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Yhdistysten tilat ja talot Keski-Suomessa

Selvityskortilla talojen tilanne 
selväksi

Talojen näkyvyyden parantaminen ja 
käyttöasteen lisääminen

SELVITYSKORTTI JA KEHITTÄMISPOLUTSELVITYSKORTTI JA KEHITTÄMISPOLUT

• Kiinteistöjen ylläpitoa varten on luotu selvityskortti, joka toimii yhdistysten 
itseohjaavana työkaluna

• Selvityskortin pohjalta toimitilat voivat lähteä erilaisille kehittämispoluille

• Wolmar suorittaa myös katselmuksia taloille

• Palvelut ovat maksuttomia ja selvityskortti on ladattavissa osoitteesta 
www.yhdistystori.fi
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SELVITYSKORTTISELVITYSKORTTI

• Selvityskortti on ajankohtainen tilannekuva kiinteistön kunnosta ja käytöstä

• Monipuolisen kortin täyttäminen keskustelun kautta avaa yhdistykselle 
mahdollisuuksia tarkastella toimitilaa eri näkökulmista

• Selvityskortti kokoaa taloon liittyvät pirstaleiset tiedot yhteen dokumenttiin ja 
täyttämisen yhteydessä tieto leviää myös yhdistyksen jäsenten välillä

• Selvityskorttia voidaan hyödyntää ja täydentää katselmusten yhteydessä

SELVITYSKORTTISELVITYSKORTTI

• Rakennuksen perustiedot: omistaja, 
hallinnoija, rakennusvuosi…

• Esteettömyys

• Varustus

• Käyttömahdollisuudet

• Kunto: säännöllinen huolto, tehdyt ja 
suunnitellut remontit

• Talous: tulot, menot, verot, 
lämmityskustannukset…

• Vuokraustoiminta

• Historia
• Markkinointi ja tiedotus
• Yhteistyö muiden alueen 

toimijoiden kanssa: yhdistykset, 
kunta, yritykset

• Oheispalvelut
• Turvallisuus
• Energia: lämmitys
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KEHITTÄMISPOLUTKEHITTÄMISPOLUT

• Selvityskortin pohjalta toimitilat voivat lähteä erilaisille kehittämispoluille

• Selvityskortin täyttämisen yhteydessä nousee usein ajatuksia siitä, miten 
kiinteistö saataisiin kukoistamaan vielä kirkkaammin

• Kehittämispolku on valmis prosessi tiettyine osa-askelineen: lähtötilanteen 
selvitys, tavoitteen muotoilu, resursointi, rahoitus, asiantuntijoiden 
konsultointi, jne

• Viimeisenä vaiheena on valmis kehittämissuunnitelma, jota voi sellaisenaan 
hyödyntää esimerkiksi hankehakemuksen pohjana tai muuna ohjeistuksena

• Vuokraustoiminnalla voidaan saada tuloja talon ylläpitoon

• Tyhjillään oleva talo ei hyödytä ketään

• ”Kyllähän vuokraisimme, mutta kukaan ei soita”

• Markkinointi on avainasemassa uusien vuokraajien löytämisessä

TALON NÄKYVYYDEN 
PARANTAMINEN JA 
KÄYTTÖASTEEN LISÄÄMINEN

TALON NÄKYVYYDEN 
PARANTAMINEN JA 
KÄYTTÖASTEEN LISÄÄMINEN
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• Perinteiset: paikallislehdet, ilmoitustaulut

• Digitaaliset: kotisivut, sosiaalinen media, verkkohakemistot

• Puskaradio: henkilökohtainen yhteydenotto on tehokas keino

TALON NÄKYVYYDEN 
PARANTAMINEN JA 
KÄYTTÖASTEEN LISÄÄMINEN

TALON NÄKYVYYDEN 
PARANTAMINEN JA 
KÄYTTÖASTEEN LISÄÄMINEN

• Yhdistystori on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n KYT-järjestöpalveluiden 
ylläpitämä portaali, joka palvelee Keski-Suomen maakunnan yhdistyksiä, 
järjestöjä sekä näissä toimivia henkilöitä tiedotukseen, koulutukseen ja 
yhdistystoimintaan liittyvissä asioissa.

• Osa valtakunnallista toimeksi.fi-verkostoa

• www.yhdistystori.fi

• Facebook: Yhdistystori.fi
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• Uudistui toukokuussa 2017

• Ajankohtaisia uutisia

• Toimijat voivat ilmoittaa sivustolla omat tietonsa

• Tietoa vapaaehtoistehtävistä

• Tapahtumakalenteri

• Ilmoituksia työ- ja harjoittelupaikoista

• Yhdistystoimijan tietopankki



13.11.2017

6

• Toimitilahakemisto palvelee mm. tilojen vuokraajia ja tiloja kaipaavia 
kansalaisia

• Opas- ja materiaalipankki: hyödyllistä tietoa mm. kiinteistön ylläpitoon, 
korjauksiin, työllistämiseen, markkinointiin ja rahoitusmahdollisuuksiin

• Toimitilahakemisto

• Yhdistyksellä on mahdollisuus markkinoida vuokrattavia tilojaan

• Palvelusta löytyy kokous-, harrastus- ja juhlatiloja niitä tarvitseville 
yhdistyksille, yrityksille ja kansalaisille
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• Opas- ja materiaalipankki
• Kiinteistöhuolto

• Taloudenhallinta

• Kiinteistöihin liittyvä lainsäädäntö ja määräykset
• (Perinne)korjaukset

• Työllistäminen (esim. talkkaritoiminta)

• Markkinointi: netti, some, perinteiset kanavat
• Rahoitus: Leader, seurantaloavustus


