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Yhdistysten tilat ja talot Keski-Suomessa

Loppuseminaari
Jyväskylä 24.3.2018

OHJELMAOHJELMA

• Tervetulosanat ja kahvit

• Vesangan kylätalo Rientolan esittely

• Rakennushankkeiden suunnittelussa huomioitavia asioita, rakennusasiantuntija Raimo Toivola / Keski-
Suomen ELY-keskus

• Yhdistysten talot Keski-Suomessa: Wolmar-hankkeen tulokset

• Meidän talomme ja Wolmar

• Kysymyksiä ja keskustelua
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MIKÄ WOLMAR?MIKÄ WOLMAR?

• Wolmar on selvittänyt ja levittänyt tietoa yhdistysten ylläpitämistä toimitiloista

• Edistänyt toimijoiden osaamistasoa ja toiminnan laatua

• Pienimuotoiset paikallistoiminnan toimitilat säilyvät ja kehittyvät

• Rahoitus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Keski-Suomen ELY-keskuksen 
kautta

• Hankeaika 1.4.2016 - 31.3.2018

• Hallinnoija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

WOLMAR-HANKKEEN TULOKSETWOLMAR-HANKKEEN TULOKSET

• Mitä haluttiin saavuttaa?

• Mitä saatiin aikaan?

• Mitä tapahtuu tulevaisuudessa?
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WOLMAR-HANKKEEN TOIMENPITEETWOLMAR-HANKKEEN TOIMENPITEET

• Keskisuomalaisten yhdistysten omistamien kiinteistöjen kartoitus

• Selvityskortti avuksi tilojen hallintaan

• Yhdistystori.fi – toimitilahakemisto ja tietopankki

• Seutukunnalliset tapahtumat

• Tiedonvälitys ja osaamistason parantaminen

WOLMAR-HANKKEEN 
YHTEISTYÖKUMPPANIT

WOLMAR-HANKKEEN 
YHTEISTYÖKUMPPANIT

• Keski-Suomen kylät ry

• Suomen Nuorisoseurat ry / Keski-Suomen aluetoimisto

• Pro-Agria Keski-Suomi ry

• Keski-Suomen Liikunta ry

• Suomen Kotiseutuliitto ry

• Keskisuomalaiset Leader-ryhmät
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KARTOITUSKARTOITUS

• Wolmar on kartoittanut keskisuomalaisia yhdistysten 
ylläpitämiä toimitiloja

• Noin 400 kiinteistöä (esim. seurantalo, grillikatos, 
sauna tai muu kansalaistoiminnan paikka)

• 170 yhdistysten ylläpitämää liikuntapaikkaa

• = 570 paikkaa

KARTOITUSKARTOITUS

• Lähteinä käytetty eri rekistereitä ja kirjallisuutta

• Huomionarvoista on se, miten moni paikka löytyi vain 
haastattelujen ja kyselyiden kautta – täysin 
tietoyhteiskunnan ulkopuolella
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KARTOITUSKARTOITUS

• Toimitilojen käytössä ja kunnossa on suurta vaihtelua: aktiivisimmat voivat erinomaisesti, 
passiivisimmat ovat purkukunnossa

• Yleisimmät kiinteistötyypit ovat kylä- ja seurantalot, sekä laavut/kodat

• Ampumaratoja, lahtivajoja, raviratoja, näkötorneja, saunoja…

KARTOITUKSEN HAVAINTOJAKARTOITUKSEN HAVAINTOJA

• Yhdistys- ja kansalaistoiminnan murros

• Maaseutuasuminen ja muuttoliikkeet

• Kiinteistön tärkeys: yhteisöllisyys, kulttuurihistorialliset arvot, paikka toiminnalle
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KARTOITUKSEN HAVAINTOJAKARTOITUKSEN HAVAINTOJA

• Kunnossapito tuottaa haasteita ja asettaa talot eriarvoiseen asemaan

• Osaamisen taso

• Rakennus- ja korjaushankkeiden suunnittelu

• Talkooväen vähäisyys

• Rahoitus

KARTOITUKSEN HAVAINTOJAKARTOITUKSEN HAVAINTOJA

• Vuokraustoiminnan haasteet: 

• juhlapaikkoihin halutaan majoitusmahdollisuus

• Maaseudun talot ovat kaupunkilaisten näkökulmasta liian kaukana

• Näkyvyys: missä talon yhteystiedot?
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SELVITYSKORTTISELVITYSKORTTI

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

• Yhdistys kokoontuu yhdessä täyttämään selvityskorttia

• Selvityskorttitilaisuuksien yhteydessä on tehty katselmuksia taloille

• Selvityskortti on ladattavissa ohjeineen osoitteesta www.yhdistystori.fi/selvityskortti

• Excel-muodossa

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
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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

KEHITTÄMISPOLUTKEHITTÄMISPOLUT

• Selvityskortin pohjalta toimitilat voivat lähteä erilaisille kehittämispoluille

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

• Viimeisenä vaiheena on valmis kehittämissuunnitelma, jota voi sellaisenaan hyödyntää esimerkiksi 
hankehakemuksen pohjana tai muuna ohjeistuksena
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SELVITYSKORTTEJA JA KATSELMUKSIA 20 
KPL

SELVITYSKORTTEJA JA KATSELMUKSIA 20 
KPL

• Kinnulan seurojentalo

• Vehniän kylätalo Himma

• Häkkisen maaseutuseurantalo Harjulinna

• Jokihaaran kylätalo Talas

• Hietaman nuorisoseurantalo

• Keitelepohjan nuorisoseurantalo

• Keuruun Pohjoislahden ns-talo

• Keljon nuorisoseurantalo Tapiola

• Liesjärven kylätalo

• Kansalaistoiminnankeskus Matara

• Koiviston seuratalo

• Mämmen metsäpirtti

• Kintauden nuorisoseurantalo

• Riihilahden kylätalo

• Toivakan Vanha Pappila

• Muurasjärven Harjulinna

• Muurasjärven Kaitala

• Pihtiputaan Tuiskun Jukola

• Tupamäen koulu

• Niinilahden kylätalo

SELVITYSKORTIN LATAUKSIASELVITYSKORTIN LATAUKSIA

• Selvityskortti on ladattavissa ilmaiseksi Yhdistystorilta

• Latauksia 24.3.2018 mennessä 31 kpl, myös Keski-Suomen ulkopuolelta

• Selvityskortti on myös osa uutta sähköistä kyläsuunnittelutyökalua: kylamme.fi
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• Keskisuomalaisen yhdistystoiminnan portaali vuodesta 2008

• Osa valtakunnallista Toimeksi.fi-kokonaisuutta

• Yhdistykset voivat ilmoittaa ilmaiseksi toiminnastaan ja tapahtumistaan ja julkaista omia uutisia 
sivustolla

• Yhdistystori.fi uudistui toukokuussa 2017

• Ylläpitoa rahoittaa STEA Veikkauksen tuotoilla

• Wolmar on ollut mukana toimeksi.fi-kokonaisuuden uudistamisessa, kiinteistöjä omistavien 
yhdistysten näkökulmasta

• Toimitilahakemisto palvelee mm. tilojen vuokraajia ja tiloja kaipaavia kansalaisia

• Opas- ja materiaalipankki: hyödyllistä tietoa mm. kiinteistön ylläpitoon, korjauksiin, työllistämiseen, 
markkinointiin ja rahoitusmahdollisuuksiin
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• Toimitilahakemisto piti saada käyttöön jo kesällä 2016, mutta Toimeksi.fi-kokonaisuus päätettiin 
uudistaa juuri samaan aikaan

• Hakemisto viivästyi ja se tuli toimintakuntoon vasta hankkeen loppumetreillä

• Markkinointia ei päästy tekemään täydellä teholla

• Keskisuomalaisia toimitiloja palvelussa 134

• Muilla toimeksi.fi-verkoston alueilla yhteensä 50
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SEUTUTILAISUUKSIA

• Wolmar jalkautui seutukunnille

• Tapahtumia järjestettiin yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa

• Yhdistystoimijoiden verkostoitumista ja 
tiedotuksellista sisältöä

SEUTUTILAISUUKSIA

• Hankasalmi

• Jyväskylä

• Karstula

• Keuruu

• Muurame

• Pihtipudas

• Toivakka

• Uurainen

• Viitasaari

• Äänekoski
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MUUT TAPAHTUMAT

• Avoimet kylät –päivä 2016 ja 2017

• Valtakunnalliset kotiseutupäivät Jyväskylässä 2017

• Maaseutuparlamentti Leppävirralla 2017

• Häämessut Jyväskylässä 2018

• Kaikkiaan Wolmar-hankkeesta kuuli eri tapahtumissa yli 600 ihmistä

TIEDOTUS JA SOSIAALINEN MEDIA

• Kotisivut ja blogi: www.kyt.fi/wolmar / yhdistystori.fi

• Facebook: Yhdistysten tilat Keski-Suomessa

• Twitter ja Instagram: @wolmarhanke

• Uutiskirje Wolmarin kynästä
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SOSIAALINEN MEDIA

• Facebook: Yhdistysten tilat Keski-Suomessa: 75 tykkääjää

• Twitter: @wolmarhanke: 49 seuraajaa, 337 twiittiä

• Instagram: @wolmarhanke: 68 seuraajaa, 44 julkaisua

VIERASKYNÄ-KIRJOITUKSIA

• Matara.fi

• Keskisuomenmaaseutu.fi

• Maaseutu.fi

• Keskisuomalainen
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NÄKYVYYS TIEDOTUSVÄLINEISSÄ

• Haastattelu Yle Keski-Suomen radiouutisissa

• Sanomalehdissä Keskisuomalainen, Jämsän Seutu, Paikallisuutiset ja Viitasaaren Seutu

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

• Selvityskortti ladattavissa Yhdistystorilta tai kyläsuunnittelutyökalusta

• Lisätietoa ja ohjausta on saatavissa yhteistyökumppaneilta

• Toimitilahakemisto maksutta yhdistysten käytettävissä
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MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

• Mahdollisia jatkokehitystarpeita

• Yhdistysten markkinointiosaaminen

• Mistä lisää resursseja ylläpitoon?

MEIDÄN TALOMME JA WOLMARMEIDÄN TALOMME JA WOLMAR

• Kylätalo Himma Vehniällä

• Selvityskortin täytön jälkeen talolla käynnistyi 
”Kylätalo yhdistää - yleishyödyllinen 
investointihanke 2017-2019”
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MEIDÄN TALOMME JA WOLMARMEIDÄN TALOMME JA WOLMAR

• Häkkisen maaseutuseurantalo Harjulinna

• Selvityskortin täytön jälkeen on suunniteltu 
korjaushanketta

• Kotiseutuliiton seurantalojen 
korjausavustus 2018:
22 000 euroa

MEIDÄN TALOMME JA WOLMARMEIDÄN TALOMME JA WOLMAR

• Oinoskylän kylätalo Karstulassa

• Kylässä talossa -tapahtuman jälkeen taloon 
tehdään esteettömyysparannuksia Leader
Viisarin teemahankerahoituksella
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MEIDÄN TALOMME JA WOLMARMEIDÄN TALOMME JA WOLMAR

• Seututapahtumien jälkeen osa yhdistyksistä 
aktivoitui ja kokoontui täyttämään 
selvityskorttia

TEIDÄN TALONNE JA WOLMARTEIDÄN TALONNE JA WOLMAR

?
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AJANKOHTAISIA TIEDOTUSASIOITA

• Wolmarin loppuraportti julkaistaan ensi viikolla

• Seurantaloasian neuvottelukunnan Hyvän korjauksen palkinto –haku käynnissä

• KYT ry:n Elinvoimapajat huhti-toukokuussa

• Projektityöntekijä vapailla markkinoilla huhtikuusta alkaen

Yhdistysten tilat ja talot Keski-Suomessa

Kysymyksiä ja keskustelua


