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Yhteistä tekemistä tarjoamaan 
Savonlinnan seudulla järjestetään yhdistysten, järjestöjen, yritysten ja muiden yhteisöjen sekä 

yksittäisten aktiivien toimesta valtava määrä tapahtumia, tilaisuuksia, harrasteita ja muuta aktii-
vista elämää edistäviä kinkereitä. 
 

Monien järjestäjien, mutta ennen kaikkea tapahtumia etsivien asukkaiden, mielestä ongelma on 
”osallistumissuunnittelussa” eli tulevien tapahtumien huomaamisessa riittävän ajoissa. Usein har-
mituksen aiheena on viikonvaihteeksi sovittu anoppilavierailu juuri sinä viikonvaihteena, jota edel-
tävänä torstaina paikallislehdestä löytyy ilmoitus erityisen kiinnostavasta tapahtumasta. 
 

Myös pidempiaikaisten harrastusten osalta on toisinaan vaikeuksia harrastuksen järjestäjien ja 
potentiaalisten harrastajien kohtaamisessa; liian moni on harmitellut kuulleensa harrastusryhmäs-
tä vasta siinä vaiheessa, kun se osallistujapulan vuoksi on jo lopetettu tai peruttu. 
 

Näihin pulmapisteisiin avuksi on kehitetty YSSI.FI -palvelualusta, jossa esitellään tapahtumia, 
harrasteita ja vertaistukitoimintaa. Esittelijöinä voivat olla yhdistykset, yritykset, myyt yhteisöt ja 
yhteiskunnan toimijat. 
 

YSSI.FI –palvelusivustalla oli tammikuussa liki 13.000 käyntiä. Käyttäjät ovat siis mukavasti löy-
täneet palvelualustan, nyt pitää saada myös ”täyttäjät” eli tapahtumien, harrasteiden, vertaistuki-
toiminnan ja tilaisuuksien järjestäjät löytämään ja täyttämään YSSI.FI –palveluhakemistoja. 
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Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtu-
miemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut pyynnöstäsi postituslistalta. Pyydämme 
anteeksi, mikäli tämän ”kieltosi” jälkeen ”putkahdat” uudestaan kuukausi@postin saajaksi, sillä täyden-
nämme listaa koko ajan yhdistysten ja yhteisöjen kotisivuilta ja muista vastaavista lähteistä. Toivomme 
kärsivällisyyttä näissä osoiteasioissa. 
Mikäli hyväksyt olosi tällä kuukausi@postin postituslistalla, niin sinun on hyvä tietää, että postitamme si-

nulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esimerkiksi Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
Seuraava kuukausi@posti ilmestyy maaliskuun puolivälissä ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 8. 3. 2019 osoit-
teella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Helmikuun kuukausipostissa 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Soste-
rin yhdessä järjestämät kehittämistyöpajat ovat 
olleet syyskuun 2017 alusta yksi keskeinen työ-
kalu Savonlinnan seudun kolmannen sektorin ja 
paikallisen sairaanhoitopiirin toiminnan yhtei-
sessä kehittämistyössä. Työpajoja ja niiden tu-
loksia esitteleviä prosessimessutapahtumia on 
helmikuun 2019 puoliväliin mennessä järjestetty 
yhteensä 17 kappaletta ja eri teemoja ja aiheita 
näiden pajojen ohjelmissa on ollut 56 kappalet-
ta. 

Tähän mennessä pajoihin on osallistunut yh-
teensä 577 sosterilaista (osin samoja henkilöitä 
eri pajoissa), 331 yhdistystoimijaa (osin samoja 
henkilöitä eri pajoissa), 63:sta eri yhdistykses-
tä/järjestöstä sekä 94 yhteistyökumppania (osin 
samoja henkilöitä eri pajoissa), 19 eri yhteistyö-
kumppanin joukosta. Yhteensä Sosterin ja kol-
mannen sektorin yhteisiin työpajoihin ja proses-
simessutapahtumiin on ajalla 1.9. 2017 –15. 2. 
2019 osallistunut 1002 osallistujaa (osin toki 
samat henkilöt useissa tilaisuuksissa). 

 

Kymmeniä käyttöön otettuja ideoita 

-pankkiinkin on jäänyt vielä jokunen 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Soste-
rin yhdessä järjestämissä kehittämistyöpajoissa 
on syntynyt kymmeniä hyviä ideoita, joista osa 
on otettu nopeastikin käyttöön esimerkiksi Sos-
terin asiakas- ja potilaspolkujen kehittämisessä 
ja jouhevoittamisessa, kuten myös kolmannen 
sektorin, Sosterin, kaupungin ja oppilaitosten 
välisessä yhteistyössä. 

Lisäksi pajatyöskentely on helpottanut merkit-
tävästi eri toimijoiden arkista yhteistyötä ja tuo-
nut näin monella tapaa lisäresurssia Savonlin-
nan seudun hyvinvoinnin ja osallisuuden kehit-
tymiseen. 

Yhteisissä työpajoissa on syntynyt myös jouk-
ko uusia, yhteisiä hankeideoita, joihin parhail-
laan ollaan etsimässä soveltuvia rahoituskana-
via ja avustusmuotoja. 

Työpajojen pohjalta ryhdytty myös kokoa-
maan eräänlaista ”ideapankkia”, sillä läheskään 
kaikkia pajoissa syntyneitä ideoita ei ole nykyi-
sillä työvoimaresursseilla mahdollista toteuttaa 

välittömästi idean syntymisen ja työstämisen 
jälkeen. 

Tästä ideapankista on tarkoitus koota ensi 
syksynä 27.-28.9. Tanhuvaaran urheiluopistolla 
järjestettäville Savonlinnan Hyvinvointimessuille 
kansanäänestys ja jatkokehittelypaja, jossa 
kaikki messuvieraat saavat sanoa oman sanan-
sa ideoiden toteuttamisesta sekä kehitellä ideoi-
ta edelleen yhä paremmiksi. 

 

Nyt lähdetään fyysisesti kentälle 

Kuluvana keväänä pajoja jatketaan sekä 
”vanhalta pohjalta” eli Sosterin C-saliin kootta-
vina työpajoina että myös uutena toimintamuo-
tona vanhoissa pitäjänkeskuksissa sekä Sosterin 
jäsenkunnissa toteutettavina ”aluepajoina”. 

Tämä ”aluekiertue” aloitetaan 19. 3. Kerimäel-
tä ja toinen kesään ”aluetilaisuus” järjestetään 
perjantaina 10. 5. Enonkoskella. 

Kerimäen tilaisuus järjestetään Kerimäen Py-
säkin tiloissa, osoite Puruvedentie 55, Kerimäki 
kello 9.00-11.30 ja Enonkosken tilaisuus Enon-
kosken kunnantalon valtuustosalissa, osoite 
Enonkoskentie 3T, Enonkoski, niin ikään klo 
9.00-11.30. 

Näihin ”aluekierroksen” pajoihin osallistuu 
Sosterin puolelta vahva asiantuntijajoukkue ja 
toivottavasti myös iso joukko paikallisten yhdis-
tysten toimijoita. Erityisesti mukaan toivotaan 
potilas– ja soteyhdistysten toimijoita, mutta 
myös eläkeläis- ja liikuntayhdistysten edustajia 
odotetaan paikalle sankoin joukoin. 

Kahvitarjoilun määrän varmistamiseksi osallis-
tujien pyydetään ilmoittautumaan viimeistään 3 
arkipäivää ennen ko. tapahtumaa osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

”Aluekiertuetta” jatketaan syyskaudella 2019 
ainakin Punkaharjun ja Savonrannan osalta se-
kä tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan myös 
Rantasalmella ja Sulkavalla. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Kolmannen sektorin ja Sosterin  
työpajat jalkautuvat kentälle 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Nyt tarvitaan roppakaupalla 

JA 

TÄYTÄ YSSIÄ - KÄYTÄ YSSIÄ 

WWW.YSSI.FI 

 

Käyttäjät ovat jo löytäneet YSSI.FI -palvelu-

alustan, mutta täyttäjien suhteen on melkoises-
ti toivomisen varaa. 

Tammikuun aikana YSSI.FI -palvelualustalla 
oli yhteensä lähes 13.000 vierailua. Vierailujen 
kasvanut määrä on lisännyt myös saadun pa-
lautteen määrää; pääsääntöisesti kiitosta, mut-
ta lisääntyvässä määrin myös kritiikkiä siitä, et-
tä YSSI.FI -palvelualustasta ei löydy kattavaa 
kuvaa paikallisesta tapahtuma- ja harrastustoi-
minnasta.  

Esimerkiksi YSSI.FI -palvelualustan harrastus-
toiminnan osuudet ammottavat tyhjyyttään, 
vaikka esimerkiksi liikunta-alan yhdistyksiä, yri-
tyksiä ja kaupungin vapaa-aikatointa on yritetty 
innostaa tiedottamaan toiminnoistaan YSSI.FI -
palvelualustan kautta. 

YSSI.FI -palvelualustan käytön helpottamisek-

si on nyt laadittu kätevä video, jolla on helppo 
oppia YSSI.FI -palvelualustan käyttäjäksi. Tämä 
opasvideo löytyy tästä YSSI.FI -palvelualustan 
OHJEET-kohdasta ja tästä osoitteesta. 

YSSI.FI -palvelualustan toiminnot ja palvelut 
ovat vahvasti esillä myös Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n sähköisen viestinnän koulutuk-
sessa tulevan huhtikuun aikana. Koulutusilta 4. 
4. 2019 on kokonaisuudessaan pyhitetty YS-
SI.FI –palvelualustan tutkiskeluun ja opiske-
luun. 

 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

YSSI.FI kaipaa harrasteita 

http://www.yssi.fi
https://yssi.fi/ohjeet/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Eri yhteyksissä eri toimijoiden 
kesken on ideoitu ”Sisäänheit-
topisteen” perustamista Ola-
vinkadulle. 

Karkeasti ajatus on se, että 
perustaisimme yhdessä johon-
kin Olavinkadun tyhjään katu-
tason liikehuoneistoon yhteis-
palvelupisteen, jossa olisi pe-
rustietoa eri ikäisille kaupunki-
laisille suunnattavista palveluis-
ta ja toiminnoista.  

”Sisäänheittopisteessä” ei 
siis ole tarkoitus jakaa kovin 
syvällistä neuvontaa toimijoi-
den palvelujen ja toimintojen 
sisältöihin, vaan lähinnä 
”osoittaa polun pää” kohti mo-
nipuolisia tietolähteitä.  Ja he-
rättää sattumalta sisään kahvil-
le poikkeavissa kaupunkilaisissa mielenkiintoa 
paikalliseen palvelutarjontaan ja monipuolisiin 
toimintamahdollisuuksiin. 

 

Kokeilukulttuuria peliin 

Kokeilukulttuurin hengessä tällaista yhteistyö-
kuviota on nyt päätetty pohtia. Koska asia on 
vielä kovin alkutekijöissään, ovat kaikenlaiset 
ajatukset ja mielipiteet todella tarpeen. 

Mitä kaikkia toimintoja ja palveluja tulisi olla 
esiteltävänä? Millainen porukka olisi saatavissa 
”vuorovedolla” päivystämään tällaiseen sisään-
heittopisteeseen? Olisiko jossain mahdollista 
saada tällaiseen kokeilukulttuuriin avustusta? 
Miten muut Olavinkadun toimijat ja liiketilojen 
omistajat voisivat tukea mahdollista toimintaa? 
Miten toiminnasta saataisiin oikeasti eri ikäisten 
kaupunkilaisten eteinen heille tarjottaviin palve-
luihin ja toimintoihin ”sisään astumista” varten?  

 

Monitoimijaisuutta yhdyspinnassa 

Me olemme ylikriittisiä, ettei vaan jonkun toi-
sen toimijan järjestämä toiminto mene päällek-
käin meidän järjestämän toiminnan kanssa. 
Päällekkäisyyttä suurempi ongelma on kuitenkin 
se, että toimintojen rakoihin jää ihmisten niele-
viä aukkoja. Niistä meidän pitäisi pientä toimin-
tojen ja palvelujen limittäisyyttä enemmän olla 

huolissaan. 
Monitoimijaisuus ja yhdyspinta ovat tämän päi-

vän muotisanoja, vaikka aina emme oivalla, mi-
tä ne oikeasti tarkoittavat. Mutta nyt Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry tarjoaa näiden ssano-
jen konkretisoinnille yhden tilaisuuden, kun kut-
summe kaikki ”Sisäänheitopisteen” ideoinnis-
ta ja suunnittelusta kiinnostuneet tahot avoi-
meen keskusteluiltaan Kahvila ALKUun torstaina 
7. 3. 2019 klo 18.30-20. 

Tilaisuus on avoin niin eri yhdistysten, yhteisö-
jen ja yritysten edustajille kuin yksittäisille kan-
salaisaktiiveillekin. Eikä paikalle saapuminen vie-
lä tarkoita sitoutumista hankkeeseen, mukaan 
voi tulla ihan vaan esittämään ideoita, ajatuksia 
ja kritiikkiäkin tällaista ”Sisäänheittopistettä” 
kohtaan.  

Kahvitarjoilun riittävyyden turvaamiseksi toi-
vomme ilmoittautumisia paluusähköpostilla 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
viimeistään tiistaina 5. 3. 2019.  

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Siirrytään hetkeksi Alkuun 
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Savonlinnan seutukunnalle on taas saatu mer-
kittävä määrä STEA:n ja ESR:n myöntei-
siä rahoituspäätöksiä. 

Paikallisten toimijoiden rinnalla moni 
alueellinen ja jopa valtakunnallinen toimi-
ja on nimennyt hankkeensa kohdekau-
pungiksi Savonlinnan. Kun aiempina vuo-
sina on ollut hieman ”kohtaamison-

gelmia”, olemme päättäneet nyt jär-
jestää käynnistyville ja käynnissä ole-
ville STEA:n ja ESR:n Savonlinnan 
seudun hankkeille yhteistyössä Soste-
rin kanssa yhteisen esittely– ja ver-
kostoituistilaisuuden. 

Tällä tavalla pyrimme omalta osal-
tamme vahvistamaan eri hank-
keiden ja toimintojen läpinäky-
vyyttä ja vaikuttavuutta sillä 
alueella ja alalla, johon avustus-
ta on myönnetty. 

Tilaisuus pidetään Sosterin C-

salissa tiistaina 2. 4. klo 10.00-

13.00. Tapahtuman luonne on ennen kaikkea 
pienmessutyyppinen, jossa eri hankkeet omissa 
esittelypöydissään tekevät työtään ja toimin-
taansa tunnetuksi. 

 

Tutustujiksi kutsutaan sankka 

yhteistyökumppaneiden joukko 

Hankemessun vierailijoiksi kutsumme STEA– ja 
ESR-hankkeiden todennäköisiä paikallisia yhteis-
työkumppaneita Sosterin ja paikallisten yhdis-
tysten lisäksi mm. Savonlinnan kaupungilta, Sa-
miedusta, XAMKilta, alueen muista oppilaitoksis-
ta sekä muiden vastaavien toimijoiden joukosta. 
Lisäksi uskomme, että hankkeiden ja toimintojen 
keskinäinen tutustuminen ja verkostoituminen 
sekä hanketyöntekijöiden yhdessäolo tuo lisä-
potkua itse kunkin työskentelyyn. 

Tämä 2. 4. järjestettävä tilaisuus on myös oiva 
tapaaminen pohdiskella tulevia yhteisiä han-
keideoita ja niiden jatkokehittämistä sekä muita 
vastaavia yhteistyökuvioita.  

Kun jokainen hankerahoittaja tällä hetkellä 
suosii hankkeita, joissa on mukana useita toimi-
joita ja joissa tehdään vahvaa yhteistyötä esi-

merkiksi yhdistysten, kuntien, oppilaitosten ja 
sairaanhoitopiirien kesken, niin jatkossa 
myös hankehaussa kannattaa kiinnittää 
huomiota näiden asioiden rooliin uusien 
hankkeiden suunnittelussa ja toteutukses-
sa. 
 

Vihdoin kootaan myös 

yhteinen hankerekisteri 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on 
ottanut vastaan haasteen alueellisen 
”hanketietopankin” kokoamisesta ja 
hankkeiden välisen yhteistyön ja yh-
teydenpidon sekä muun synergiaedun 
lisäämisestä. 

Kysely on ollut avoimena tammi-
kuun kuukausipostista lähtien ja 
muutamat hankkeet ovat jo päi-
vittäneet tietonsa tähän hanke-
rekisteriin. Mutta valitettavan 
monen hankkeen tiedot tuosta 
tietokannasta edelleen puuttu-

vat. 
Toivomme, että jokainen hanketoimija täyttää 

omalta osaltaan tietonsa tästä osoitteesta löyty-
vän kyselyyn ja toimittaa näin koottavaan Sa-
vonlinnan seudun ”hanketietopankkiin” perustie-
dot omassa hallinnoinnissaan olevasta hank-
keesta. 

Ensimmäisen kerran tämän kyselyn tuloksia 
hyödynnetään edellä esitellyn tapahtuman kut-
sulistana. Tallentamalla hankkeenne tiedot re-
kisteriin, varmistat suoran henkilökohtaisen kut-
sun omalle hankkeellesi tähän tilaisuuteen.  

Hankerekisteriä hyödynnetään myös hanke-
työntekijöiden yhteistyön kehittämisessä, yhteis-
ten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämisessä 
sekä hanketyöntekijöiden työhyvinvoinnin ylläpi-
dossa. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Savonlinnan seutu on taas 

kymmenien hankkeiden kotikenttä 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ0pQ-eR0oSMlAEhTR0aCd2Ypws4NLydO2VPHRTEy-M9tFyQ/viewform
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Viestin välittäminen on yksi yh-
distystoiminnan kehittämisen 
kulmakivistä. Mikäli jäsenistöm-
me, saatikka potentiaaliset uudet 
toimijat, eivät tiedä toiminnas-
tamme, niin melko turhaa on toi-
voa suuria menestyshetkiä. 

Yhdistyksen viestintä on tänä 
päivänä entistä haastavampaa, 
sillä kilpailu ihmisten huomiosta 
on kasvanut huimaa vauhtia. 
Mutta toisaalta samaan aikaan 
kilpailun kasvamisen kanssa 
myös viestinnän ja markkinoin-
nin toteuttaminen on helpottu-
nut; ainut kanava ihmisten ta-
voittamiseen ei enää ole hintava maksettu mai-
nos, ihmiset voi tavoittaa myös esimerkiksi 
maksuttomien some-kanavien kautta. 

 

Viestintäkolutusta kaivataan 

-ja nyt myös tarjotaan 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n loppu-
vuodesta 2018 toteuttamassa yhdistyskyselyssä 
yhdeksi koulutustoiminnan toiveteemoista nousi 
sähköisen viestinnän koulutus. 

Nyt vastaamme tähän haasteeseen ja järjes-
tämme huhtikuun alussa neljän illan sähköisen 
viestinnän koulutuskokonaisuuden Järjestötalo 
Kolomosessa. 

Koulutuskokonaisuus aloitetaan maanantaina 
1. 4. klo 18.00 pohtimalla yhdistyksen vies-
tinnän ja tiedotuksen haasteita, käytettävis-
sä olevia mahdollisuuksia ja välineitä sekä myös 
viestimme selkeyttämistä ja toimintojemme 
muotoilua sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka 
kiinnostavat kansalaisia. Erityisen tärkeää tämä 
palvelumuotoilu on yhdistyksille siksi, että 
”kilpaileva tarjonta” osaa jo tehdä itsensä hou-
kuttelevasti esille. 

Toinen koulutusilta järjestetään Järjestötalo 
Kolomosessa keskiviikkona 3. 4. klo 18 alka-
en ja tuolloin keskitytään niihin ohjelmiin 
ja laitteisiin, joita yhdistyksen viestinnässä 
ja markkinoinnissa on hyödynnettävissä. 
Samalla tutustutaan myös tämän alan tarjon-
taan Savonlinnassa sekä myös saatavaan tu-
keen, yksilöopastukseen ja ohjaukseen. 

Kolmas koulutusilta järjestetään Järjestötalo 
Kolomosessa torstaina 4. 4. klo 18 alkaen, ja 
tämä ilta keskittyy YSSI.FI –palvelualustan 
tarjoamiin mahdollisuuksin. Illan jälkeen 
osallistujat osaavat käyttää ja hyödyntää YS-
SI.FI –palvelualustan yhdistyshakemistoa, ta-
pahtumakalenteria ja harrastus– ja vertaistuki-
toimintojen esittelyosuuksia. 

Viimeinen eli neljäs koulutusiltajärjestetään 
Järjestötalo Kolomosessa maanantaina 8. 4. 
klo 18 alkaen ja tässä illassa keskitytään 
erityisesti some-viestintään sekä esimer-
kiksi verkkolehtien sivuilla käytävään kes-
kusteluun. Asiaa tutkaillaan sekä ulkoisen että 
myös yhdistyksen sisäisen viestinnän näkökul-
masta esimerkiksi facebookin suljettujen ryh-
mien tai WhatsApp -viestinnän näkövinkkelistä. 
Illassa ammennetaan myös oppia esimerkiksi 
yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien striimaa-
misesta verkkoon. 

Tarkemmat koulutussisällöt ja ilmoittautumis-
ohjeet kurssille seuraavassa eli maaliskuun kuu-
kausi@postissa noin maaliskuun puolivälissä. 
Mutta merkitkää päivät jo nyt kalenteriinne. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Nyt sähköistetään viestejä 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinnan Syystulissa on hehkua 

Savonlinnan Syystulet -tapahtuma järjeste-
tään 6.-8.9.2019 Savonlinnan kaupunkikeskus-
tan alueella. Savonlinnan Syystulien näyttävin 
toimintapäivä on lauantai 7. 9. 2019, jolloin Sa-
vonlinnan Asukasloikka -seuraava askel -hanke 
tuensiirtohankkeineen toteuttaa oman monitun-
tisen tapahtumaosuutensa, joka huipentuu illan 
pimetessä toteutettavaan kelluvien lyhtyjen uit-
tamiseen. 

Varmoja Savonlinnan Syystulien tapahtuma-
osuuksia ovat myös Riihisaaren ympäristöön 
kohoava perjantai-iltapäivästä sunnuntaihin 
ajoittuva keskiaikatapahtuma markkinoineen. 
Tämän tapahtumaosuuden kokoamisesta pää-
vastuun kantaa keskiaikatapahtumiin ja -
toimintaan erikoistunut Osuuskunta Villapakka. 

Riihisaaresta satamaan ja torille lähtevän 
puistotien varteen puolestaan on varattu tilaa 
sekä erilaiselle kansalais– ja harrastustoimin-
nalle sekä käsityöläisille. Tämä tapahtumaosuus 
on avoinna ainakin lauantaina 7. 9., mutta mi-
käli toimijoilla riittää mielenkiintoa, on tämäkin 
tapahtumaosuus mahdollista toteuttaa jopa 
keskiaikatapahtuman mittaisena. Tämän tapah-
tumaosuuden kokoamisesta päävastuun kantaa 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry yhdessä 
paikkakunnan yhdistysten kanssa. 

Lisäksi ajatuksena on laajentaa toimintaa 
muuallekin kaupunkikeskustan alueelle. Jo nyt 
on tiedossa ohjelmaa mm. Savonlinnan Kulttuu-
rikellariin, Olavinlinnaan, Riihisaaren maakunta-
museoon, Activity Makerin toimesta yrityksen 
vakitilojen lisäksi myös katumiljööseen ja toi-
vottavasti moniin muihin paikkoihin kaupunki-
keskustan alueella. 

 

Tapahtuman ”kokoonjuoksijaksi” lupau-
tunut Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
kutsuu maanantaina 25. 3. klo 18.30 kaik-
ki tapahtuman toteutuksesta kiinnostu-
neet yhdistykset, yritykset ja yksityiset 
toimijat yhteiseen suunnittelutilaisuuteen 
Järjestötalo Kolomoseen, Pappilankatu 3. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Vuosina 2017-18 toiminut ESR-rahoitteinen 
Asukasloikka Savonlinna hanke sai jatkoa kah-
deksi aktiiviseksi toimintavuodeksi vuoden 2019 
alusta alkaen. Hankehallinnoijana on tuttuun 
tapaan Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, 
jonka toimijaverkostossa on laaja joukko kol-
mannen sektorin yhdistyksiä sekä muuta yh-
teistyöverkostoa. Asukasloikka Savonlinna -
seuraava askel hankkeeksi ristittyä kansalais-
lähtöistä kehittämistä ja osallisuutta lisäävää 
hanketta lähti vuoden alusta vetämään projekti-
päällikkönä Virpi Leskinen yhdessä hankeas-
sistentti Jonna Hoppanian kanssa. Heidät löy-
tää Asukasloikan ponnistuspaikasta Kolomoselta 
Pappilankatu 3.  

Erityinen painotus on nyt heikommassa sosi-
aalisessa, taloudellisessa ja osallisuusasemassa 
olevien asukkaiden mukaan innostamiseen mo-
nenlaisiin tempauksiin, uusiin harrastusmahdol-
lisuuksiin ja tilaisuuksiin. Monenlaisten kaupun-
kiin ilmettä ja väriä tuovien tapahtumien avulla 
halutaan nostattaa positiivista virettä ja elävöit-
tää kaupunkikeskustan henkistä ilmettä.  

Uusien tuensiirtohankkeiden hakuaika on 1.
-29.3.2019. Hyväksytyt hankkeet voivat aloit-
taa 1.5.2019.  

Tapahtumahaku on jatkuvaluonteista.  
Hakemukset löytyvät www.asukasloikka.fi si-

vuilta materiaalipankista.  
 

 

 

Hallinnoija: Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry  

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-

Savon ELY-keskus, Savonlinnan kaupunki, Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ja alueen yhdis-
tykset omarahoitusosuudella, rahoitus vuosille 
2019-2020 yhteensä 700 471 €  

Toiminta-alue: Asukasloikan hankkeita tai 
tapahtumia voi toteuttaa keskusta-alueella, 
Hernemäessä, Miekkoniemellä, Nojanmaassa, 
Nätkillä, Viuhonmäellä, Haapalassa, Laitaatsil-
lassa, Kellarpellossa ja Pihlajaniemellä.  

Tavoitteet: lisätä kansalaislähtöistä kaupun-
kikehittämistä ja osallisuutta Savonlinnassa. 
Osallisuutta lisätään suunnittelu-, päätöksente-
ko- ja toteutustasoilla.  

Hakuaika: Ensimmäinen tuensiirtohankkeiden 
haku 1.-29.3.2019. Tapahtumien haku non-

stopina.  
Idea-aika: Hyviä ideoita ja suunnitelmia 

asukkailta ja yhdistyksiltä otetaan vastaan jat-
kuvasti. Ennen hakemista apua ja sparrausta 
saa hankehenkilöstöltä.  

 

Lisätiedot:  
Virpi Leskinen 

projektipäällikkö  

virpi.leskinen@kolomonen.fi  
p. 044 7004571 

 

Jonna Hoppania  
projektiassistentti  
jonna.hoppania@kolomonen.fi 
p. 044 2184251  

Asukasloikan seuraava askel 
Asukasloikka Savonlinna  

-seuraava askel  

PÄHKINÄNKUORESSA 

http://www.asukasloikka.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Yhdistysten kevättori järjestetään tänäkin 
vuonna Savonlinnan kauppatorilla. Ajankohta on 
25.5 klo 9-14, tapahtumaan toivotaan aikaisem-
paa enemmän toiminnallisuutta ja elävyyttä 
houkuttelemaan kansalaisia tutustumaan kansa-
laistoimintaan ja osallistumaan yhteisöllisyyden 
rakentamiseen Savonlinnassa.  

Paikkavaraukset ja ilmoittautumiset aukeaa 

18.3 alkavalla viikolla sivustolla 
www.kolomonen.fi  

 

Lisätietoja (13.3.alkaen): 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Yhdistystoriin aikaa kolmisen kuuta 

Vapaaehtoistyön perusvalmennus järjestetään 
21.3-14.4 Järjestötalo Kolomosessa os. Pappi-
lankatu 3, Savonlinna. Tarkempi aikataulu ja 
ohjelma löytyy seuraavalla sivulla olevasta il-
moituksesta. 

Kuten ohjelmastakin ilmenee, valmennukses-
ta voi ”erikoistua” eri toimijoiden vapaaehtois-
työhön, OLKA-toimintaan tai vapaaehtoistyön 
”Pop up” -toimijaksi. 

Kurssi on maksuton ja toteutuu, mikäli val-

mennukseen ilmoittautuu vähintään 10 osallis-
tujaa.  Ilmoittautuminen sähköpostitse osoit-
teeseen maarit.kosonen@kolomonen.fi  

 

Lisätietoja (13.3.alkaen): 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Vapaaehtoistyöntelijöiden valmennus 

käynnistyy maaliskuun loppupuolella 

http://www.kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  
YHTEYSTIEDOT 

Nimi     Puhelin   Sähköposti 

Sirpa Kolistaja   0500 691 574  sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
toiminnanjohtaja    (Opintovapaalla 31. 5. 2019 saakka) 

Maarit Kosonen   044 713 1095  maarit.kosonen@kolomonen.fi 
talous– ja järjestösihteeri 

Erja Järvisalo    044 571 5920  erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
yhdistyskoordinaattori 

Kimmo Käärmelahti  044 741 9820  kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
yhdistyskoordinaattori 

Sarianna Ahlsten   040 032 7136  kolomonen@kolomonen.fi 
yhdistysapuri 

Johanna Kärkkäinen  044 218 4251  johanna.karkkainen@kolomonen.fi 
yhdistysapuri 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hanke 

Riitta Kärkkäinen   044 571 5932  riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
projektikoordinaattori 

Asukasloikka Savonlinna – seuraava askel -hanke 

Virpi Leskinen    044 700 4571  virpi.leskinen@kolomonen.fi 
projektipäällikkö    

Jonna Hoppania   044 571 5931  jonna.hoppania@kolomonen.fi 
projektiassistentti 

Parasta Etelä-Savoon -hanke 

Asta Vaittinen    044 571 5903  asta.vaittinen@kolomonen.fi  

hankekoordinaattori  

VAPAATA TOIMITILAA TARJOLLA 
2-3 toimistohuonetta kooltaan 8 -16 m2. 

Järjestötalo Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna 

 

Tarvittaessa käytössä edullisesti kokoustilat, pienkeittiö, 

toimisto- ja kirjanpitoapua ... 

 

Tiedustelut:  

Kimmo Käärmelahti puhelin 044 741 9820 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:asta.vattinen@kolomonen.fi
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Nestorisäätiö tukee Norpan elämää 

Nestorisäätiön ensisijaisena tarkoituksena on 
edistää ja tukea saimaannorpan suojelutyötä 
norpan elinehtojen turvaamiseksi ja paranta-
miseksi sekä tukea siihen liittyvää tutkimustyö-
tä. Säätiö voi tukea myös laatokannorpan suoje-
lutyötä sekä muuta luonnonsuojelua edistävää 
toimintaa. 

Säätiö tukee apurahoin sellaisia maa- ja vesi-
aluehankintoja, rauhoitus-, valvonta-, tutkimus- 
ja muita toimenpiteitä, joilla pyritään erityisesti 
saimaannorpan elinehtojen turvaamiseen ja pa-
rantamiseen. 

Säätiö harjoittaa ja tukee myös säätiön tarkoi-
tusta toteuttavaa tiedotus- ja valistustoimintaa. 

Apurahahakemus Nestorisäätiölle tehdään 
oheisella lomakkeella. Hakemuslomake liittei-
neen toimitetaan säätiön asiamiehelle. Apuraho-
jen hakuaika on vuosittain 1.1.-28.2. - ja pää-
tökset avustettavista hankkeista tehdään maa-
liskuun aikana. Hakemukset lähetetään sähkö-
postilla arto.vilen@metsa.fi tai osoitteeseen 
Nestorisäätiö, c/o Arto Vilén, Lammintauksentie 
5 82500 Kitee.  

Lisätietoa tästä linkistä. 
Hakuaika päättyy 28.2.2019. 
 

OKM:n avustukset kulttuurin  
kokeilu- ja kehittämishankkeisiin  

Erityisavustukset kulttuurin perustan ja jatku-
vuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin 

Kokeilu- ja kehittämishankeavustus on tarkoi-
tettu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripo-
litiikan strategian 2025 mukaisen toiminnan 
vahvistamiseen ja pääministeri Juha Sipilän hal-
litusohjelman tavoitteisiin. 

Avustuksen erityisenä painopisteenä ovat mo-
nimuotoinen, vahva sekä kansallisesti ja alueel-
lisesti elinvoimainen kulttuuri, jotka osaltaan li-
säväät kulttuurin perustaa ja jatkuvuutta. 

Avustuksella edistetään kulttuuripolitiikan stra-
tegian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja 
jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin 
perusta on vahva ja elinvoimainen. Strategian 
kaksi muuta tavoitealuetta – luova työ ja tuo-
tanto sekä osallisuus ja osallistuminen kulttuu-
riin – varmistavat osaltaan, että kulttuuri kehit-

tyy vahvana ja elinvoimaisena. Niiden tavoitteet 
vuoteen 2025 ovat, että luovan työn tekemisen 
edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja 
jakelun muodot monipuolistuneet sekä osalli-
suus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryh-
mien erot osallistumisessa ovat kaventuneet. 
Näin tästä avustuksesta rahoitettavat toimet 
voivat kohdentua mille tahansa kulttuuripolitii-
kan kolmelle strategian tavoitealueelle, jos ne 
vaikutuksillaan vahvistavat kulttuurin perustaa 
ja jatkuvuutta. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
Hakuaika päättyy 28.2.2019 klo 16.15. 
 

Kunnossa Kaiken Ikää hanketuki 
KKI-hanketuki on tarkoitettu myönnettäväksi 

hankkeille, joissa järjestetään aloittelijoille sopi-
vaa liikuntatoimintaa sekä kehitetään keinoja 
kannustaa terveytensä kannalta liian vähän liik-
kuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuk-
sen pariin. Tavoitteena on vakiinnuttaa hank-
keen uusi toimintamuoto osaksi järjestävän ta-
hon/tahojen normaalia toimintaa. 

KKI-hanketukea hakevia kannustetaan huomi-
oimaan seuraavat KKI-painopistealueet: 

liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluket-
jua, työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat 
mallit sekä fyysisesti huonokuntoiset miehet 

KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2019 tukea 
hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana 
hankkeen toteutusta. 

KKI-hanketukea voivat hakea kaikki rekiste-
röidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/
työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.). 

KKI-ohjelma ei myönnä tukea kunnille tai kau-
pungeille. Hankkeita kuitenkin kannustetaan tii-
viiseen yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja 
kuntayhtymisen kanssa. 

Tukea ei voida myöskään myöntää lakisääteis-
ten julkisten palveluiden eikä liike- tai elin-
keinotoiminnan rahoittamiseen. 

Hakuaika maaliskuu (1.–31.3.). 
Lisää hakemisesta tässä osoitteessa. 
 

 

 

 Jatkuu seuraavalla sivulla > 

http://www.nestorisaatio.fi/page4.html
https://sirkusinfo.fi/2019/01/apurahat-okmn-avustukset-kulttuurin-kokeilu-ja-kehittamishankkeisiin-vuonna-2019/
https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-hanketuki
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Kunnossa Kaiken Ikää kehittämishanketuki 
KKI-kehittämishanketuki on tarkoitettu myön-

nettäväksi terveysliikuntaa edistäville hankkeil-
le, joissa kehitetään pitkäjänteisesti, laaja-

alaisesti ja poikkihallinnollisesti toimintaa, joka 
tukee vähän liikkuvien työikäisten terveyttä ja 
hyvinvointia. Hankkeiden toiminnassa painote-
taan laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden, si-
dosryhmien ja hallintokuntien välillä. Tavoittee-
na on vakiinnuttaa hankkeen uusi toimintamuo-
to osaksi järjestävän tahon normaalia järjestel-
mää. 

KKI-kehittämishanketukea voivat hakea kaikki 
rekisteröidyt yhteisöt (esimerkiksi yritykset/
työyhteisöt, seurat, yhdistykset jne.).  

Hakuaika maaliskuu (1.–31.3.). 
Lisää hanketukihausta tässä osoitteessa. 
 

OLVIn haku edessä maaliskuussa 

OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri 
tarkoituksiin. 
 lasten hyväksi tapahtuva toiminta 

 vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta 

 lahjakkaiden nuorten opinnot  
 nuorten jatko-opintojen edellytysten pa-

rantaminen 

 Kotiseututyö 

 luonnonvarojen käytön ja elintarviketalou-
den kehittäminen, mihin sisältyy keskeise-
nä osana kala- ja maatalouden kehittämi-
nen 

Apurahojen piiriin eivät kuulu: vaihto-opiskelu 
ulkomailla, pro gradu –tutkimukset eivätkä apu-
rahat, joita haetaan palkanlisäksi tai työharjoit-
teluun.  

Avustuksista suljetaan pois myös julkishallin-
non piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille koh-
distetut avustukset sekä yhteisöille, joiden pää-
asiallinen toiminnan tarkoitus on liiketoiminnan 
harjoittaminen ja voiton tuottaminen. 

Hakuaika maaliskuu (1.–31.3.). 
Lisätietoja OLVIn avustushausta tässä osoit-

teessa. 
 

 

Taidetoiminnan alueellinen tuki 
Etelä-Savon taidetoimikunnan apurahat on tar-

koitettu alueella toimiville ammattitaiteilijoille 
ja/tai heidän muodostamilleen työryhmille. Koh-
deapurahan hakijana voi olla myös yksityinen 
elinkeinonharjoittaja (toiminimi). 

Apurahaa voi hakea joko kohdeapurahana tai 
työskentelyapurahana. Kohdeapuraha on tarkoi-
tettu vuosien 2019-2020 aikana taiteenaloilla 
toteutettaviin yksittäisiin projekteihin. Projekti 
tulee kuitenkin aloittaa myöntövuoden aikana. 
Työskentelyapuraha on tarkoitettu 4-6 kuukau-
den mittaiseen yhtäjaksoiseen ammatilliseen 
taiteelliseen työskentelyyn ajalla 1.6.-
31.12.2019. 

Hakuaika 13. 2.—13. 3. 2019. 
Lisätietoa avustuksesta tässä osoitteessa. 
 

Lastenkulttuurin alueellinen tuki 
Lastenkulttuurin kohdeapurahoja myönnetään 

alueella toimiville ammattitaiteilijoille tai heidän 
muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla 
myös yksityinen elinkeinonharjoittaja. 

Apuraha on tarkoitettu yksittäisiin vuosien 
2019-2020 aikana toteutettaviin lasten- ja nuor-
tenkulttuuriprojekteihin. Projekti tulee kuitenkin 
aloittaa myöntövuoden aikana. 

Apurahan voi saada muun muassa materiaali-
kustannuksiin, tuotantokustannuksiin ja työs-
kentelyyn. 

Hakuaika 13. 2. - 13. 3. 2019. 
Lisätietoa avustuksesta tässä osoitteessa 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://www.kkiohjelma.fi/hanketuki/kki-kehittamishanketuki
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
https://www.taike.fi/fi/web/etela-savo/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/NofIY6gHBGR7/viewStipend/11177#Kuka%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4
https://www.taike.fi/fi/web/etela-savo/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/NofIY6gHBGR7/viewStipend/11176
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Mitä tilastot kertovat  
nuorten vapaaehtoistyöstä? 

Nuoret tekevät entistä enemmän vapaaehtois-
työtä: 32 prosenttia 15–24-vuotiaista on tehnyt 
vapaaehtoistyötä edellisen neljän viikon aikana. 
Silti vapaaehtoistoimintaan osallistuvien osuus 
on pienempi kuin muissa ikäryhmissä. Nämä ja 
monta muuta mielenkiintoista seikkaa ilmenee 
Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja 
Kirkkohallituksen vuonna 2018 Taloustutkimuk-
sella teettämästä tutkimuksesta. 

Kävimme Jeesaan-hankkeessa läpi tutkimuk-
sen tuloksia ja pengoimme tietoa erityisesti 
nuorten tekemästä vapaaehtoistyöstä: minkä-
laista vapaaehtoistyötä nuoret tekevät, mitä he 
ovat oppineet vapaaehtoistyöstä ja mitä ovat 
suurimmat osallistumisen esteet? 

Jo jonkin aikaa on puhuttu siitä, että keikka-
luonteinen pop up -vapaaehtoistyö on entistä 
suositumpaa ja pitkäkestoisen vapaaehtoistoi-
minnan suosio laskee. Tutkimuksen mukaan eri-
tyisesti nuoret ovat kiinnostuneita satunnaisesta 
vapaaehtoistyöstä. Auttaa siis halutaan, mutta 
silloin kun se itselle sopii tai kiinnostava tehtävä 
tulee vastaan. Pop up -tyyppiset tehtävät mah-
dollistavat myös erilaiset kokeilut ja itselle sopi-
van paikan löytämisen. Toisaalta nuoristakin 
moni tekee edelleen säännöllistä ja pitkäkestois-
ta vapaaehtoistyötä. Monentyyppisille tehtäville 
näyttää siis olevan kysyntää. 

Lähde: Kansalaisareenan verkkolehti. 
Lisätietoa: tässä osoitteessa. 
 

Toisen asteen oppilaitoksissa tarvetta  
ja mahdollisuuksia vapaaehtoistyölle 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuori-
soalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia 
etsii ratkaisuja toisen asteen opiskelijoiden tu-
kemiseen Yhessä!-hankkeessa. Yhteistyöoppilai-
toksina ovat Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlin-
nan lyseon lukiot sekä Etelä-Savon ammat-
tiopisto ESEDU ja ammattiopisto SAMIedu. 
Hankkeessa kehitetään yhteisöllistä, vertaistoi-

mintamalliin pohjautuvaa oppilaitosnuorisotyötä. 
Toimijoina ovat yhteisöpedagogiopiskelijat – 
koulujeesarit. Kuhunkin oppilaitokseen räätälöi-
dään osallistujalähtöinen nuorisotyön malli. Op-
pilaitosnuorisotyön käynnistämisen mahdollistaa 
Euroopan sosiaalirahaston rahoitus. 

Hankkeen taustalla on sekä perusopetuksen 
että toisen asteen koulutuksen historiallinen 
myllerrys: perusopetuksen opetussuunnitelma-
uudistus 2016–2017, ammatillisen koulutuksen 
reformi 2018 ja syksyllä 2019 voimaan astuva 
uusi lukiolaki. Uudistuksia toteutetaan usein 
nuorten kustannuksella. Uudistuksissa on paljon 
hyvää, mutta myös haasteita. Erityisesti toisen 
asteen opiskelijoista on herännyt kasvava huoli; 
nuorilta vaaditaan itseohjautuvuutta, johon vain 
harva peruskoulunsa päättäneistä nuorista pys-
tyy. Lukiolaiset uupuvat. Osa nuorista kokee yk-
sinäisyyttä. Ammattikoulutuksen reformi ja lu-
kiolain uudistus verottavat myös oppilaitosten 
henkilöstön jaksamista. Toiselle asteelle tarvi-
taan kipeästi lisää välittäviä, ohjaavia aikuisia, 
esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijöitä. 

Lähde: Kansalaisareenan verkkolehti. 
Lisätietoja: tässä osoitteessa. 

 

Tuore selvitys: Päättäjät haluavat  
seuraavalta hallitukselta toimia  
järjestöjen hyväksi 

Järjestöt nähdään demokratian ja vapaan kan-
salaisyhteiskunnan kannalta tärkeinä toimijoina, 
ilmenee tänään julkaistusta selvityksestä. Tule-
van hallituksen on parannettava kansalaisjärjes-
töjen toimintaedellytyksiä ja tämä on kirjattava 
hallitusohjelmaan. 

Näin toteaa 82 prosenttia vastaajista tuorees-
sa selvityksessä, jossa haastateltiin kansan-
edustajia, puoluesihteereitä ja ministeriöiden 
viranhaltijoita. Selvityksen toteutti Taloustutki-
mus Fingon, VaLan, SOSTEn ja KANEn eli Kan-
salaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan ti-
lauksesta. 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/mita-tilastot-kertovat-nuorten-vapaaehtoistyosta/
http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/toisen-asteen-oppilaitoksissa-tarvetta-ja-mahdollisuuksia-vapaaehtoistyolle/
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– Selvityksen tulokset vahvistavat sitä näke-
mystä, että elinvoimaiset kansalaisjärjestöt ovat 
demokratian kannalta keskeisiä toimijoita. Jär-
jestöt toimivat kansalaisten äänitorvena päättä-
jien suuntaan, keskustelun herättäjinä ja aktiivi-
sina vaikuttajina. Järjestötoiminta lisää osalli-
suutta ja auttaa pitämään kaikki mukana. Tässä 
ajassa näkisinkin tärkeänä kirjata hallitusohjel-
maan konkreettisia tavoitteita järjestöjen toi-
mintaedellytysten parantamiseksi, sanoo KANEn 
puheenjohtaja Kristiina Kumpula. 

Järjestöjen toiminta on yhteiskunnallisesti 
merkittävää – näin ajattelevat kaikki kyselyyn 
vastanneet. Päättäjät korostavat etenkin järjes-
töjen kykyä tukea ihmisten yhteiskunnallista 
osallistumista ja niiden roolia palvelujen tuottaji-
na. Tämä palveluiden tuottaminen tukee julkisen 
sektorin toimintaa. 

On hienoa, että järjestöt nähdään tärkeinä toi-
mijoina. Toivomme, että tämä näkyisi enemmän 
siinä, miten järjestöjen asiantuntemusta hyö-
dynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
Tässä on ollut viime aikoina kehittämisen varaa, 
toteaa Fingon kansalaisyhteiskunnan asiantunti-
ja Pauliina Savola. 

Tutkimusraportti järjestöjen taloudellisista toi-
mintaedellytyksistä tässä osoitteessa. 

Lisätietoja tässä osoitteessa. 
 

Osallistu arvokkaiden  
luontokohteiden kartoittamiseen 

Metsähallitus on aloittanut alue-ekologisen ver-
koston ajantasaistamisen Etelä-Suomen valtion-
mailla. Verkosto perustettiin parikymmentä 
vuotta sitten ja vuoden 2019 loppuun kestävän 
projektin aikana vanhojen suunnitelmien tietoja 
päivitetään. Se on yksi osa Etelä-Suomen luon-
nonvarasuunnitelman toimintaohjelmaa. 

Alue-ekologinen verkosto säilyttää ja ylläpitää 
monimuotoisuutta sekä sovittaa yhteen metsien 
eri käyttömuotoja. Verkostoa parannetaan etsi-
mällä monikäyttömetsistä arvokkaita luontokoh-

teita. Samalla päivitetään ja korjataan vanhoja 
verkoston tietoja. Tavoitteena on entistä tar-
kempi tieto monikäyttömetsien luontoarvoista. 

Yleisöltä toivotaan apua uusien arvokkaiden 
kohteiden löytämiseksi. Osoitteessa 
www.metsa.fi/vaikuta on avoinna karttapohjai-
nen nettikysely, jossa vinkkejä voi antaa. Koh-
teet voivat olla riistan, retkeilyn tai maiseman 
kannalta tärkeitä tai ne voivat olla yksittäisiä 
vanhoja metsiä, karttapohjilta puuttuvia lähtei-
tä, luonnontilaisia soita jne. Ilmoitetut kohteet 
tarkastetaan paikkatietoaineistoista ja tarvitta-
essa maastossa. Kyselyn lisäksi Metsähallitus 
osallistaa sidosryhmiä eri tilaisuuksissa. 

Lisätietoja: Metsähallitus Metsätalous Oy 

Projektipäällikkö Suvi Haapalehto su-
vi.haapalehto@metsa.fi, puh. 040 824 2943 

Tiedottaja Keijo Kallunki, kei-
jo.kallunki@metsa.fi, puh. 040 536 2184 

Linkki kartoitukseen löytyy täältä. 
 

STEAn strategia antaa pohjan  
tuleville avustuslinjauksille 

Suomalaiseen yhteiskuntaan mahtuu monen-
laisia, sukupolvelta toiselle periytyviä todelli-
suuksia, jotka saattavat olla kaukana toisistaan. 
Kansalaisjärjestötoiminnan avulla rakennetaan 
tasavertaisempaa yhteiskuntaa, vähennetään 
eriarvoisuutta ja lisätään ihmisten keskinäistä 
ymmärrystä. Siksi moninaiset sosiaali- ja ter-
veysjärjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteis-
kuntaa. 

Juuri nyt maailmassa ja rakenteissa, joissa jär-
jestöt toimivat, tapahtuu monenlaisia muutok-
sia.  

Kulttuurien moninaisuus ja erilaiset elämänti-
lanteet ovat arkipäivää. Ilmastonmuutos kosket-
taa koko yhteiskuntaa. Väestöennusteiden mu-
kaan nuoret ikäluokat tulevat pienenemään ja 
suomalainen väestörakenne tulee muuttumaan. 
Digitalisaatio ravisuttelee totuttuja toimintatapo-
jamme, mutta se voi parhaassa tapauksessa va-

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/eaf7f5a2-1d22-4a2f-8988-be3b7a797626/8e2b7d1a-0b25-43ef-bb1d-7e05ac3fab35/RAPORTTI_20190129084511.pdf
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/tuore-selvitys-paattajat-haluavat-seuraavalta-hallitukselta-toimia-jarjestojen-hyvaksi
mailto:suvi.haapalehto@metsa.fi
mailto:suvi.haapalehto@metsa.fi
mailto:keijo.kallunki@metsa.fi
mailto:keijo.kallunki@metsa.fi
http://www.metsa.fi/vaikuta
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pauttaa resursseja aitoihin kohtaamisiin. 
Kukaan ei vielä tarkkaan tiedä, mitä nämä 

muutokset järjestöille tarkoittavat. Yhdessä 
olemme kuitenkin valmiimpia kohtaamaan muu-
tokset ja omaksumaan uusia toimintatapoja. 

Myös Veikkauksen toimintaan on tulossa muu-
toksia, mikä todennäköisesti vaikuttaa myös jär-
jestöihin. STEA vastaa osaltaan siitä, että Veik-
kauksen pelituottoja käytetään tulokselliseen 
kansalaisjärjestötoimintaan. 

STEAn ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen käsissä 
on valtavasti tietoa siitä, kuinka tuloksellista jär-
jestötoimintaa tehdään. STEA aikookin ratkaista, 
miten kaikki tämä kokemuksen tuoma tieto saa-
daan palvelemaan meitä kaikkia. 

Tulevina vuosina STEA-avustuksia saavan jär-
jestötoiminnan on lisättävä yhdenvertaisuutta ja 
vähennettävä eriarvoisuutta, vahvistettava yh-
teisöllisyyttä, osallisuutta ja erilaisten ihmisten 
kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä sekä li-
sättävä ihmisten voimavaroja pitää huolta itses-
tään, toisistaan ja ympäristöstä. Tässä STEA on 
järjestöjen tukena. 

STEA haluaa, että Suomessa tehdään maail-
man parasta kestävän hyvinvoinnin kansalaisjär-
jestötoimintaa, ja että tämän päivän teot hyvin-
voinnin eteen kantavat myös tuleville sukupolvil-
le. 

STEAn strategiasta 2020 lisää tässä osoittees-
sa. 

 

Harrastamisen strategia 

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo 
Terho asetti syyskuussa 2018 työryhmän val-
mistelemaan harrastamisen strategiaa. Työryh-
mä valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriölle 
harrastamisen strategia-asiakirjan toimenpide-

ehdotuksineen ja luovutti sen ministerille 
15.2.2019. 

Harrastuksilla on tärkeä asema lasten ja nuor-
ten identiteetin vahvistamisessa ja elämässä. 
Suomessa harrastaminen on vahva osa hyvin-
vointia ja kansalaisyhteiskuntaa. Kunnat, kolmas 

sektori ja yritykset ovat merkittävässä roolissa 
harrastustoiminnan järjestäjinä. Valtionhallinto 
edistää harrastamista eri linjauksin, toimenpitein 
ja rahoituksin. 

Harrastamisen strategian kohderyhmä ovat 6–
25-vuotiaat lapset ja nuoret. Strategian pääpai-
not ovat koulupäivän yhteydessä tapahtuvan 
harrastamisen lisäämisessä sekä niiden lasten ja 
nuorten tavoittamisessa, joilla ei ole mahdolli-
suutta mieleiseen harrastukseen. 

Harrastamisen strategia sisältää neljä strate-
gista painopistettä, jotka sisältävät eritasoisia 
toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi vaali-
kaudella 2019-2023.  

Painopisteet ovat: 
• Koulun yhteydessä järjestettävän harrastus-

toiminnan lisääminen 

• Huomio erityistä tukea tarvitseviin / aliedus-
tettuihin ryhmiin ja vähävaraisten perheiden 
harrastusmahdollisuuksiin 

• Rahoituksen sekä seuranta- ja arviointijärjes-
telmän kehittäminen 

• Strategisen ohjauksen tiivistäminen, terä-
vöittäminen ja vision kirkastaminen 

Lisäksi työryhmä on esittänyt strategiassa tu-
levalle hallituskaudelle 2019-2023 hallitusohjel-
matavoitteita. 

Strategian toimenpide-ehdotukset kohdistuvat 
ministeriölle, kunnille ja kolmannelle sektorille. 
Toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen voivat 
osallistua ministeriöt, kunnat, järjestöt, yhdis-
tykset, säätiöt ja yritykset sekä oppilaitokset. 
Toimenpide-ehdotusten tarkoituksena on kan-
nustaa toimijoita yhteistyössä luomaan mahdol-
lisuuksia lasten ja nuorten harrastustoiminnalle. 

Harrastamisen strategia löytyy kokonaisuudes-
saan tästä osoitteesta. 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://www.stea.fi/strategia
https://www.stea.fi/strategia
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161382/okm_7_2019_Harrastamisen%20strategia.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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1.3. klo 8.00 Asukasloikan tuensiirtohankkei-
den hakuaika ja Unelmien kesätyöpaikka ide-
ointikilpailu alkaa 

7.3. klo 18.30 Olavinkadun sisäänheittopisteen 
suunnittelu Kahvila Alku 

19.3. klo 9.00 kolmannen sektorin ja Sosterin 
yhteinen työpaja Kerimäki 
21.3. klo 16.30-18 Vapaaehtoistyön perusval-
mennus Järjestötalo Kolomonen 

25.3. klo 18.30 Savonlinnan Syystulet suunnit-
telu Järjestötalo Kolomonen 

28.3. klo 16.30-18 Vapaaehtoistyön perusval-
mennus Järjestötalo Kolomonen 

29.3. klo 16.00 Asukasloikan tuensiirtohank-
keiden hakuaika ja Unelmien kesätyöpaikka 
ideointikilpailu päättyy 

29.3. klo 16.00 Asukasloikan Unelmien kesä-
työpaikka ideointikilpailu päättyy 

30.3. klo 10-14 Vapaaehtoistyön perusvalmen-
nus Järjestötalo Kolomonen 

1.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen 

2.4. klo 10.00 Hankkeet tutuksi Sosteri 
3.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen 

4.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen 

6.4. klo 10-14 Vapaaehtoistyön perusvalmen-
nus Järjestötalo Kolomonen 

8.4. klo 18.00 Sähköisen viestinnän koulutus 
Järjestötalo Kolomonen 

10.4. klo 18.00 Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry kevätkokous Järjestötalo Kolomonen 

13.4. klo 10-14 Vapaaehtoistyön perusvalmen-
nus Järjestötalo Kolomonen 

29.4. klo 18.00 Suuri rahapaja Järjestötalo Ko-
lomosessa 

9.5. Eurooppa-päivä Olavinlinnassa 

10.5. klo 9.00 kolmannen sektorin ja Sosterin 
yhteinen työpaja Enonkoski 
25.5. klo 9.00-14.00 Yhdistystori Savonlinnan 
kauppatorilla. 

LÄHDE VAIKUTTAA –hanke  

Jatkaa hyvin alkanutta Kumppanuuskaupunki Lähide-

mokratia lähteellä -hanketta ja toimii edelleen vahvasti 

yhteistyössä Savonlinnan kaupungin kanssa, heidän 

toteuttaessaan Kumppanuuspöytä - mallia kuntalaisten 

keskuudessa. Hanketta hallinnoi Savonlinnan kylät ry. 

Hankkeen päämääränä on varmistaa Kumppanuuspöy-

tä lähidemokratia mallin osallisuustavoitteiden toteutu-

minen kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja muiden 

yhteisöjen osalta. 

Järjestämme kuulemistilaisuuksia, joissa kerätään ke-

hittämisideoita oman kaupungin viihtyvyyden ja houkut-

televuuden lisäämiseksi. Ideoita juoksutetaan kevään 

ja syksyn kumppanuuspöytiin, sekä kumppanuuspöy-

dissä valittujen puheenjohtajien kokouksiin. 

Lähde Vaikuttaa Pop-Up KE-TO klo 12-14 Järjestötalo 

Kolomosessa. Voit tulla paikan päälle ideoimaan ja mie-

titään yhdessä kuinka asiaa lähdetään viemään eteen-

päin. Esityksiä voi myös tehdä sähköisesti Savonlinnan 

kylät ry:n sivuilla. 

Hanke jalkautuu mielellään kuulemaan kuntalaisten 

toiveita, joten voit myös kutsua minut esittelemään han-

kettamme teidän tilaisuuksiin. 

Lisätietoja: https://savonlinnankylat.yhdistysavain.fi/

lahde-vaikuttaa/ 

Yhteystiedot: 

Jaana Luostarinen 

LAHDE VAIKUTTAA -hanke 

Savonlinnan kylät ry 

044 741 3363, lahde.vaikuttaa@gmail.com 

https://savonlinnankylat.yhdistysavain.fi/lahde-vaikuttaa/
https://savonlinnankylat.yhdistysavain.fi/lahde-vaikuttaa/
mailto:lahde.vaikuttaa@gmail.com
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Savonlinna Nousuun on kuukausi@postin uusi sivuosuus, jossa nostetaan esiin  
erityisesti kolmannen sektorin ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan liittyviä  

menestysuutisia. Näitä uutisia, kuten muutakin Savonlinnan noususta kertovaa aineistoa  
toivotaan postattavan eri sähköisille palstoille Savonlinnan seudun yrittäjät ry:n lanseeraamalla 

hastagilla  #savonlinnanousuun 

Ammattiopisto SAMIedun matkailualan opiske-
lijat ovat työskennelleet viimeisen puolen vuo-
den ajan Punkaharjun luolastossa jättien paris-
sa. Jätit tulivat osaksi opiskelijoiden arkea, kun 
opiskelijat pääsivät mukaan suunnittelemaan ja 
toteuttamaan ainutlaatuista tapahtumaa, Mys-
teeri luolassa - pakopeliä. 
Pakopeleissä ideana on selvittää jokin mysteeri 
tai tarina annetussa aikarajassa. Peleissä on 
erilaisia tehtäviä ja pulmia, mitä selvittämällä 
pääsee etenemään pelissä. Pelit ovat suunnitel-
tu toteutettaviksi ryhmissä niin, että jokainen 
pelaaja pääsisi hyödyntämään omaa osaamis-
aluettaan. 
Opiskelijat ovat valmistaneet peliin välineistön, 
ohjelman ja ohjeet, sekä varmistaneet pelin 
toimivuuden ja käytännön idean yhteistyössä 
ActivityMakerin yrittäjän Jari Naukkarisen 
kanssa. Opiskelijat tutustuivat pakopeli-ideaan 
pelaamalla ActivityMakerin pakohuonetta sekä 
Pako Linnasta -peliä. Mysteeri luolassa -pelin 
toteuttamista on myös ohjannut ja sparranut 
luolastossa operoiva, pakopelitapahtuman yh-
tenä pääjärjestäjänä toimiva Luola Events. 
 

Työelämässä oppimista parhaimmillaan 

Pelin rakentamisen kerrotaan olleen työelämäs-
sä oppimista parhaimmillaan. Opiskelusta on 
tapahtuman työstämiseen käytetty kaksi päi-
vää viikossa, mikä tarkoittaa noin 300 tuntia. 
Oppimisympäristönä on ollut vuoroin luokka-
huone Ammattiopisto SAMIedussa ja Tuunaan-
saaren luolasto Punkaharjulla. Paikan vaihtelu 
ja erilaiset tilat ovat opiskelijoiden mukaan tuo-
neet lisää mielekkyyttä opiskeluun. 
Toisen vuoden opiskelija Nina on nauttinut pro-
jektista. Hänen mielestään parasta on ollut 
mukavan tapahtuman tekeminen asiakkaille, 
yhdessä työelämän edustajien kanssa, koska 

oppiminen tapahtuu työelämän sääntöjen mu-
kaan, Nina perustelee. 
-Olen saanut mahtavaa kokemusta ison tapah-
tuman järjestämisestä ja tästä opista on var-
masti tulevaisuudessa hyötyä, toteaa puoles-
taan Joel. 
Ammattiopisto SAMIedusta projektissa on ollut 
mukana jatkuvasti 10-15 opiskelijaa. Osa opis-
kelijoista on ollut mukana suunnittelemassa 
pelin markkinointia. 
-Oli mielenkiintoista ja opettavaista saada 
opastusta ja ohjeita markkinointiin ihan alan 
ammattilaisilta, kertovat Marjut ja Sisko. 
Luola Eventsin yrittäjät Jussi Silvennoinen ja 
Markus Kaskinen tiesivät luolassa pelattavan 
pakopeliä aina yrityksen perustamisesta läh-
tien. Punkaharjun luolasto tarjoaa aivan huike-
at puitteet pakopelille. 
-Ollaan jylhässä luolassa ja jo täällä kulkemi-
nen on itsessään elämyksellistä valoineen ja 
äänimaailmoineen - siihen vielä mysteerin rat-
kaisu päälle, Silvennoinen ja Kaskinen hehkut-
tavat. 
Pakopeliä suunniteltaessa ActivityMaker oli 
luontainen ja ensisijainen yhteistyökumppani 
Luola Eventsille, koska yrityksen ydinosaamista 
ovat erilaiset aktiviteetti- ja elämyspalvelut. 
Heti alkuvaiheessa pakopeli- yrittäjä Jari Nauk-
karinen huomasi tapahtuman toteuttamisen 
vaativan lisää ”käsiä”. Itsekin SAMIedun mat-
kailualalta valmistuneena hänen oli helppo ja 
nopea ottaa yhteyttä matkailualan opettajaan 
Mika Nenoseen, sillä yhteistyö oppilaitoksen ja 
yrityksen välillä on ollut muutenkin tiivistä. 
Opettaja Mikan vastaus kesti vain nanosekun-
nin… ”Ehdottomasti olemme mukana.” 
 

Mysteeri luolassa -tapahtuma järjestetään 
lauantaina 2.3.2019 klo 12-20.  

Ennennäkemätön pakopeli valmistuu  Ammattiopisto SAMIedun, ActivityMakerin  
ja Luola Eventsin yhteistyönä Punkaharjulla. 
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 
10. 4. 2019 KLO 18.00 

JÄRJESTÖTALO KOLOMONEN 
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Emme rakenna muuria vaan  
kestävän järjestöstrategian 

Partalan Kuninkaankartanoon kokoontui runsas 
joukko yhdistysaktiiveja kuulemaan järjestöstra-
tegiatyöpajoista saatua antia.  

Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström kertoi 
prosessin tuloksista, Markku Turkia puolestaan 
avasi ajatuksia yhdistystoiminnan arkeen. Hal-
linto-ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula kertoi 
maakunnan ja järjestökentän yhteistyöstä.  

Prosessia eteenpäin luotsannut YTT, järjestö-
strategoiden asiantuntija Juha Heikkala oli pai-
kan päällä kertomassa yhdistysten ja järjestöjen 
valtakunnallisesta tilanteesta. Kahdentoista kun-
nan alueella pidettyjen työpajojen anti oli tiivis-
tetty palvelumuotoilun avulla kuvaamaan yhdis-
tysten tahtotilaa tulevaisuudessa. 

Tapahtumassa sovittiin myös jatkosta uusi ta-
paaminen sovittiin samaan paikkaan; uudestaan 
asian ääreen kokoonnutaan isolla porukalla Ju-

van Partalan Kuninkaankartanoon tiistaina 
4.6.19 klo 14.00–17.00. Tilaisuudesta ilmoite-
taan lisää lähempänä ajankohtaa. 

 

Lisätietoja: 
Hanna Makkulan esitys löytyy täältä 

Anita Hahl-Weckströmin esitys löytyy täältä 

Markku Turkian esitys löytyy täältä 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti syksyl-
lä 2017 kolme Suomi 100 -avustusohjelmaa 
vuosille 2017-2020. Ohjelmilla vähennetään 
eriarvoisuutta, parannetaan työikäisten toimin-
takykyä ja kehitetään järjestötoimintaa. 

Lopussa olevan linkin takana oleva kysely liit-
tyy niistä yhteen, Järjestö 2.0 - mukana muu-
toksessa -ohjelmaan, joka koostuu 17 maakun-
nallisesta hankkeesta, joissa organisoidaan sote
- ja maakuntamallia tukevat rakenteet myös 
suomalaiseen järjestötoimintaan. Ohjelman ta-
voitteena on parantaa kansalaisten vaikutus-
mahdollisuuksia sote- ja maakuntauudistukses-
sa vahvistamalla sote-järjestöjen muutosval-
miuksia ja yhteistyötä alueellisten toimijoiden 
kanssa. Samalla vahvistetaan kuntien ja järjes-
töjen työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
miseksi. Näin aktivoidaan kansalaisia ja tehdään 
järjestötyötä näkyväksi sekä rohkaistaan järjes-
töjä kehittämään uusia toimintamuotoja. 

Kysely käsittää muutamia kysymyksiä/
väittämiä, joihin toivotaan näkökulmia ja kan-

nanottoja sekä maakuntien järjestö- että viran-
omaistoimijoilta. Vastaajia pyydetään perustele-
maan antamiaan arviota tiiviisti jokaisen kysy-
myksen lopussa olevaan tyhjään laatikkoon. 
Vastausten ja perustelujen kautta luodaan ko-
konaiskuvaa siitä, miten ohjelman yleistavoittei-
den toteutuminen sekä järjestöjen rooli ja ase-
ma näkyy maakunnissa. 

Tämä kysely on jatkoa talvella 2018 toteute-
tulle alkukartoituskyselylle. Sama kysely tullaan 
toistamaan vielä tämän jälkeen kertaalleen tal-
vella 2020.  

Kyselyn taustatiedoissa kysytään vastaajan 
organisaatio ja nimi, mutta kaikki tiedot rapor-
toidaan siten, että yksittäisen vastaajan anta-
mat tiedot eivät koskaan ole tunnistettavissa.  

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -ohjelmaa 
koordinoi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. 
Hankkeen valtakunnalliset sivut löytyvät tästä 
osoitteesta. 

Kyselyyn pääsee tästä linkistä. 
Vastausaikaa on 28. 2. 2019 saakka.  

Maakunnallisten Järjestö 2.0 -hankkeiden  
yhteisten tavoitteiden toteutumisen seurantakysely 

http://www.etela-savo.fi/resources/public/SOSTE/Ajankohtaista/Hanna%20Makkula%20Maakuntauudistus%20ja%20j%C3%A4rjest%C3%B6jen%20keskeinen%20rooli%2031%201%202019_.pdf
http://www.etela-savo.fi/resources/public/SOSTE/Ajankohtaista/Jarjestostrategiadiat%20Juva%2031%201%202019.pdf
http://www.etela-savo.fi/resources/public/SOSTE/Ajankohtaista/Markku%20Turkia%20J%C3%A4rjest%C3%B6rakenne%2031%201%202019.pdf
https://www.soste.fi/tag/jarjestot-mukana-muutoksessa/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b4a5e97b-4e59-4771-acf6-1a36a6dad84c?displayId=Fin1614059&surveyLocale=fi
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Yhdistysten kevättori 2019 
järjestetään lauantaina 25.5. 2019  

Savonlinnan kauppatorilla.  
 

Jotta tapahtumaan saadaan elävyyttä ja uudistumista,  
toivotaan  sisällön tuottamisesta kiinnostuneiden  

ottavan 13. 3. alkaen yhteyttä Erjaan. 
 

erja.jarvisalo@kolomonen.fi, puhelin 044 571 5920  

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Savonlinnan Seudun  
Kolomonen ry on mukana 

edistämässä ja rakentamassa 

Osuuskauppa Suur-Savon 

7. - 8.6. 2019 järjestämää  
St. Olaf Summerfest 

tapahtumaa Savonlinnaan.  
 

Nyt etsinnässä on  
yhdistyksistä talkoolaisia  

erilaisiin tehtäviin  
tapahtumaviikon aikana. 

 

Talkoolaisten tarve on  
monipuolinen 

ja työtehtävät voivat  
muotoutua myös talkoolaisten 

oman kiinnostuksen mukaan. 
 

Talkoot ovat oiva tapa 

hankkia yhdistykselle 

omarahoitusta ja varmasti 
mielenkiintoinen kokemus  
olla mukana rakentamassa 

isoa tapahtumaa. 
 

Lisätietoja: 

Puhelin: 044 7333 112 

Sähköposti: info@viljami.co 
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