Yhdistysten toimitilakyselyn
vastaukset

Toimitilakyselyyn vastasi 58 yhdistystä.
Yhdistyksen jäsenmäärä:
• Yhdistysten jäsenten määrä yhteensä 7420, keskimäärä 131
henkilöä/yhdistys.
• Kysymykseen vastasi 57 yhdistystä, joista kolme oli valtakunnallisia
yhdistyksiä ja yksi maakunnallinen.

3. Mihin seuraavista luokista yhdistys kuuluu?
Ääniä

Prosentti

Sosiaali- tai terveysjärjestö

19

41,3 %

Ammatti-, elinkeino- tai talousyhdistys

2

4,3 %

Vapaa-aika- tai harrastusyhdistys

11

23,9 %

Eläkeläis- tai veteraanijärjestö

6

13,0 %

Kylä- tai kaupunginosayhdistys

0

0,0 %

Urheilu- tai liikuntaseura

8

17,4 %

Taide- tai kulttuuriyhdistys

5

10,9 %

Nuorisoyhdistys, opiskelijajärjestö

1

2,2 %

Kotiseutu- tai perinneyhdistys,
sukuseura

2

4,3 %

Poliittinen yhdistys

2

4,3 %

Monikulttuuriyhdistys, ystäväseura

1

2,2 %

Kasvatus-, tiede- tai opintoyhdistys

2

4,3 %

Ympäristö-, eläin- tai
luonnonsuojeluyhdistys

0

0,0 %

3. Mihin seuraavista luokista yhdistys kuuluu?

Ääniä
Muu: Vammaisjärjestö,
omaishoitajien arjessa jaksaminen,
metsästysseura,
hyväntekeväisyys- ja naisyhdistys,
perheyhdistys,
julkisoikeudellinen yhdistys,
lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien puolesta,
pientaloyhdistys,
mielenterveyttä tukeva yhdistys,
yhdistysten yhteistyöelin,
seurakunta, edunvalvonta- ja harrastejärjestö

15

Yhteensä

74

4. Onko yhdistyksellä tällä hetkellä toimitilaa?

Ääniä

Prosentti

Kyllä

27

46,6 %

Ei

31

53,4 %

Yhteensä

58

5. Kuvaile nykyisiä toimitiloja
• ”Toimimme Vammelin tiloissa. Haluaisimme
vuokrata toimitilaa Muistiluotsityöntekijällemme.
Olemme saaneet STEAlta rahoitusta siihen.
Vammelissa sisäilmaongelmat, joten tilan
vuokraaminen sieltä kyseenalainen. ”
• ”Toimistotila 40 m² , sisältää 2 huonetta ja wc, sekä
autopistokepaikka, Lisäksi ryhmätila kerhotoimintaa
ja kokouskäyttöön 40 m², sisältää tupakeittiö ja wc.

Vuokra 630 €/kuukausi. Ei muita kuluja. ”
• ”Pieni harrastushuone vuokralla,
n. 20m2. N. 100€/kk. ”
• ”Meillä vapaa tila n 12 hengelle
Kuoppakankaan srk.”
• ”Varkauden Teatteritalo.
Oma tila. 1878,5 m2. ”

28 yhdistystä vastasi
• ”Toimitila sijaitsee Kuopiossa, josta käsin
tehdään liikkuvaa työtä lähikuntiin eli myös
Varkauteen. Kuopiossa kaksi työhuonetta ja
usean toimijan kanssa jaettu
kokous/ryhmähuone. ”
• ”Metsästysmaja, ympärivuotinen käyttö, oma,
120m2, yöpymismahdollisuus, vuokrataan
ulkopuolisille. Ampumaradat, vuokrataan
ulkopuolisille ”
• ”Soisalo-opisto käyttää tanssitunteihin
Soisalo-opiston salia. Sali on pieni ja
sitä käyttävät muutkin Soisalo-opiston
oppilaat (laulajat, soittajat jne.).”
• ”Perinnehuone Savontie 3,
omistaja Varkaudenev. lut. srk
ei kuluja huone toimii myös
em. järjestöjen kokoustilana. ”

5. Kuvaile nykyisiä toimitiloja
• ”Yhdistys jouduttiin lopettamaan vähäisen jäsenmäärän
takia, kun hallitusta ei saatu kasaan. Aktiivista toimintaa oli
noin 5 vuoden ajan omiin tarpeisiimme. Alkuun saimme
käyttää Revonhännän avoimen päiväkodin tiloja, ja se oli
oikein positiivista. Viimeisenä toimintavuonna tila taisi tulla
maksulliseksi. ”
• ”Yhdistys kokoontuu kirjaston kerhotilassa kerran
kuukaudessa. Tilan omistaa Varkauden kaupunki.
Neliömäärä ei ole tiedossa ja toisaalta tilassa on paljon
pysyvästi sijoitettua kalustoa ja rekvisiittaa, joka on
muiden toimijoiden käytössä, Käytössä oleva osa on
kameraseuralle liian suuri. Seura on vuokrannut myös
kirjaston näyttelytilaa (vuonna 2017 yhdeksi kuukaudeksi).
Vuokrakulut olivat näyttelytiloineen 2017 noin 500 €. ”
• ”Hallituksen jäsenten kodit jäsenten käyntipaikkoina,
vuokrattavien laitteiden säilytyspaikkana,
arkistomateriaaliensäilytyspaikkoina sekä Danske Bankin
kokoustila kokousten pitopaikkana.”

• ”Kokoustila on vuokrattu Vammelilta
5e/tarinailta. Iltoja on kaksi kertaa
kuukaudessa. Muutama kerta vuodessa
leivotaan ja pidetään myyjäisiä. Nykyiset tilat
ovat meille erittäin hyvät ja edulliset. ”
• ”Omistus. Toimistotilat lähellä Taulumäen
toria. Alakerrassa varasto. ”
• ”Vuokrattu varasto 60€/kk
tekniikalle. puvustolle yms. n. 3 m2
Lisäksi vuokraamme esiintymistilat
Harjurannan Kyläyhdistykseltä ”
• ”Tilat 139 neliötä/ Kaupungin omistamat tilat.
Sopivat tilat vertaistukikohtaamispaikalle.
Kaupunki ja Stea tukevat toimintaa.
Liikuntatalolta vuokrattu liikuntavuorot
viikottain. ”

5. Kuvaile nykyisiä toimitiloja

• ”Toimistotilaa (5 huonetta), kokoustilaa (65 ja
35 henkilölle), säilytystilaa. Vuokratilat 424
neliötä, 2500€/kk (sis. vesi ja sähkö). ”
• ”Seurakunnan omistamat toimitilat;
pääsali, sivusali (yht. n. 200 henk.),
kerhotila ja aputiloja; yht. n. 500 m2.
Kunto tyydyttävä. Pääsalissa
äänentoistojärjestelmä,
induktiosilmukka, kiinteä videotykki. ”
• ”Toimistotila Vammelissa. Käytetään
terveysmittauksien järjestämiseen,
keskustelukerhon ja muiden
pienempien omien kokousten
järjestämiseen sekä yhdistyksen
tavaroiden säilytykseen ja
arkistoimiseen. Kuukausivuokra
noin 87 euroa.”

• ”Kaksi vuokrattua toimistotilaa,
yht. noin 25 neliötä, vuokra
300€/kk. ”
• ”Toimisto+kokoustila,
vuokralla, n. 100 neliötä,
vuokrakustannukset
360€+sähkö+vesi. ”
• ”Toimisto/varastotila
alle 10 neliötä. Vuokra
41,20€/kk ”

• ”Metsästysmaja 80m2,
ympärivuoden lämmin. ”

• ”450 neliötä

Varastoa

Kokoustilaa
Ravintola
Harrastus
Museo ”

6. Onko yhdistyksen toimitilaa mahdollista vuokrata
muille yhdistystoimijoille?

Ääniä

Prosentti

Kyllä

7

14,6 %

Ei

14

85,4 %

Yhteensä

21

6. Mistä yhteystiedoista voi kysyä lisätietoja?

Metsästysseura Kangaslammin täjät ry
Pauli Sallinen p. 041 701 6138
Metsästysmaja, ympärivuotinen käyttö,
oma,
120m2,
yöpymismahdollisuus,
vuokrataan ulkopuolisille. Ampumaradat,
vuokrataan ulkopuolisille

Metsästysseura Lupi ry
Olli Koponen p. 0400 897 492
Metsästysmaja 80m2, ympärivuoden
lämmin

Warkaus-seura ry
Pj. Jaakko Ikonen
jaakko.ikonen@lakimajakka.fi
0403744158
450 neliötä
Varastoa
Kokoustilaa
Ravintola
Harrastus
Museo

8 yhdistystä vastasi

6. Mistä yhteystiedoista voi kysyä lisätietoja?

Varkauden Teatterin Kannatusyhdistys ry
jussi.heiskanen@varkaudenteatteri.fi,
tiia.huopalainen@varkaudenteatteri.fi,
kari.suhonen@varkaudenteatteri.fi
Varkauden Teatteritalo. Oma tila. 1878,5 m2.

Vammel ry, Vammeltalo, Ahlströminkatu 12
040 5160 778, asiakaspalvelu@vammel.fi
Toimistotilaa, kokoustilaa (65 ja 35 henkilölle),
säilytystilaa. Keittiö. Biljardipöytä.

8 yhdistystä vastasi

Varkauden Helluntaiseurakunta
Pekka Kaatrasalo, pekka.kaatrasalo@outlook.com,
p. 040 5832601
Seurakunnan omistamat toimitilat; pääsali, sivusali
(yht. n. 200 henk.), kerhotila ja aputiloja; yht. n.
500
m2.
Kunto
tyydyttävä.
Pääsalissa
äänentoistojärjestelmä, induktiosilmukka, kiinteä
videotykki.

7. Missä päin Varkautta yhdistyksen
toimitilat sijaitsevat?
Ääniä

Prosentti

Päiviönsaari

13

52,0 %

Taulumäki

8

32,0 %

Kuoppakangas

3

12,0 %

Käpykangas/Kaura-aho

0

0,0 %

Könönpelto

0

0,0 %

Puurtila

0

0,0 %

Luttila

0

0,0 %

Häyrilä

0

0,0 %

Kangaslampi

2

8,0 %

Muu: Harjuranta,
Joutenlahti, Lehtoniemi,
Kauppakatu

5

Yhteensä

31

8. Jos yhdistyksellä ei ole toimitilaa, mitä
tiloja yhdistys käyttää tällä hetkellä?

42 yhdistystä vastasi

MITÄ TILOJA ON TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTÖSSÄ?
KAUPUNGIN OMISTAMAT TILAT

4

7

MUUT

13

VAMMELTALO

13

KODIT

Uimahalli

3

4

RAVINTOLAT, KAHVILAT

LUTERILAISEN SEURAKUNNAN TILAT

8

6

3

Kirjasto

Koulujen salit ja ulkokentät

Liikuntatalo

Kaupungintalo

2

MUUT TILAT:
- Palvelukeskuksen sali
- Toimintakeskus Pihlaja
- Hanivelin kokous- ja saunatilat
- Keskuskonttori
- Kuntoranta
- TaitoShopin askartelutilat
- Varkauden Urheiluseurat ry:n
kokoustilat
- Demarikulma
- Danske Bankin kokoustila
- Aktiivien kautta saatavat ilmaiset
tilat (hallituksen kokouksille)
- Yritysten ja yhteistyötahojen tilat
- Warkaus-sali (isommissa
tapahtumissa)

8. Jos yhdistyksellä ei ole toimitilaa, mitä
tiloja yhdistys käyttää tällä hetkellä?
• ”- pidämme kokoukset ravintola Kaks Ruususssa, koska
hallituksemme jäsenet eivät voi tulla Vammel ry:n tiloihin,
tiettyjen sisäilmaongelmien takia ( monenlaisia oireita jo
parin tunnin kokouksen aikana) sekä yleisötilaisuudet joko
kirjastolla tai muissa tiloissa ja maksamme ko. tiloista
vuokraa tilaisuuksien keston ja / tai tarjoilujen mukaan

42 yhdistystä vastasi

• ”Vuokrataan Vammelilta maanantaisin ja keskiviikkoisin
8.45-13.00 harrasteryhmille ja kokouksiin. Uimahalli
maanantaisin liikuntasali 12.45-13.30 ja pientyhmä-allas klo
13.30-14.30. Lisäksi Kirjaston kokoustilat juhliin ja myyjäisiin
4-6 kertaa vuodessa. Palvelukeskuksen sali keväisin ja
syksyin. ”

- varastokaapit Vammel ry:n tiloissa ”

• ”Jäsenillat, luennot ja kokoukset Warkaus-klubilla,
sukuaputoiminta kirjaston mediakeitaalla. Hallituksen
kokouksia myös mm. kirjaston soittohuoneessa,
mutta kirjasto sulkeutuu jo klo 19. ”

• ”Yhdistys toimii Vammeltalolla. Käytössä
on kaappi yhdistyksen tavaroille ja
tapaamiset ovat Vammeltalon tiloissa.”

• ”Kuoppakankaan srk”

• ”Vammel ry / uimahalli”

• ”Seurakunnan tiloja”

• ”Vammeltalo Varkaus”

• ”Kaikki kokoukset pidetään
Vammelin katon alla. ”

8. Jos yhdistyksellä ei ole toimitilaa, mitä
tiloja yhdistys käyttää tällä hetkellä?
• ”Vammeltalon tiloja ryhmätoimintaan
ja kokouksia varten.”

• ”Repokankaan koulun liikuntasali yhden tunnin
vuoro viikoittain. ”

• ”Ravintoloiden tiloja, yksityiskoteja”

• ”Kaupungintalon tiloja lakisääteisten kokousten
pitoon. n.2krt/ vuosi ”

• ”Vuokratiloina käytämme Joutenlahden koulun salia ja
Savontien koulun salia. Savontien koulun salissa on hometta,
joten siellä opettaminen on aika riskialtista sekä opettajille
että oppilaille.
Liikuntatalon salissa on ilmastointiongelmia eivätkä
opettajat halua sinne tunteja.
Jokin terveellinen ympäristö/sali olisi tanssituntien osalta
siis tanssijoilla hakusessa. ”

• ”toimistotilat vuokralla, kokous- ja
koulutustiloja vuokrataan tarpeen mukaan
mm. eri kahviloista/ravintoloista. ”
• ”Pidämme kokoukset ja lukupiiri
illat jäsenten kotona. ”
• ”Kokoonnumme TaitoShopin
askartelutiloissa.”

8. Jos yhdistyksellä ei ole toimitilaa, mitä
tiloja yhdistys käyttää tällä hetkellä?
• ”Yhdisyksen jäsenten tiloja”

• ”Olemme vuokralla Kuntorannassa”

• ”Sählypeleihin Könönpellon koulun
liikuntasalia talvikaudella ja Joutenlahden
urheilukenttää kesäkaudella. ”

• ”liikuntatalo, judosali/tatami”

• ”Pidämme kokouksia kaupungin
henkilöstöravintolassa, paikallisissa
ravintoloissa tai Waltterin koulun
kokoustiloissa. ”

• ”Hanivilin kokous ja saunatiloja, Varkauden Urheiluseurat
Ry:n kokoustiloja ”

• ”Paikkakunnan Kahvio- ja Ravintolatiloja
kulloisenkin tarpeen mukaan. ”

• ”Työkeskus seurakuntasali, Demarikulma
Kauppakatu 32 Varkaus ”

• ”Varattua vuokratilaa, 2 x kuukaudessa.”

• ”Olemme Vammel ry:n kannatusyhdistys ja
kokoonnumme heidän tiloissaan. Osaksi maksamme
vuokraa, mutta pääasiassa toimimme yhteistyössä
muiden jäsenyhdistysten kanssa, jolloin voimme
kokoontua ilmaiseksi. ”

• ”Pyrimme käyttämään aktiivien kautta saatavia
maksuttomia tiloja, mutta ne soveltuvat vain hallituksen
kokouksiin. Muihin tapahtumiin joudumme maksamaan
tiloista. Olemme käyttäneet esimerkiksi kirjaston ja
keskuskonttorin tiloja. ”

• ”Vammeltalon tiloja ja Kangaslammilla "Kaijan Kahvila” ”

8. Jos yhdistyksellä ei ole toimitilaa, mitä
tiloja yhdistys käyttää tällä hetkellä?
• ”Vammelin kokoustila”
• ”Varkauden kirjasto, mediakeskus”

• ”Kaupungin tarjoamaa IP-tilaa Luttilassa sekä
perhekahvilatoimintaan Vammel ry:n tiloja
Ahlströminkadulla ”
• ”Yhdistys käyttää Vammeltalon tiloja. ”
• ”Pihlajan Toimintakeskus ,Vammelin tilat joskus ”
• ”Lisäksi säännöllisesti käytössä uimahallin liikuntasali ja
satunnaisesti kirjaston kokoushuone tai Warkaus-sali
isompia tilaisuuksia varten. ”
• ”Käytämme yritysten ja yhteistyötahojen tiloja.”

• ”Käytämme myös Varkauden kirjaston kokoustilaa
kerhotapahtumiin kaksi kertaa kuukaudessa, liikuntatiloja
Varkauden liikuntatalolla ja uimahalli Ilonpisarassa. Näissä
tiloissa on säännölliset liikuntavuorot ”

• ”Kokoustilana Danske Bankin neuvotteluhuonetta.
Danske Bankin kokoustilaan olemme erittäin tyytyväisiä =
arvosana 5.
Danske Bank ei peri vuokraa toimitilasta.

Yhdistysten jäsenten kodit toimitiloina: arvosana 1 . ”

• ”Päiviönsaaren koulun liikuntasalia. ”

9. Kuinka tyytyväinen olet yhdistyksen käytössä tällä
hetkellä oleviin toimitiloihin?

Ääniä

1.

2.

3.

4.

5.

3

6

11

14

14

6%
12%

29%

1
2
3
23%

4
5

Prosentti

6,3 %

12,5 %

22,9 %

29,2 %

29,2 %

29%

1-5 (1 = en lainkaan tyytyväinen, 5 = erittäin tyytyväinen)

48 yhdistystä vastasi

10. Onko yhdistyksellänne tarvetta saada
toimitiloja?

Ääniä

Prosentti

Kyllä

31

54,4 %

Ei

26

45,6 %

Yhteensä

57

11. Kuvaile, millaisia tiloja tarvitsette?

35 yhdistystä vastasi
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11. Kuvaile, millaisia tiloja tarvitsette?
• ”Tarvitsemme kokoontumisiin tilan (esim kokoushuone)
johon mahtuu 10-20 osallistujaa, ja jossa ei ole
sisäilmaongelmia (nykyisessä on), kaappitilaa yhdistyksen
tavaroille. Vertaisryhmällä on oma liikuntaryhmä joka toimii
tällä hetkellä uimahallin salissa. ”
• ”Varasto/säilytystilaa mm. arkistolle ja kirjoille,
kokoushuone, luentoihin/koulutukseen soveltuva tila.
Henkilömäärä 30-40. Hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Tilatarve jäseniltoihin ja kokouksiin 1x/kk, sukuapu 2x/kk,
kesäkuukausina ei toimintaa. Kahvinkeittomahdollisuus.
Langaton netti tai muu internet-yhteys. Projektoria varten
valkoista seinäpintaa kuvien heijastamista varten tai tilaa
valkokankaalle.
Tarvitsemme tilan, jonne voi kokoontua ainakin kahdeksaan,
vaikka jopa yhdeksään asti illalla. ”

35 yhdistystä vastasi

• ”Harrastetyhmille, laulu-, tanssi-, tanhu- ja esiintymistaidon
tiloja noin 25 hengelle kerrallan. Näihin liittyen tavaroiden
säilytyspaikkoja. Kerhoja varten tilat 30-40 hengelle ja tämän
tilan yhteydessä välttämättömät keittiötilat. Kerhotilojen
yhteydessä pysyvä säilytyspaikka tavaroille aj arkistoille.
Jumppasali ja pienryhmäallas vesijumpalle. ”

• ”Varsinaisia toimistotiloja ei tarvita, mutta
suurempia ryhmiä varten tilat, jotka nykyään
Vammel-talolla.
Tilat joihin mahtuu yli 20 henkeä, omiin tiloihin sopii
juurikin tuo 20 henkilöä. Liikuntatiloja olisi tarvis
jotta voisi pitää joitakin liikuntaryhmiä ne meidän
tulee varata muualta. ”

11. Kuvaile, millaisia tiloja tarvitsette?

• ”Kokous/kerhohuone,esteettömyys.Henkilömäärä riippuu
aina tapahtumasta. Onko kokous,kerhoilta tai avanneilta.”
• ”Toimisto 1 - 2 hlö n 20 - 25 neliö ja kerhotilaa ryhmien
kokoontumiseen. Ryhmien koko n. 20 hlö. Ryhmiä
kokoontuu kaksi samanaikaisesti. ”

• ”Harjoitustilaa sekä kuivaa ja lämmintä
varastotilaa pitkäaikaista varastointia tarvittaville
lavasteille ”
• ”Liikuntaan soveltuva, hieman liikuntasalia
pienempi tila, missä olisi mahdollisuus
kattokiinnityksille (ilma-akrobatiaa varten)”

• ”- kokoushuone, sekä mahdollisesti tila, jossa voisi järjestää
yleistöluentoja tms. esittelyjä suuremmalle joukolle sekä
varastotilaa parin kaapin verran ”

• ”Kokoushuonetta jossa
kokousvälineistö,netti .n.20-30
neliötä,saniteettitilat. ”

• ”Ajanvarauksella ryhmätila pari kertaa kuukaudessa, johon
mahtuu 5-10 henkilöä. Pieni keittiö ja jääkaappi kahvitusta
varten. Tila, jossa mahdollista tavata tarvittaessa
Varkautelaisia asiakkaita - tälle tarve harvemmin.
Esteettömyyttä kannatetaan. ”

• ”Toimistotilojen tarve vähintään 2 henkilölle,
lisäksi kokous- ja neuvottelutiloja n. 20 hengelle
ja sekä koulutustiloja n. 50 hengelle. ”

11. Kuvaile, millaisia tiloja tarvitsette?

• ”Askarteluun ja käsitöiden tekemiseen sopivat tilat,
keittiötiloille olisi välillä tarvetta, jos keittiötilat olisivat
käytettävissä/varattavissa, tulisi käyttöä varmaankin lisää.
Esteettömyys olisi toki plussaa, yhdistyksen jäsenet ovat
iäkkäämpiä, portaiden kulkeminen haasteellista. ”
• ”Kelkkauraston hoitokaluston säitykseen tarvittaisiin
tila, esim. Kangaslammilta. ”

• ”Könöpellon koulun sali on pienehkö ja vuoroa on
haluttu aikaisemmalle illalle. Käyttäjiä on paljon.

Joutenlahden kenttä on ollut melko ok,
toivottavasti pysyy vähintään samankuntoisena
(nurmen leikkaus ym). ”

• ”Perheentalo tilat ja toimistotiloja ”
• ”Tarvetta olisi peilisali tyyppisestä tilasta, kooltaan n.
200m² kurssilla yleensä n 30-40 henkilöä ”
• ”Kokoustila 20 henkilölle. ”
• ”Kerhokokoontumiset 250 henkeä ohjelmaa kahvittelua.
harraste- liikuntaryhmät noin 20 ryhmää noin 20 henkilöä. ”

• ”Toistaiseksi olemme kirjastolla.”
• ”Kokoustiloja tarvitsemme erityisesti. Kokoustilaksi
riittää huone, johon mahtuisi kymmenisen henkilöä.
Lisäksi järjestömme tarvitsee hieman huonetta
suurempia tiloja erilaisiin keskustelutilaisuuksiin, jotka
olisivat kaikille avoimia. ”

11. Kuvaile, millaisia tiloja tarvitsette?

• ”Muutaman kerran vuodessa kokoustilaa. 10-30 ???
Esteettömyys on tärkeä. Varastotilaa vähän. ”
• ”Toiminnallisiin harjoituksiin (ensiapu-) sekä
ensiapukursseille. 10-20 hlölle. ”

• ”- varasto/kokoustiloja

• ”Esteetön kokoustila noin 2/kk 10-15 henkilölle, 2/v 30-50
henkilölle.
Lukittava kaappi arkisto ja varastotilaksi tai ainakin tila
omalle lukittavalle kaapille. ”
• ”Harjoitustila Kaupingista, jolloin voisi toteuttaa
nuorten teatteriryhmiä myös kaupunkialueella ”

- perhekahvilatoimintaan soveltuvia tiloja
- kerhotiloja ”

• ”Toimisto/hallituksen kokoustila sekä arkistointitila helppokulkuinen, n. 30-40m2, max 20 henkeä kerrallaan.

• ”Tulevaisuudessa edelleen kyllä. Toimisto, kokoustila,
saavutettavuus huomioitava, neliöt 20-30. ”
Isommille kokouksille voisi olla yhteinen kokoustila. ”

11. Kuvaile, millaisia tiloja tarvitsette?

• ”1-2 toimistohuonetta, varasto-/säilytystilaa, 2 tilavaa
kokoushuonetta, pienempi palaverihuone, aula tms.
avoimen kohtaamispaikan toimintaan soveltuva tila. Tilaa
vähintään 250-300 neliötä (tai n. 30-100 hengen
kokoushuoneet). Hienoa, jos löytyisi myös kevyeen
liikuntaan sopiva tila.

Tilojen on tärkeät olla esteettömät niin liikkumisen kuin
sisäilman puolesta. ”
• ”Toimisto/varastotila n.15-20 neliötä
Liikuntatila peilillä varustettu n.200 neliötä n. 25-30 hlö:lle
Liikuntasali n.220 neliötä ja 400 neliötä n.20-25 hlö:lle
tilaa/korkeutta vaativaan lasten liikuttamiseen ”

• ”Salibandyn harrastamiseen soveltuva tila.”

• ”lasten ja varhaisnuorten toimintaan
soveltuvaa tilaa n. 20 -30 henk. ”

• ”Edullinen, mutta hiukan nykyistä paremmin
lapsiperhetapaamisiin soveltuva tila voisi olla
tarpeen. Vammel-talossa riittää lähtökohtaisesti
tilaa, mutta tilat ovat sokkeloiset ja keittiötila on
kaukana leikkitilaksi järjestetystä pisteestä. Tämä
vaikeuttaa toimintaa silloin, kun vapaaehtoiset
iltapalan laittajat tulevat tapaamisiin omien
lastensa kanssa. Lisäksi mahdollisuus kulkea
julkisilla kulkuneuvoilla myös iltaisin olisi hyväksi. ”

12. Missä päin Varkautta yhdistyksen tilojen tarve
sijaitsee?

Ääniä

Prosentti

Päiviönsaari

20

74,1 %

Taulumäki

16

59,3 %

Kuoppakangas

10

37,0 %

Käpykangas/Kaura-aho

3

11,1 %

Könönpelto

2

7,4 %

Puurtila

0

0,0 %

Luttila

0

0,0 %

Häyrilä

0

0,0 %

Kangaslampi

1

3,7 %

Muu: Keskustan alueella

11

Yhteensä

63

13. Kuinka paljon olisitte valmis maksamaan vuokraa yhdistyksen toimitiloista?
Ääniä

Prosentti

0€/kk

17

38,6 %

1-50 €/kk

19

43,2 %

51-100 €/kk

2

4,5 %

101-150 €/kk

2

4,5 %

151-200 €/kk

1

2,3 %

201-250 €/kk

2

4,5 %

251-500 €/kk

3

6,8 %

501-750 €/kk

1

2,3 %

751-1000 €/kk

0

0,0 %

1001-1250 €/kk

0

0,0 %

1251-1500 €/kk

0

0,0 %

1501-1750 €/kk

0

0,0 %

1751-2000 €/kk
Yhteensä
n. 8 100 – 11 000 2501-3000 €/kk
euroa/kk
Yli 3000 €/kk

2

4,5 %

1

2,3 %

0

0,0 %

Yhteensä

50

14. Onko yhdistys Vammel ry:n jäsenyhdistys?

Ääniä

Prosentti

Kyllä

22

39,3 %

Ei

34

60,7 %

Yhteensä

56

15. Haluatko tilata Vammel ry:n uutiskirjeen?

Ääniä

Prosentti

Kyllä

19

39,6 %

Ei

29

60,4 %

Yhteensä

48

16. Aiheeseen liittyviä kommentteja
• ”Nykyiset toimitilat, samoin kuin edelliset, ns. muiden
nurkissa, ei omaa "kotipesää". Nykyiset tilat eivät ole
käytännön kannalta parhaat mahdolliset. Kokoustila pieni ja
epäkäytännöllinen. "Luentotila" kolkko ja myös tämä tila on
tarpeeseen nähden epäkäytännöllinen. Kirjaston
mediakeitaalla kokoontuu kaksi kertaa kuussa klo 13-17
yhdistyksemme sukuapuryhmä, mutta koska tila on julkinen,
aiheuttavat toisinaan mediakeitaalla kokoontuvat nuoret
häiriötä.
Pienellä yhdistyksellä ei ole varaa maksaa (isoja) tilavuokria.
Nykyisen käytännön mukaan maksaa jokainen
jäseniltaan/kokoukseen saapuva jäsen itse kahvinsa, jolla
katetaan tiloja vuokraavan mukaan nimellinen tilavuokra.
Varkaudesta on vaikea, lähes mahdotonta löytää edullista
tilaa, jossa voisi kokoontua iltakahdeksaan-iltayhdeksään asti.
Jäseniltamme alkavat tavallisesti klo 18, koska moni
jäsenistämme käy töissä. ”

23 yhdistystä vastasi

• ”On hvyin vaikea ylläpitää yhdistystoimintaa, koska
toimitilojen repaleisuus ja kustannukset syövät niin
taloudelliset kuin toiminnallisitkin voimavarat.
Eläkeläisjärjestöt tuntuvat tässä kaupungissa jäävän reunaalueille päätöksenteossa vaikka nämä järjestöt pyörittävät
tosi pienillä budjeteilla jopa yli kahden tuhannen ihmisen
virkistystoimintaa harrastuksineen ja
syrjäytymisenehkäisyineen vuosittain. ”

• ”Valtakunnallisella yhdistyksellä on paikallisesti vain
yhteyshenkilö, joka järjestää toimintaa. Vammel ry:n tilat ja
palvelut mahdollistavat vertaisryhmien toiminnan.
Sisäilmaongelmat haittaavat tilojen käyttöä. ”

16. Aiheeseen liittyviä kommentteja
• ”Meidän tilan tarve ei ole akuutti. Tarvitsemme tilat jossa
meillä oma toimisto jossa kaksi työntekijää mahtuu
työskentelemään. Johon voimme varastoida jonkin
verran materiaalia ja asiakirjoja sekä toimintatarvikkeita
eli tulisi olla pieni varastohuone käytössämme. Tilan
tulee olla sellainen että voimme keskustella asiakkaiden
kanssa rauhallisessa tilassa ja kuuluvuus tulisi olla niin
että naapuri toimistoon ei kuulu kaikki jutteleminen. ”
• ”Muistiluotsi on matalankynnyksen toimipiste joka jakaa
tietoa muistista ja muistisairauksista. Se järjestää
kohderyhmälle järjestölähtöistä toimintaa. Muistiluotsi la on
ollut Varkaudessa 381 asiakaskontaktia vuoden 2017 aikana.”
• ”Tällä hetkellä emme maksa kokoontumistiloista vuokraa.
Yhdistyksellä ei ole säännöllisiä tuloja, lukuunottamatta
jäsenmaksupalautuksia, joten vuokranmaksukykyä ei tällä
hetkellä oikein ole. Yhdistyksemme täytyisi hakea
vuokranmaksuun avustuksia. Kuukausivuokran suuruus
riippuisi täysin avustuksen määrästä. ”

• ”Savon Ilco on vammaisjärjestö ja jäsenistö jakautuu
etelästä Mäntyharjuun, pohjoisesta Iisalmeen.
Kerhotoimintaa on Iisalmessa, Kuopiossa,
Varkaudessa ja Mikkelissä.”
• ”Yhdistysten talo toiveissa johon voi yhdistys
osoittaa postiosoitteensa ja kuten sanottu ne
kokoustilat,minikeittiö... ”
• ”Varkauden Sotiemme veteraanijärjestöillä on
yhteityöelin, jonka pj toimii Reino Eskelinen ja
sihteerinä Riitta-Leena Heinonen. Viimeksi mainittu
vastasi kyselyyn puheenjohtajien pyynnöstä.
email yllä, puh 0443726941 ”

16. Aiheeseen liittyviä kommentteja

• ”Olemme omarahoitteisesti toimiva vapaa-ajan
kelkkailua ja matkailua edistävä yhdistys Varkauden
ja entisen Kangaslammin alueella. Keskustelemme
mielellään lisää kaluston säilytys mahdollisuuksista
ja muustakin yhteistyöstä aihealueeseen liittyen. ”
• ”Kokoustilan yhteydessä kahvinkeitto mahdollisuus,
mahdollinen sauna.
Tarve iltaisin. ”

• ”Mikäli tämä kysely tuli entisen VSMP:n
puheenjohtajuuden takia, päivitättehän että yhdistys on
jo lopetettu (tehty PRH:lle ilmoitus).

Mikäli kysely tuli FC Vanukkaiden takia, vastaan toisen
kerran kyselyyn. ”

• ”Toimintamme on hyvin pienimuotoista ja olemme
erittäin tyytyväisiä Vammelin tarjoamiin
palveluihin. ”
• ”Laitoin kyselyn myös muutamalle muulle yhdistyksen
avain henkilölle, joten saattaa tulla erilaisiakin vastauksia.
Kiitos että kyselette ja autatte parantamaan tilannetta
jatkossakin. ”
• ”Vammelin uutiskirje tulee säännöllisesti seuran
sihteerille. ”

• ”Kun ei ole mitään säännöllistä toimintaa, niin
maksu koontumis kerran mukaan. ”

16. Aiheeseen liittyviä kommentteja

• ”Esteettömyys/saavutettavuus vaaditaan.
Miel. bussiyhteys tai Pali-pysäkki lähellä. ”

• ”Osuutemme jäsenmaksutuloista varsinaisen toiminnan
puolella on rajallinen, mutta olemme valmiit
jatkossa budjetoimaan toimitilavuokraa varten.
Projektitoiminnan tulot käytetään meillä talkkaritoimintaan. ”

• ”Vammelin jäsenkirje tulee jo sihteerille ”

• ”Olemme tehneet aiesopimuksen
Perheentalon kanssa. ”

• ”Seurakunta on kiinnostunut rakentamaan käyttöönsä lisää
tilaa ensisijaisesti lasten- ja nuorten toimintaa varten.
Hanketta edistäisi, jos tiloilla olisi muitakin käyttäjiä, jotka
osallistuisivat vuokran muodossa tilakustannuksiin.
Seurakunnan oma tilojen käyttö painottuu iltoihin ja
viikonloppuihin. ”

