
Yhdistysyhteistyön  
tietopaketti 

Oriveden kaupunki on vahvasti sitoutunut 
paikallisen kolmannen sektorin toimin-
nan tukemiseen. 

Yhdistysyhteistyön tietopakettiin on 
koottu Oriveden kaupungin yhdistyksille 
tarjoaman tuen ja yhteistoiminnan peri-
aatteet kuten esim. yhdistysten toiminta-
avustuskäytännöt, kaupungin ylläpitämät 
yhdistysten käytössä olevat toimitilat 
sekä kaupungin yhdyshenkilöt yhdistys-
ten suuntaan. 

Yhdistysyhteistyön tietopaketti ja lisä-
tietoa paikallisesta yhdistystoimin-
nasta löytyy Oriveden kaupungin verk-
kosivuilta:  

www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vai-
kuta/paikallinen-yhdistystoiminta 

 

  Järjestöjen talo     
tuo yhdistykset ja      
kuntalaiset yhteen 

 

Yhdistykset ja seurat varaavat Oriveden 
kaupungin ylläpitämän Järjestöjen talon
tiloja maksutta käyttöönsä ja eri-ikäiset 
kuntalaiset kokoontuvat talolla yhdistys-
ten järjestämän toiminnan merkeissä. 

Järjestöjen talo tarjoaa kodinomaiset tilat 
yhdistysten monenlaiseen toimintaan. Ti-
loja varaavilla yhdistyksillä on käytettä-
vissään kolme huonetilaa, joista isoim-
massa tilassa on tv ja videoprojektori. Li-
säksi talosta löytyy pieni lasten leikki-
huone ja täysin varustettu keittiö astioi-
neen. 

Järjestöjen talon tilavaraukset hoitaa 
SPR Oriveden Osaston Lähimmäisen 
Kamarin emäntä: 

puh: 045 866 9638 (ma-to klo 10−12) 
sähköposti:  
oriveden.jarjestojentalo@gmail.com 
 

Tilavarauksia voi tarkastella Oriveden 
kaupungin verkkosivuilla: 

www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vai-
kuta/jarjestojen-talo 

 

    

JÄRJESTÖJEN 
TALO 

 
Paikka jokaiselle 

 
Latokartanontie 2 

35300 Orivesi 
 

 



 

Järjestöjen talo on 
jokaista kuntalaista 

varten 

 

Järjestöjen talo aloitti toimintansa marras-
kuussa 2016. Talo sijaitsee Oriveden kes-
kustassa osoitteessa Latokartanontie 2. 

Järjestöjen talo -hanke (2016-2017) antoi 
alkusysäyksen Järjestöjen talon toimin-
nalle. Hanketta ideoitiin ja toteutettiin yh-
dessä kuntalaisten, paikallisten yhdistys-
ten, kaupungin ja seurakunnan kanssa. 
Hankkeen rahoitti Manner-Suomen maa-
seudun kehittämisohjelman Pirkanmaan 
Kantri ry:n Leader-toiminnan kautta. 

 

 

  Järjestöjen talo  
edistää     

yhteisöllisyyttä    
 

Järjestöjen talossa kehitetään kuntalaisten 
osallisuutta lisäävää toimintaa paikallisten 
yhdistysten ja seurojen toimesta.  

”Tästä on tullut meille 

kuin olohuone!” 

Oriveden Eläkkeensaajat ry. 

Toimintakalenterissa 
mm: 

Maanantai-torstai SPR:n Lähimmäi-

sen kamari  

Maanantai Diabetesyhdistyksen käsityö-

kerho parillisina viikkoina ja Oriveden seudun 
työttömät ry:n bingo parittomina viikkoina 

Tiistai MLL:n perhekahvila ja  

Oriveden Eläkkeensaajat ry:n kerhotoimintaa 

Torstai AA−ryhmä 

Perjantai Kipuryhmä parittomina viik-

koina 
Lauantai Mielenterveysyhdistys Lumo 

ry:n vertaistukiryhmä 

Sunnuntai Oriveden Eläkkeensaajat ry:n 

karaokeryhmä 
 

 
 

  

Osallisuussuunnitelma 

Oriveden kaupunki panostaa asuk-
kaidensa hyvinvointiin mahdollistamalla 
kuntalaisten osallisuutta palveluiden 
suunnittelussa, päätöksenteossa ja yhtei-
sessä toiminnassa.  

Syksyllä 2019 valmistuneen osallisuus-
suunnitelman tavoitteena on avata osalli-
suuden käsitettä ja Orivedellä käytössä 
olevia osallisuuden menetelmiä. Lisäksi 
suunnitelmassa tuodaan esille kaupungin 
osallisuustyön kehittämiskohteita.  

Lisätietoa osallisuussuunnitelmasta ja 
osallisuusmahdollisuuksista löytyy 
Oriveden kaupungin verkkosivuilta:  

www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta 

Osallisuussuunnitelman paperiversioita 
on jaossa Järjestöjen talossa ja kaupungin-
talon aulassa. 


