesposti 
Apteekin palvelupiste, lääke-
tilaukset ke klo 17 mennessä 
Veikkaus 
Kopiointipalvelut 
Eräjärvi-tuotteita 
Kalastuslupia 
Paikallisia tuotteita 
Kylälehti Purkiainen 
Vesiosuuskunnan toimisto 

Palvelemme 

 MA  9-15     

 TI-PE   9-17   

TERVETULOA! 

Tietoa Kelataksin  

käyttäjille 

Jos sairastut ja tarvitset kyytiä ter-

veydenhuollon palveluihin, voit 

soittaa kelataksin. Taksia voi 

käyttää myös silloin jos busseja ei 

kulje tai matka pysäkille olisi sai-

raana kohtuuttoman pitkä. Kela-

taksissa matkasta peritään oma-

vastuuosuus, joka on enintään 

25e/suunta. 

Kelataksin tilausnumerot muuttui-

vat vuoden vaihteessa. Jatkossa 

Pirkanmaalla on kaksi kelakyytejä 

välittävää yhtiötä eli Taksi Tampe-

re Oy ja Taksi Helsinki Oy. Asiakas 

voi päättää kummasta keskukses-

ta kyytinsä tilaa. Orivedellä on 

molempien yhtiöiden välityksessä 

olevia takseja. 

Numerot ovat Tampereen 

Aluetaksi Oy 0800 415 710 ja  

Taksi Helsinki Oy 0800 414 

606. Tilauspuhelu ja jonotusaika 

ovat maksuttomia. 

Asiakkailla on jatkossa mahdolli-

suus toivoa kelakyytiinsä myös 

tuttua taksinkuljettajaa. Etenkin 

Eräjärvellä, Västilässä ja lähiympä-

ristössä asuvien kannattaa käyttää 

tätä mahdollisuutta, koska silloin 

taksi tulee läheltä. Meillä on Ori-

vedellä kolme kelakyytejä ajavaa 

taksia; näistä kaksi taksia asuu 

Eräjärvellä. 

 

Annan mielelläni lisätietoa  

taksiasioista. Soili Luoto  

p. 0505950225  

  Avoinna  

ma-pe    8 -  20  

          La         9 - 18  

          Su       11 - 16   

 TERVETULOA  

KAUPALLE! 

 

 

 

 

Tammikuun satokausisitrukset 

ovat saapuneet 

    Puoliveriappelsiini 

    Veriappelsiini 

    Makea Sweetie 
 

Hyvää Uutta vuotta 2022! 

Eräjärvi p. 010 767 2040 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 
 
 

TORSTAISIN  

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla 

 

Ti 18.1. klo 17.30 kylien kum-

paanuuspöytä Teams-yhteydellä. 

Aiheena kyläkaavat, kylien tontit 

ja muut esiin nouseet asiat. Linkki 

www.orivesi.fi/

tapahtumakalenteri  

Oriveden rantaosayleis-
kaava on lainmukainen.  

Kaupunki suunnittelee 
rantatonttien yhteis-
markkinointia 
  

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 

hylännyt tai jättänyt käsittele-

mättä kaikki Oriveden ranta-

osayleiskaavaa koskevat valitukset 

lukuun ottamatta yhtä emätilan 

aluetta koskevaa merkintää. Ori-

veden kaupunginvaltuusto hyväk-

syi rantaosayleiskaavan kesäkuus-

sa 2020. 

  

Rantaosayleiskaava kattaa kaikki 

Oriveden aiemmin kaavoitta-

mattomat ranta-alueet pieniä 

lampia ja puroja lukuun otta-

matta. Orivedellä on jo nyt 3 800 

loma-asuntoa, ja uusi kaava mah-

dollistaa tuhat uutta rakennus-

paikkaa. 

 

Hallinto-oikeuden päätös ei ole 

vielä lainvoimainen, vaan siihen 

voi hakea valituslupaa korkeim-

malta hallinto-oikeudelta 30 päi-

vän kuluessa.  

 

Kaupunki suunnittelee tonttien 

yhteismarkkinointia 

  

Valtaosa rantaosayleiskaavan uu-

sista rakennuspaikoista on yksi-

tyisten maanomistajien omistuk-

sessa. Joukossa on vain muutama 

kaupungin omistama tontti. Suu-

rin osa tonteista on kaavoitettu 

vapaa-ajan asunnoille ja uudet 

rakennuspaikat sijaitsevat ympäri 

Orivettä. 

  

Valitukset eivät kohdistuneet ran-

ta-alueiden ulkopuolisiin kyläkaa-

voihin, joten rantaosayleiskaava 

on jo tullut niiden osalta voimaan. 

Kaupunki on kartoittamassa yksi-

tyisten maanomistajien myyntiha-

lukkuutta ja suunnittelee kylillä 

sijaitsevien tonttien yhteismarkki-

nointia. 

  

Jos maanomistajat laittavat raken-

nuspaikkojaan myyntiin, kaupunki 

voi markkinoida tontteja omilla 

verkkosivuillaan ja erillisillä mark-

kinointikampanjoilla. Kaupunki ei 

kuitenkaan osallistu myyntiin tai 

toimi tonttien välittäjänä. Kun ko-

ko rantaosayleiskaava saa lainvoi-

man, yhteismarkkinointia voidaan 

mahdollisesti toteuttaa myös ran-

tatonttien osalta. 

  

Yhteismarkkinointia ideoidaan 

tammikuussa järjestettävissä kol-

messa kylien kumppanuuspöytä -

tapahtumassa. Tilaisuudet järjes-

tetään yhteistyössä kyläyhdistys-

ten kanssa Teams-yhteydellä 

11.1.2022 (Siitama, Naappila-

Suomasema), 13.1.2022 (Päilahti-

Pitkäjärvi, Talviainen) ja 18.1.2022 

(Eräjärvi, Längelmäki, Västilä) al-

kaen klo 17.30.  

Teams-linkit löytyvät kaupungin 

verkkosivujen tapahtumakalente-

rista www.orivesi.fi/

tapahtumakalenteri 

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 etusivul-

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

Ekyn hallituksen  

kokous 

tiistaina 11.1. klo 18  

Jitsi –ohjelmalla 


