IDEASEINÄN PALAUTTEET JA IDEAT VOI HYVIN -TEEMAVIIKOLTA 2018
(toisten kannattamien palautteiden/ehdotusten perästä löytyy +merkki)
Kaupungin hyvinvointiryhmä: Miten kaupunki voi tukea hyvinvointiasi?
·

Orivesi [piirros ruususta ja sydämistä]

·

Olen tyytyväinen Oriveteen

·

TK vastaanotot keskustaan

·

TK lääkärille paremmin aikoja jatkossa

·

Enemmän isoja leikkipuistoja

·

Nuoremmille oma nuokkari

·

Taidekerho tai käsityökerho (kutomista, vaatteiden tekoa jne.) 13-17 vuotiaille!

·

Keskustaan yhteisöllinen OLOHUONE, esteetön, mahdollisuus oleskeluun, ikäihmiset,
koululaiset, taaperot.

·

Tämä tila (Keskustie 40) olisi loistava kokoontumispaikka mm. eläkeläisjärjestöille =
esteetön, avara, sijainti keskinen. Täällä voisi kokoustaa, pelata, tanssia, yms. ++

·

Kaupunki voi tukea hyvinvointiani rakentamalla yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelun
edistykselliseksi toimijaksi suomessa. Eri asukasryhmät huomioidaan yhdessä ja erikseen > nuoret aikuiset, lapsiperheet, nuoret, ikäihmiset, eri-ikäiset yhdessä kaupunkisuunnittelu
kaavasta toimintaan

·

Fatbike-vuokraus tänne ja tietoja/kartta reiteistä mitkä olisi pyörälle sopivia ja
maisemallisesti kauniita. Melonnalle samaten.

·

Istutettaisiin yleisille paikoille omenapuita tai marjapensaita ym. syötäväksi

·

Sujuva joukkoliikenne toimimaan joustavasti!

·

Valaistus välille Sepänkallen reitti - Moisiontie kevyen liikenteen väylälle

·

Hissejä taloihin, ettei huonosti liikkuvien tarvitse muuttaa sen takia. Sähköovia enemmän
esim. Palvelutalon käytäviin yhdyskäytävissä.

·

Ulko-ovi oven auki pito, pidikkeet ylös, että huonosti liikkuvien voi sen laittaa auki.

·

Kynnykset monessa talossa haittaavat rollaattorilla kulkevia. + Sähköllä aukeavia ovia
muihinkin taloihin joissa asuu iäkkäitä

·

Millä toiminnalla saisi alkoholistit, työttömät mukaan etteivät juo yksinäisyyteen ja että
mahdollisuus voisi unohtua heiltä. Päivätoimintaa järkevästi: luku ja keskustelu, luonto,
eläimet, marjastus.

·

Uimahallissa saisi olla toinen keskipenkki korkeampi, ihmisille joilla nousuvaikeuksia

Orivesi 150v-juhlatoimikunta: Ehdota Orivesi 150v juhlateema!
·

Orivesi juhlateema: Jotakin sellaista, joka liittää ”LÄHI”-teemat yhteen: lähiruoka- ja
palvelut, yhteistö paikallistalous, kestävä kehitys, ”Lähinnä kaikkein parasta orivedellä!”

·

Voitaisiin järjestää juhla Orivesi 150v kunniaksi :)

·

150v festarit! ++++

·

Liikuntahallille juhlat :)

·

Joku hyvää musiikkia monitoimihalliin Antti Tuisku

·

Hyviä esiintyjiä monitoimihalliin

·

Häät

·

Entäs Mämmilän teema?

·

Mämmilä-teema kerrassaan loistava idea! Tästähän voi kehitellä kaikenlaista kiinnostavaa!
Kannatetaan :)

·

Tämä ehdottomasti [nuoli ylöspäin]

·

Orivesi taas isonmakkaran kotipaikaksi - Eräjärvi hyvä: Purkiainen. Tehdään tosi iso
makkara!

·

Prosekti kuoron hyödyntäminen 150v

·

Opiston alueelle kivinen virstanpylväs vuosilukuineen. Pystytettiin 1929 ja katosi
tuntemattomalla tavalla.

·

Auviselle takaisin monihaarainen tienviitta

·

Karoliinankujaa 6-8 välissä on kaupungin kolmiotontti, johon voisi tehdä ”Karoliinanpuiston”
+ muistomerkin edistykselliselle naiselle. Katso Maija-Liisa Mäkelän historian tutkimus

Kulttuuripalvelut: Millä tavoin kulttuuri voisi tukea paremmin sinun hyvinvointiasi?
·

Kiitos monipuolisesta toiminnasta!

·

Jokavuotisia harrastustapahtumia Orivedelle!

·

Tanssimalla hyvää oloa tulee. Mummu 70v

·
·

Missä tämän vuoden (2018) musiikkia isänmaalle?-> Oriveden musiikkiyhdistys lopetti
keväällä 2017
”Vapaita” yhteisiä toimintoja, ”perhejamit”

·

Oma museo

·

oma taidegalleria +

·

Nuvan toiminta avoimeksi ja nuoria kuunneltaisiin (ei vain nuva) <- ei edusta enemmistöä
nuorista

·

Helpommat julkisen liikenteen väylät ja lisää aikataulut/bussiaikatauluja

·

Rockmusiikkia voisi tuoda Orivedelle, Stand uppia ja muuta voisi tuoda vaikka Suojan
talolle. Puutyö-kerho tai huonekalujen ”restaurointi” -kerho.

·

On myös omasta aktiivisuudesta kiinni: OSKOn tarjonta erinomaista, osallistua voi. Yhteiset
kimppakyydit konsertteihin, teatteriin ja mm. orkesteritapahtumiin Tampereella.

·

Toivon retken Antti Tuiskun konserttiin tai pikkuG konserttiin

·

Esiintymismahdollisuuksia muille kuin OSKOn opiskelijoille!! (laulu, soitto, lausunta ym.)

Työllisyys- ja kehittämispalvelut: Tiesitkö, että Orivedeltä löytyy
kierrätystavaratalo? Miten voisimme kehittää toimintaamme?
·

Muovinkierrätyspisteitä, kiitos! (AGREE!) + +

·

En tiennyt. Kaupungissa ei ole muovinkierrätyspistettä muualla kuin vain jäteasemalla.
Samoin puuttuu myös ISO ”roskis” tavallisesta roskasta. +

·

Pyyntö: Tulkaa mukaan toritoimintaan -> torikahvilan ja kojujen rakentamiseen yms.

Liikuntapalvelut: Orivesi - aktiivisen liikkujan kaupunki. Liikuntapalvelut ylläpitää
liikuntapaikkoja ympäri kuntaamme ja järjestää monipuolista ohjattua toimintaa. Jos
saisit päättää, mitä rakentaisit lisää tai parantaisit nykyisessä?
·

Oriveden opiston juhlasalin voisi muuttaa viralliseksi salibandy-saliksi ja yhteyteen pieni
kuntosali ja vaikka fatbike-vuokraus sinne.

·

Luontoretkeilyyn opasteet, reitti ja mahdollisuus myös esteettömään luontoretkeilyyn esim.
jossakin kohteissa.

·

On toivottu uimarantaa ja ”luiskalaituria”, jossa uimaan voisi mennä apuvälineavusteisesti.

·

Viedään liikuntamahdollisuuksia kotihoidon asukkaille jo lähtökohtaisesti laaditaan
vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät tälle ”kunto-ohjelmalle”.

·

Pyöräilytapahtumia Senioreille. t. Pyöräilevä aktiivinen seniori (n. 3000 km/vuosi)

·

Hienoa, että eläkeläisille on edullisia liikuntamahdollisuuksia! Kiitos!

·

Liikuntapalvelut ilmaiset 65-> +

·

Mummosählyä kävelyvauhdilla.

·

Soutulaite Moisionpuiston leikkipuistoon äideille/isille/mummoille/hoitajille.

·

Lisää vesijumpparyhmiä. Ei arvontaa!!

·

Hyppytorni: Kirkkolahdelle.

·

Tekonurmikenttä keskustaan

·

Tekonurmi Kultavuoren koululle. Kiitos!

·

Temppurata koululaisille (liikuntapuisto jossa kiinteitä kuntosalivälineitä ympärivuotisessa
käytössä).

·

Voimistelukerhoja ja taitoluistelijoita/kerhoja KIITOS!

·

Enemmän vapaavuoroja jäähalliin.

·

Esteettömyyskartoitus, toteutetaan kävely- ja pyöräilyohjelman tavoitteita.

·

Laavu Paltanmäkeen.

·

Airsoft-paikka ja skeittiparkki +

·

Tilatkaa MR Kapso +

·

Oppia tekemään videoita

Kasvatus- ja opetuspalvelut: Painopistealueet lukuvuonna 2018-2019
varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen saakka (kaupunkistrategia,
varhaiskasvatuslaki, opetussuunnitelmat): kouluviihtyvyys, työrauha, liikkuva koulu,
toiminnallisuus, yhteisöllisyys, mitä sanot? Hyvät ideat painopistealueiden
toteuttamiksesi. Kiitoksenaiheet kasvattajille ja opettajille.

·

Tuli sellainen mielikuva, että lukiota ei kuunneltu yhtään kun päätettiin että lukiolle tulee
45min tunnit. 90min tunnit väsyttävät ihan liikaa ja 45min tunnit ovat hetkessä ohi ->
vahingossa yliajalle.

·

Lukion seinille uudet maalit! Ja itse lukiolaisten suunnittelemat ja toteuttamat! Lisää
viihtyisyyttä!

·

Yhteiskoululle ”kirjasto”, talvella välitunneille sisävälitunnit. LUOKKIIN NAULAKOT.

·

Yhteiskoululle kirjoja joita voisi lainata äidinkielen lukutehtäviin

·

Yhteiskoululle uudet lokerot

·

Piirustustarvikkeita enemmän ja parempia kiitos.

·

Pienemmät ryhmät

·

Pysyykö eskariryhmät päiväkotien yhteydessä? Miten vuorohoitolainen AP/IP järjestetään?
(Karpinlahden lapsia kuljetetaan Rok-Karppi-Holma) Missä vuorohoito jatkossa
järjestetään? Onko Holmaan mahdollista kaikilla kulkea?

Osallistuva Orivesi -hanke: Mikä lisäisi yhteisöllisyyttä Orivedellä?

·

Eri sektorit toimivat yhdessä: kaupunki, yritykset, koululaissektori, asukkaat

·

Tapahtumat ja kampanjat jotka tukevat yhteisöllisyyttä

·

Säännölliset, vakiintuvat ja juurtuvat kuntalaisfoorumit ja kumppanuuspöydät -> toteutetaan
hyviä ideoita yhdessä.

·

Se, että otetaan asukkaat mukaan suunnittelemaan ja kehittämään asuinyhteisöä ja
ympäristöä, osallisuus + osallistuminen

·

Voi-hyvin viikosta tarkempi ohjelma lehteen. Kaikki ei ole netissä!

·

Paviljonki, kaunis rakennus jossa kahvila, kauppahalli, asukkaiden yhteinen olohuone

·

Nuorten nuokkari Sportialle ja ala-asteen nuokkari Säästöpankille! Se olisi turvallinen
paikka.

·

Nuokkarille lisää lapsi-toimintaa!

·

Nuvan toiminnan muuttaminen niin että asiat ja jäsenet eivät olisi vain sisäpiiriä

·

Netinkäytön opastus vanhuksille

·

Paljon kerhoja :)

·

Yhteiset tempaukset

·

Hauskat tapahtumat

·

Erilaisia ”kyläjuhlia”

·

”Kyläjuhlat”

·

Tietokilpailuilta/karaokeilta… joko paikallisesti baarissa tai jossakin muualla?

·

Korjataan joukkoliike nyssekortilla Hirsilään

·

Käydä kahveella Orivedellä

·

Häät

·

Antti Tuiskun konserttiin toive

Järjestöjen talo: Järjestöjen talo on Oriveden kaupungin ylläpitämä paikka, jossa
paikalliset yhdistykset voiva kokoontua ja järjestää toimintaa. Mikä hyvää ja mitä
kehitettävää on Järjestöjen talon toiminnassa?
·

Uutena orivesiläisenä olen tosi, tosi, tyytyväinen uuteen asuinympäristöön.

·

Järkkäri on todella kotoisa ja viihtyisä sekä sopivan kokoinen. Todella hyvää toimintaa!

·

Järjestöjen talo on mahtava! Se on todella hyvä innovaatio Orivedellä! Ehkä talon
esteettömyys (portaat) voisi kehittää? ”Lisäsiipi” salitilaksi.

·

Järjestöjen talo on muuten hyvä, MUTTA se on ihan liian pieni ja liian huonossa kunnossa > uudet tilat MUST!

·

Best

·

Hyvä juttu!

·

Sis

Oriveden kaupunki: ”Muu Laari”, ideoita, palautetta, toiveita, sana on vapaa…

·

Kahvi oli hyvää :) Kiitos

·

Orivedelle Lan-Party -tapahtuma

·

9-tie kuntoon ja pian!

·

Työllistäkää pitkäaikaistyöttömiä kunnan töihin!

·

Töitä Oriveden pitkäaikaistyttömille!

·

Kaupungin johto = jalkautukaa asukkaiden luo!!

·

Naappilaan pyörätie ja katuvalot Karppi-Naappila -välille

·

Poistakaa ristiriita, joka on Uotilantie alussa suojatien kohdalla: ympyrästä tullessa
yhtäjaksoisen etuajo-oikeuden tien merkki liian aikaisin!

·

Lasten elvytys turvaistuin käytön suositukset -tempaus. yht. MLL lastenhoito (keväällä
2019)

·

Toivotaan Rönnin tanssilavalle yhteistyöhön Oriveden kaupungin kanssa tila-taxi tai nopakuljetus esim. heinäkuu puoliväli ja elokuu puolivälissä toisen kerran siis avustus kioski
taikka lehti-ilmoittelu muodossa. T. Oriveden kaupunkilainen

