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Kultavuoren 

Laulumaja 
Oriveden Mieslaulajat ja Naislaulajat omistavat yhdessä 

Kultavuoren Laulumaja -nimisen kulttuuritalon, joka on 

alun perin 1800-luvun puolivälissä rakennettu puuraken-

teinen talo.  

 

Talon rakennutti aikanaan asunnokseen Oriveden seura-

kunnan apulainen Johan Gyllenberg.  Sittemmin raken-

nuksessa toimi Oriveden ensimmäinen kansakoulu, joka 

aloitti toimintansa vuonna 1872.  Vuonna 1880 valmistui 

uusi koulurakennus ja vanha rakennus muutettiin opetta-

jien asuntolaksi. Vuonna 1915 tehdyssä remontissa raken-

nuksen itäpäähän on tehty laajennus.   

 

Vuonna 1985 Oriveden kunnanvaltuusto päätti tuolloin 

tyhjilleen jääneen opettaja-asuntolan purkamisesta.  Täl-

löin Oriveden Musiikkiyhdistys kiinnostui talon saami-

sesta yhdistyksen käyttöön ja lähetti Oriveden kunnan-

hallitukselle asiaa koskevan kirjeen.  

 

Kokouksessaan 14.4.1986 kunnanvaltuusto peruutti pur-

kupäätöksen ja päätti luovuttaa rakennuksen korvaukset-

ta Oriveden Mies- ja Naislaulajille sekä vuokrata tarpeel-

lisen tontin. Kuorot kunnostivat rakennuksen 1980-luvun 

lopulla talkootyöllä ja valtion avustuksella Oriveden kult-

tuurielämää palvelevaksi toimitilaksi.  

 

Molemmat kuorot pitävät viikoittaiset harjoituksensa 

Laulumajalla. Lisäksi talo toimii lukuisien muiden kult-

tuuri-, koulutus- ja juhlatilaisuuksien järjestämispaikka-

na. Kuorojen oman toiminnan lisäksi talossa järjestetään 

vuosittain n. 70 juhlatilaisuutta (mm. erilaisia perhejuh-

lia).    

Talo jolla on 

historiaa! 

Kodikkaan viihtyisät, avarat tilat  

Oriveden keskustassa, osoitteessa 

Koulutie 20. Häihin, perhejuhliin, 

muistotilaisuuksiin, kokouksiin, 

koulutuksiin, illanviettoihin. 

Käytössänne ovat tilat ja astiat 

jopa 100 hengelle, laulu- ja 

tanssisali, sauna- ja takkatilat, 

kaksi pianoa sekä karaokelaitteet. 

 

Tule viihtymään! 

Kul tavuor en  

Lau lumaja  



ALAKERRASSA: 

Tilaa noin 70:lle. Erilais-
ten juhlien järjestämi-
seen sopiva keittiö, 
100:lle kahvi- ja ruoka-
astiat, kahvinkeittimet 
jne. Vuokrattavissa myös 
kangaspöytäliinat ja kuo-
huviinilasit.  (Kattauskuvat: 
Juhlapalvelu Vallesmanni) 
 

 

Vuokraan sisältyvät: pia-
no sekä tarvittaessa piir-
toheitin ja valkokangas. 

 

Kesäaikana käytössä 
myös viihtyisä valokatet-
tu terassi, johon on käte-
västi kulku tarjoiluhuo-
neen kautta. Laaja piha-
maa antaa mahdollisuu-
den suurenkin joukon 
juhlien järjestämiseen. 

 

 

Oriveden Mieslaulajat ja Oriveden Naislaulajat 
omistavat keskellä Oriveden keskustaa upean 
vanhan historiallisen talon Kultavuoren 
Laulumajan. Laulumaja on suosittu juhlien, 
kokousten ja koulutustilaisuuksien  pitopaikka, 
jota vuokrataan edulliseen hintaan ympäri 
vuoden. 

Koulutie 20 

35300 Orivesi 

Vahtimestari: 040 753 5429 

Sähköposti: laulumaja@gmail.com 

Kotisivu: www.orivedenmieslaulajat.net 

YLÄKERRASSA: 

Salissa tilaa noin 30:lle istumapaikalle pöydän ääressä. 
Sali soveltuu hyvin myös tanssien järjestämiseen. Salissa 

on käytettävissä piano ja karaokelaitteet.  

 
Takkahuoneessa on viihtyisät tilat pienemmälle noin 15 

henkilön porukalle saunaillan viettoon ja ystävien kans-

sa seurusteluun.  Takkahuoneen yhteydessä on näppärä 

pikkukeittiö, jossa jääkaappi, liesi ja astiat 20:lle.  

Viihtyisä saunaosasto sopii  vaikka edustustilaisuuksien 

pitämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hinta/vrk 

Alakerta 190 euroa 

sis. alakerran tilat ja astiat  

Yläkerta 130 euroa 

sis.  yläkerran tilat, myös sau-

natilat ja astiat 

 

Koko talo 290 euroa 

sis.  kaikki tilat ja astiat  

Pöytäliinat 70 euroa/kerta 

sis. kankaiset pöytäliinat myös 

tarjoilupöytiin yms. 

 

Kul tavuoren  Lau lumaja  

  

Karaokelaitteiden vuokra 20 euroa/kerta 

Kokous-/koulutuskäyttö 

 

Neuvotellaan 

erikseen 
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