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1. Johdanto
Oriveden kaupungin yhdistysyhteistyön tietopaketin tavoitteena on tuoda kootusti
esille kaupungin yhdistyksille tarjoaman tuen ja yhteistoiminnan periaatteet.
Tietopaketti avaa yhdistyksille ja kaikille kuntalaisille kaupungin strategioiden ja
talousarviopäätösten yhdistyksiä koskevan sisällön ja se toimii paikallisena
järjestöyhteistyön ohjeena.
Yhdistysyhteistyön tietopaketti on koottu Oriveden kaupungin hallinnoiman
Osallistuva Orivesi -hankeen aikana ja se päivitetään vuosittain
talousarviopäätösten mukaisesti.
Tietopaketti on sähköisesti ladattavissa ja tulostettavissa osoitteesta:
www.orivesi.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/paikallinen_yhdistystoiminta

2. Oriveden kaupunkistrategia ja elinvoimaohjelma
Oriveden kaupunkistrategiassa 2030 huomioidaan yhdistysyhteistyö:
Edistämme asukkaiden hyvinvointia:
·

Vilkas järjestö- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia kaikkiin väestöryhmiin.

Uudistamme toimintatapojamme ja –kulttuuriamme:
·

Oriveden asukkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja
tuottamiseen. Kaupunki viestii myönteisesti ja aktiivisesti sekä toimii ketterästi
erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Elinvoimaohjelmassa 2018-2021 huomioidaan osallisuustyö ja yhdistysyhteistyö:
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittäminen

OSATAVOITE 1: Kaupunki kehittää palveluja yhteistyössä asukkaiden kanssa;
tarvelähtöinen suunnittelu
·

toimintamuotoja mm. vammais- ja vanhusneuvostot, nuorisovaltuusto, kyselyt,
tilaisuudet, kuntalaisraadit

OSATAVOITE 2: Kaupunki kehittää yhteistyötä ja osallisuuden muotoja
kuntalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa
·

toimintamuotoja mm. kumppanuuspöydät, yrittäjien aamukahvit, verkostotyö

3. Yhdistysten ja kaupungin yhteistyön muotoja
Orivedellä toimii useita kaupungin ja yhdistysten yhteistä foorumia:

Foorumi

Selite

Kokoontumiset

Vastuuhenkilö
Liikuntapäällikkö

Seurafoorumi

liikuntapalveluiden
ja liikuntaseurojen
yhteinen foorumi

2-3 x vuodessa

Roope Marski,
elämänlaatupalvelut
Hyvinvointijohtaja

Vammaisneuvosto

vammais- ja
potilasjärjestöjen
yhteistyöelin

3-5 x vuodessa

Tuija Peurala,
hallintopalvelut
Hyvinvointijohtaja

Vanhusneuvosto

Nuorisovaltuusto

vanhusjärjestöjen
yhteistyöelin

nuorten
vaikuttajaryhmä

3-5 x vuodessa

6-10 x vuodessa

Tuija Peurala,
hallintopalvelut
Vapaa-aikaohjaaja
Petteri
Lähteenmäki,
nuorisopalvelut
Elinvoimajohtaja

Kylien
kylien ja kaupungin
kumppanuuspöytä
yhteinen foorumi
Kulttuurihyvinvoinnin
kumppanuuspöytä

Yhdistysrehvit

kulttuuritoimijoiden
ja kaupungin
yhteinen foorumi

kaikki yhdistys- ja
seuratoimijat
kokoava foorumi

2-5 x vuodessa

2-5 x vuodessa

2 x vuodessa

Pirkko Lindström,
elinvoimapalvelut
Kulttuuripalveluiden
johtaja Pia-Maria
Ahonen,
kulttuuripalvelut
Kansalaisopiston
rehtori Pia-Maria
Ahonen,
OSKO

Lisätietoja foorumeiden toiminnasta löytyy haku-toimintoa käyttämällä kaupungin
verkkosivuilta: www.orivesi.fi

4. Järjestöagentti
Järjestöagentin tehtävänä on edistää paikallisten yhdistysten verkostoitumista ja
kaupungin kanssa tehtävää yhteistyötä. Pirkanmaan järjestöagenttien toiminnasta
löytyy lisätietoja täältä: kakspistenolla.fi/jarjestoagentit/
Järjestöagenttina Orivedellä toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
paikallistoimikunnan puheenjohtaja Laura Jussila: jussila.laura86@hotmail.fi
Järjestöagentti toimii yhdistysten yhteyshenkilönä kaupungin suuntaan ja osallistuu
mahdollisuuksien mukaan kaupungin hyvinvointiryhmän kokouksiin.

5. Kumppanuustoiminta
Paikallisten seurojen ja yhdistysten kanssa tehdään laajaa kumppanuusyhteistyötä
kuten esimerkiksi uimarantojen, liikunta- ja ulkoilureittien kunnossapitoa sekä
perusparannustyötä, urheilu- ja jääkenttien ylläpitoa sekä erilaisten tapahtumien
järjestelyjä.
Ylläpitotyöt tehdään yhteistyösopimuksien mukaan ja kaupunki maksaa niistä
sopimuksen mukaisen korvauksen.
Tapahtumajärjestelyistä/ohjauksista maksetaan korvaus sopimuksen mukaan ja
talkootyössä esimerkiksi talkooruoka tai muu vastaava kulukorvaus.

Lisätietoja:
Liikuntapäällikkö Roope Marski, Oriveden kaupungin elämänlaatupalvelut
sähköposti: roope.marski@orivesi.fi
puhelin: 050 421 0992

6. Kaupungin avustukset ja tuet
Elämänlaatulautakunta myöntää avustuksia paikallisen liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan
tukemiseen vuosittain talousarviossa varattavan määrärahan puitteissa. Oriveden kaupungin
myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Orivedellä järjestettävää monipuolista toimintaa ja
edistää orivesiläisten harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia.
Listaus vuonna 2019 haettavissa olevista avustuksista:
Hallintokunta ja
avustusmuodot

Kohde / käyttötarkoitus

Elämänlaatulautakunta:

Asukkaisiin kohdistuvaan
toimintaan, yhteisöllisiin
tapahtumiin ja
yhdistysten sääntöjen
mukaiseen toimintaan
sekä hankkeisiin.

Yleisavustus

Liikuntapalvelut:
Toimintakorvaus

Paikallisille
liikuntaseuroille tai
yhdistyksille, jonka
pääasiallisina
toimintamuotoina ovat
liikuntaa ja terveyttä
edistävä toiminta tai
kilpaurheilu.
Toimintakorvausta
myönnetään
toimintasuunnitelman
mukaisen toiminnan
tukemiseen.

Määräraha
€ / v.
2019

9 000

Hakuaika /
hakumenettely

Yhteyshenkilö

Vain päätöksessä
ilmoitettuun tarkoitukseen.
Ennen hakemuksen
jättämistä on toivottavaa
olla yhteydessä avustusta
myöntävään yksikköön.

Joka
vuosi
maaliskuun
viimeiseen
arkipäivään
mennessä

Liikuntapäällikkö
Roope
Marski

Toiminnan laajuus,
vaikuttavuus, lapsi- ja
25 000 nuorisotoiminnan osuus
sekä toiminnan
yhteiskunnallinen merkitys

Liikuntapalvelut:

Valmentaja-, ohjaaja- ja
toimihenkilökoulutukseen,
ei kilpailutoiminnan
Koulutus- tukemiseen.
korvaus

Määräytymisperusteet

3 000

Tulee tukea seuran
ohjaamisen/valmentamisen
perusperiaatteita ja liittyä
kiinteästi ydintoimintaan
sekä tuoda isäarvoa
seuran eri toimijoiden
osaamisen lisäämiseksi.

Joka
Liikuntavuosi
päällikkö
huhtikuun Roope
viimeiMarski
seen
arkipäivään
mennessä

Joka
vuosi
tammikuun 30.
päivään
mennessä

Liikuntapäällikkö
Roope
Marski

Hallintokunta ja
avustusmuodot

Kohde / käyttötarkoitus

Nuorisopalvelut:

Lapsi- ja nuorisotyötä tekeville
paikallisille yhdistyksille, jotka
sääntöjensä mukaan kuuluvat
nuorisotoiminnan piiriin sekä
aikuisjärjestöjen nuorisoosastoille, jotka ovat
jäsenistön perusteella
verrattavissa
nuorisoyhdistyksiin.

Toimintakorvaus

Määräraha
€ / v.
2019

Määräytymisperusteet

Toiminnan
laajuus,
11 000 vaikuttavuus,
lapsi- ja
nuorisotoiminnan
osuus sekä
toiminnan
yhteiskunnallinen
merkitys

Hakuaika /
hakumenettely

Yhteyshenkilö

Joka vuosi
huhtikuun
viimeiseen
arkipäivään
mennessä

Vapaaaikaohjaaja
Petteri
Lähteenmäki

Toimintakorvausta
myönnetään
toimintasuunnitelman
mukaisen toiminnan
tukemiseen.
Kulttuuripalvelut:
Toimintakorvaus

Kulttuuripalvelut:
Taitelijan
apuraha

Paikallisille
yhdistyksille/kulttuurijärjestöille
ja kulttuuriyhteisöille.

9 000

Toimintasuunnitelman
mukaisen toiminnan
tukemiseen tavoitteena tukea
vapaata kansalaistoimintaa,
monipuolistaa
kulttuuritarjontaa ja edistää
harrastusmahdollisuuksia.
Taiteenharjoittajille (ei
yhdistykset)

2 000

Toiminnan
laajuus,
vaikuttavuus,
lapsi- ja
nuorisotoiminnan
osuus sekä
toiminnan
yhteiskunnallinen
merkitys

Joka vuosi Kulttuuripalvehuhtikuun
luiden
viimeiseen
johtaja
arkipäivään
Piamennessä
Maria
Ahonen

Rajattujen
työsuunnitelmien
toteuttamiseen,
työvälineisiin,
työtilakuluihin,
näyttelykuluihin,
julkaisuihin,
äänitteisiin yms.

Joka vuosi
tammikuun
30.
päivään
mennessä

Kulttuuripalveluiden
johtaja
PiaMaria
Ahonen

7. Yhdistyksille tarjottavat kaupungin toimitilat
Kaupungin hallinnassa on useita tiloja, joita yhdistykset voivat käyttää:

Tila

Käytön ehdot

Järjestö- Varaaja voi
jen talo olla paikallinen
yhdistys /
yhteisö

Kaupungintalon
kokoustilat

Maksullisuus

Tilat ovat
maksuttomia

Varaaja voi
Tilat ovat
olla rekisteröity yhdistyksille
yhdistys tai
maksuttomia
yksityishenkilö

Varausohjeet /
Yhteystiedot

Muuta

Lisätietoja tiloista:
Tilojen varaus
31.10.2019 asti:
www.orivesi.fi/fi/osallistupiia.hannila@orivesi.fi
ja-vaikuta/jarjestojen-talo
ja p. 040 133 9224 ja
1.11.2019 alkaen:
oriveden.jarjestojental
o@gmail.com ja p.
045 866 9638 / SPR
Lähimmäisen Kamari

Tilojen varaus:
kokoustilat@orivesi.fi.
Puhelimitse
numeroista 040 133
9102, p. 040 133
9106 tai p. 050 439
6034.

Avain noudetaan
kaupungintalon
asiakaspalvelupisteestä
kuittausta vastaan. Avain
on palautettava
seuraavana työpäivänä
klo 15.00 mennessä
asiakaspalvelupisteeseen
(tai kokouksen loputtua
aulan postilaatikkoon).
Tarkemmat ohjeet
löytyvät Oriveden
kaupungin sivuilta:
www.orivesi.fi/fi/yhteystie
dot/kaupungintalonkokoushuoneidenvaraukset

Tila

Käytön
ehdot

Kaupungintalon
kerhotila ja
nuorisotalo

Varaaja
voi olla
rekisteröity
yhdistys
tai
yksityishenkilö

Tilat ovat Tilojen varaus:
yhdispetteri.lahteenmaki@orivesi.
tyksille
fi
maksuttomia
tai p. 040 133 9126

Liikuntahallin
liikunta
atilat
ja neuvottelutila

Varaaja
voi olla
rekisteröity
yhdistys
tai
yksityish
enkilö

Tilat ovat
osittain
maksullisia,
yhdistyksille
osittain
maksuttomia
omaohjaajan
kera

Jäähalli

Varaaja
voi olla
rekisteröity
yhdistys
tai
yksityishenkilö

Tilat ovat Lisätiedot ja varaukset
liikuntapäälliköltä:
maksullisia
roope.marski@orivesi.fi

Varaaja
voi olla
rekisteröity
yhdistys
tai
yksityishenkilö

Tilat ovat
maksullisia,
yhdistyksille
osittain
maksuttomia
omaohjaajan
kera

Uimahalli

Maksulli
suus

Muuta

Varausohjeet /
Yhteystiedot

Kerhotilan tilavaraukset nähtävissä:
www.orivesi.fi/fi/palvelut/nuoriso/tilavara
ukset/kaupungintalon-kerhotilat

Nuorisotalon tilavaraukset nähtävissä:
www.orivesi.fi/fi/palvelut/nuoriso/tilavara
ukset/nuorisotalo

Vakiovuorojen
hakukaavakkeen voi
tulostaa:
www.orivesi.fi/fi/palvelut/liiku
nta/tilavaraukset
Palautukset ensisijaisesti
sähköpostilla
ismo.lehvonen@orivesi.fi tai
viemällä hakukaavake
liikuntahallin toimistoon.
Neuvottelutilan varaus:
ismo.lehvonen@orivesi.fi

Maksullisista palveluista löytyy hinnasto
liikuntahallilta ja uimahallilta.

Lisätiedot liikuntahallin vuoroista:
p. 040 1339202

Jäähallin tilavaraukset nähtävissä:
www.orivesi.fi/fi/palvelut/liikunta/tilavara
ukset/jaahalli

tai p. 050 4210992

Lisätiedot ja varaukset:

Uimahallin tilavaraukset nähtävissä:

sallamari.myllykoski@orivesi.fi

http://www.orivesi.fi/fi/palvelut/liikunta/til
avaraukset/uimahalli

tai p. 040 568 7639

Tila

Käytön
ehdot

Maksullisuus

Varausohjeet / Yhteystiedot

Ulkoliikunta
paikat

Varaaja
voi olla
rekisteröity
yhdistys
tai
yksityishen
kilö

Tilat ovat
osittain
maksullisia

Yksittäisten vuorojen varaaminen:
roope.marski@orivesi.fi,

Koulujen
luokkatilat

Koulujen
liikun
tatilat

Varaaja
voi olla
kuka vain,
alaikäisillä
pitää olla
mukanaan
täysiikäinen
vastuuhen
kilö

Varaaja
voi olla
kuka vain,
alaikäisillä
pitää olla
mukanaan
täysiikäinen
vastuuhen
kilö

Muuta

Vakiovuorojen hakukaavakkeen
voi tulostaa:

Ulkoliikuntapaikkojen (Hirsilän
kenttä, Pappilan kenttä,
Rovastinkankaan
tekonurmikenttä, Sukkavartaan
kenttä, Suojan kenttä,
Tenniskenttä 1, Yläkenttä)
tilavaraukset nähtävissä:

www.orivesi.fi/fi/palvelut/liikunta/til
avaraukset

www.orivesi.fi/fi/palvelut/liikunta/til
avaraukset

p. 050 421 0992.

Kouluikäisille täysiikäisen
vastuuhenkilön
kanssa
maksuttomia,
aikuisryhmille
tilasta
riippuen
alkaen
7€ / h +
alv

Yhteiskoulun ja lukion
luokkatilojen vuokrauksesta
vastaa Merja Bister, p. 040 568
7619,

Kouluikäi
sille täysiikäisen
vastuuhenkilön
kanssa
maksuttomia,
aikuisryhmille
tilasta
riippuen
alkaen
7€ / h +
alv

Kultavuoren koulun liikuntatilojen
vuokraamisesta vastaa Roope
Marski, p. 050 421 0992,

Kultavuori / Hirsilä: Jenni
Ristimäki, p.040 133 9203,
ROK / Karpinlahti: Teppo
Honkonen, p. 040 7268487 ja
Eräjärven koulu: Markku Puputti,
p. 050 361 1738
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@orivesi.fi

Yhteiskoulu: Merja Bister, p. 040
568 7619,
Hirsilä: Jenni Ristimäki, p.040 133
9203,
ROK / Karpinlahti: Teppo
Honkonen, p. 040 7268487 ja
Eräjärven koulu: Markku Puputti,
p. 050 361 1738.
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@orivesi.fi

8. Yhdistysten osallistuminen kaupungin
hyvinvointityöhön
Oriveden kaupungin laajassa hyvinvointikertomuksessa 2018-2020
painopistealueiksi on valittu:
· Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
· Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen
· Päihteettömän ja savuttoman elämäntavan tukeminen
· Turvallisuuden, viihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteista on toteutettu kuntalaisille suunnattu
hyvinvointikysely. Hyvinvointityöryhmä järjesti kuntalaisille myös avoimen työpajan,
jossa työstettiin tarkemmin valittuja tavoitteita ja pohdittiin konkreettisia
toimenpiteitä, joita lähdetään tulevia vuosina toteuttamaan. Lisäksi
hyvinvointisuunnitelmaa on käsitelty vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa ja
kaupungin johtoryhmässä. Myös kaupunginvaltuutetuille, lasten ja nuorten
lautakunnan sekä elämänlaatulautakunnan jäsenille järjestettiin työpaja, jossa
jatkettiin yhdessä tavoitteiden, konkreettisten toimenpiteiden ja mittareiden
työstämistä.
Hyvinvointiryhmä järjestää vuosittain 1-2 kuntalaistilaisuutta/tapahtumaa, joissa
kerätään kuntalaisten palautetta, ehdotuksia ym. hyvinvointityön kehittämiseksi.
Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala
sähköposti: tuija.peurala@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9263

9. Oriveden kaupungin yhdistys- ja
vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeet
Järjestöjen talo –hanke 2016-2017
·

Hankkeen aikana perustettiin Järjestöjen talo ja tiivistettiin kaupungin ja
yhdistysten yhteistyötä

·

Lisätietoja:
www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/paikallinen-yhdistystoiminta/jarjestojentalo--hanke

Osallistuva Orivesi –hanke 2017-2019
·

Hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalleja, joilla tuetaan yhdistysten ja
kylien elinvoimaisuutta ja lisätään yhteistyötä

·

Hankkeen aikana perustettiin Kumppanuuspöydät ja Yhdistysrehvit sekä
työstettiin Oriveden kaupungin osallisuussuunnitelma ja Yhdistysyhteistyön
ohje

·

Lisätietoja:
www.orivesi.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/paikallinen-yhdistystoiminta/osallistuvaorivesi--hanke

Geronet-hanke 2019-2020
·

Hankkeessa koulutetaan senioreista digivertaisohjaajia

·

Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2019-2021
·

Hankkeen päätavoitteena on terveysliikunnan hyvien toimintatapojen
käyttöönotto ja soveltaminen järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyönä ohjelman kohderyhmänä ovat kotona asuvat, toimintakyvyltään
heikentyneet yli 75-vuotiaat

·

Lisätietoja: liikuntapäällikkö Roope Marski

10. Tiedottaminen
Oriveden kaupungin internet-sivut löytyvät osoitteesta: www.orivesi.fi
·

Yhdistystoiminnalle on koottu sivuille oma osionsa, josta löytyy mm. linkit
paikallisten yhdistysten kotisivuille: www.orivesi.fi/fi/osallistu-javaikuta/paikallinen-yhdistystoiminta

·

Oriveden kyliä ja kylillä toimivia yhdistyksiä esitellään info-osiossa:
www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/oriveden-kylia

·

Paikallisia tapahtumia voi ilmoittaa ja selata: www.orivesi.fi/fi/tapahtumat/

·

Ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Juuri nyt -osiosta:
www.orivesi.fi/fi/ajankohtaista

Oriveden kaupunki tiedottaa aktiivisesti kaupungin asioista omilla sosiaalisen
median kanavillaan:
www.facebook.com/orivesi/
www.instagram.com/orivedenkaupunki/
https://twitter.com/orivesi

Yhdistysten tapahtumista voidaan tiedottaa kaupungin some-kanavilla erityisesti
silloin, kun kaupunki on tapahtumassa osallisena ja muulloinkin mahdollisuuksien
mukaan.
Kaupungintalon aulassa on sähköinen infotaulu, jossa pyörii ympäri vuoden
yhdistysten tapahtumamainontaa. Myös yhteiset keskustelufoorumit kuten
esimerkiksi Yhdistysrehvit, Seurafoorumit ja Kumppanuuspöydät toimivat
tiedotuskanavina.

Lisätietoja:
Tiedottaja Jenni Koponen
sähköposti: jenni.koponen@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9214

11. Oriveden kaupungin yhdyshenkilöt
Kohderyhmä / palvelu

Yhdyshenkilö

Yhteystiedot

Hyvinvointiyhdyshenkilö

Hyvinvointijohtaja
Tuija Peurala

sähköposti: tuija.peurala@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9263

Lasten ja nuorten
kasvatus- ja
opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetusjohtaja
Mia Mattila

sähköposti: mia.mattila@orivesi.fi
puhelin: 050 406 0383

Nuorisopalvelut

Nuoriso-ohjaaja
Mira Marski

sähköposti: mira.marski@orivesi.fi
puhelin: 044 423 5496

Vapaa-ajan palvelut

Vapaa-aikaohjaaja
Petteri Lähteenmäki

sähköposti:
petteri.lahteenmaki@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9126

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen päällikkö
Kirsi Onnela

sähköposti: kirsi.onnela@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9270

Vanhus-ja
senioriyhdistykset

Hyvinvointijohtaja
Tuija Peurala

sähköposti: tuija.peurala@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9263

Potilasyhdistykset

Hyvinvointijohtaja
Tuija Peurala

sähköposti: tuija.peurala@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9263

Liikuntaseurat,
seurafoorumi

Liikuntapäällikkö
Roope Marski

sähköposti: roope.marski@orivesi.fi
puhelin: 050 421 0992

Kulttuuripalvelut,
kulttuurihyvinvointi

Kulttuuripalveluiden johtaja
Kansalaisopiston rehtori
Pia-Maria Ahonen

sähköposti: piamaria.ahonen@orivesi.fi
puhelin: 040 596 3087

Turvallisuusyhdyshenkilö

Kiinteistöpäällikkö
Petri Koivusilta

sähköposti: petri.koivusilta@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9268

Tekniset palvelut

Tekninen johtaja
Antti Jortikka

sähköposti: antti.jortikka@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9247

Tiedotusasiat

Tiedottaja
Jenni Koponen

sähköposti: jenni.koponen@orivesi.fi
puhelin: 040 133 9214

