
Ruudullasi on Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n kuukausi@postin kevätkauden 2019 
viimeinen numero. Alkuperäisestä aikataulusta 
voin viikon myöhässä. Pahoittelut siitä. Mutta 
kaikesta huolimatta oikein hyvää juhannusta 
kaikille yhteistyökumppaneille ja muille ystävil-
lemme. 

 

Tämän kuukausipostin runkona ovat Savon-
linnan Seudun Kolomonen ry:n loppukesän ja 
alkusyksyn suuret tapahtumat Luonnollinen 
kohtaamispaikka Luston ympäristössä 31.8.-
1.9. 2019, Savonlinnan Syystulet Riihisaaren 
ympäristössä 6.-8.9.2019 sekä Savonlinnan 
Hyvinvointimessut Tanhuvaara Sport Resor-
tissa 27.-28.9.2019. Nyt ei ole tarjolla perintei-
siä rahoitusvinkkejä eikä muuta vastaavaa ma-
teriaalia. Niihin palataan loman jälkeisessä en-
simmäisessä kuukausi@postissa elokuun puoli-
välissä. 

 

Tulevien tapahtumien toimijaksi ilmoittautu-

minen on toki avoinna myös kesäkuukaudet ja 
erityisesti Savonlinnan Hyvinvointimessujen 
osalta parhaat esittelypaikat kannattaa varata 
jo nyt. 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n mah-
dollistamien hankkeiden puitteissa kesä on vil-
kasta toimina-aikaa, mutta perinteisessä Kolo-
mosen omassa toiminnassa ladataan aurinko-
kennoja juhannuksesta elokuun alkuun saakka. 
Toki päivystys pelaa, jos jollekin tulee pikainen 
tarve palvelujemme hyödyntämiseen. 

 

Seuraava kuukausi@posti ilmestyy viikolla 34 
ja siihen tarkoitettujen aineistojen tulee olla 
toimitettuna sähköpostina osoitteeseen kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi viimeistään per-
jantaina 9. 8. 2019. 

 

Lataavan kesän toivotuksin koko Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n ja Kolomosen mahdol-
listamien hankkeiden väki. 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

Puhelin: 044 713 1095, Sähköposti: kolomonen@kolomonen.fi 

Kesälaitumille tankkaamaan 

voimaa auringosta ja lämmöstä 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoama kuukausi@posti on lähetetty vastaanottajille Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n kokoaman perusteella. Tämä osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituk-
sista, nettisivuilta ja eri tapahtumiemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, 
niin ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut pyynnös-
täsi postituslistalta. Pyydämme anteeksi, mikäli tämän ”kieltosi” jälkeen ”putkahdat” uudestaan kuukau-
si@postin saajaksi, sillä täydennämme listaa koko ajan yhdistysten ja yhteisöjen kotisivuilta ja muista vas-
taavista 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 elokuussa viikolla 34 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen ma-

teriaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 9. 8. 2019 osoitteel-
la kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Mieluiten otamme vastaan jpeg ja pdf –aineistoja, mutta toki myös erilliset tekstitiedostot, kuvat ja logot 

yritetään taivuttaa kuukausi@postiin sopiviksi jutuiksi. 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kokoaa 
Punkaharjulle Luston ympäristöön Luonnollinen 
kohtaamispaikka -tapahtumaa osaksi Suomen 
luonnon päivää lauantaina 31.8., Nuku yö ul-
kona yötä 31.8.-1.9. sekä samassa viikonvaih-
teessa järjestettävää Suomen Luonnonsuojelu-
liitto ry:n liittokokousta 

Tapahtumaan on kutsuttu joukko Kansalais-
ten kohtaamispaikkojen toimijoita erityisesti 
Itä– ja Etelä-Suomen alueelta ideoimaan Luon-
nollinen kohtaamispaikka -toimintamuotoa ja 
soveltamaan sitä osaksi omaa toimintaansa. 

Tapahtumaan liittyy myös  Suomen kylät 
ry:n korttelijaoston ja Siivouspäivä/Yhteismaa 
ry:n toimesta toteutettava Hiilikädenjälkiretki, 
jonka merkeissä osallistujille on luvassa  mm. 
suon entistämistä Heinäveden Vihtarissa, met-
sän istutusta Punkaharjun alueella, Puruveden 
rantojen puhdistusta, Puruveden Sorvaslahden 
hoitokalastuksen koekalastus, Saimaa -
katiskojen rakennustalkoot "Vaihda verkot ka-
tiskaan" tapahtumaan, haittalajien torjuntaa 
kävelyreittien varresta yms. luonto- ja ympä-
ristöaktiviteettia. Kaikkeen tähän monipuoli-
seen ohjelmaan pääsevät osallistumaan myös 
kaikki paikalliset Luonnollinen kohtaamispaikka 
-tapahtuman kävijät. 

Ruokailut järjestetään pääosin luonnossa 
mm. soppatykein, saunoja on luvassa useissa 
eri pisteissä, iltajuhlaa vietetään suurella poru-
kalla Illallinen (tai ainakin iso iltapala) taivaan 
alla -teemalla ja yö vietetään luonnossa Nuku 
yö ulkona -hengessä teltoissa tai vaikkapa Koi-
järven 40-juhlavuoden merkeissä kahliutuneena 
kaivinkoneeseen Luston rantakentällä. 

Ohjelmassa on talkoiden lisäksi myös muita 
aktiviteettejä, kuten esimerkiksi Metsämörri-
seikkailua, Taiteilijanalle toimintaa, sieniretki, 
lepakkoretki,  taidenäyttelyjä, luontoelokuvia, 
työpajoja… 

 

Tule mukaan Luonnollisen  
kohtaamispaikan toteuttajaksi 

Luonnollinen kohtaamispaikka -tapahtuman 
yhteistyökumppaneiksi, ohjelmaosuuksien jär-
jestäjiksi, oheisohjelman mahdollistajiksi ja osa-
toteuttajiksi ovat tässä vaiheessa lupautuneet 
mm. Aseman Taidelaituri, Itä-Karjalan kansan-

opisto, Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys, Kylil-
tä kylille -hanke, Luke, Lusto - Suomen metsä-
museo, Parasta Etelä-Savoon -hanke, Pidä saa-
risto siistinä ry, Pro Puruvesi ry, Punkaharjun 
Yrittäjät ry, Pyhät Polut ry, Retki-Toverit ry, Sa-
von Saukot ry, Savonlinnan 4H -yhdistys, Sa-
vonlinnan kaupunki, Savonlinnan kylät ry, Sa-
vonlinnan seudun allergia- ja astmayhdistys ry, 
Siivouspäivä/Yhteismaa ry, Sosteri, Suomen ky-
lät ry ja Suomen kylät ry:n korttelijaosto, Suo-
men Latu ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry...  

Toimijoiden joukko kasvaa koko ajan. Mutta 
onneksi meillä on vain taivas rajana.  

Jos haluat olla mukana luomassa Luonnollinen 
kohtaamispaikka –tapahtumaa, ole yhteydessä 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een, Kimmo 
Käärmelahti, puhelin: 044 741 9820 tai sähkö-
posti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Savonlinnan syystulet val-
taavt 6.-8.9. Riihisaaren, lähei-
sen puiston ja osin myös Ola-
vinlinnan. 

Kolmipäiväisen Keskiaikata-
pahtuman kokoamisesta vas-
taa hämeenlinnalainen Osuus-
kunta Villapakka ja tähän ta-
pahtumaosuuteen tulee osallis-
tumaan keskiaikaharrastajia 
ympäri maata. 

Keskiaikatapahtuman esit-
tely– ja myyntipaikkojen va-
raus tapahtuu suoraan Osuus-
kunta Villapakkaan tämän lin-
kin kautta.  Lisätietoja sähkö-
postilla osoitteesta  
osk.villapakka@gmail.com tai 
soittamalla Caritalle numeroon 
0400 987 189 tai Sannille 0400 
828 073.  

 

 

Savonlinnan syystulien 
vilkkain toimintapäivä tulee 
olemaan lauantai 7. 9. , jolloin 
ohjelmassa on myös Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n 
hallinnoiman kansalaislähtöisen 
kaupunkikehittämisen Asukas-
loikka Savonlinna -seuraava 
askel –hankkeen sekä tämän 
hankkeen kautta rahoitettujen 
tuki- ja tuensiirtohankkeiden 
yhteistyönä Riihisaaressa klo 
18.00-22.00 toteutettava ta-
pahtumakokonaisuus. Tapahtu-
ma huipentuu illan pimetessä 
toteutettavaan tulishow’hun ja 
kelluvien lyhtyjen vesille las-
kuun. Lisätietoja hankkeen pro-
jektiassistentilta Jonna Hoppa-
nialta 044 571 5931 ja sähkö-
postilla osoitteesta jon-
na.hoppania@kolomonen.fi 

 

Savonlinnan Mahdollisuuk-
sien Tori järjestetään osana 
Savonlinnan Syystulet –
tapahtumaa lauantaina 7. 9. 
klo 10.00-18.00 Riihisaaren ku-
peessa Martti Talvelan ja Erik 
Laxmannin puistoteiden alueel-
la. Tänä vuonna Savonlinnan 
Mahdollisuuksien Torin teema-
na on Säästetään pallo lap-
sille. Teema kiteytyy ympäris-
töä ja maapalloa säästäviin va-
lintoihin, ihmisoikeuksiin ja 
eläinten oikeuksiin  tulee esiin 

Savonlinnan Mahdollisuuk-
sien Torin valmisteluun liitty-
vistä asioista saa lisätietoa Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:stä Erja Järvisalolta, puhelin 
044 571 5920 ja sähköposti: 
erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
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SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUT 

SUUREMPANA KUIN KOSKAAN 
 

Savonlinnan Hyvinvointimessut järjestetään Tanhuvaara Sport Resortissa perjantaina 27.9. klo 9.00
-14.00 ja lauantaina 28.9. klo 10.00-15.00. 

Uutta messuilla ovat mm. valtakunnallinen Kansalaisareena ry:n vapaaehtoistoiminnan messujen 
status, Activity Run -juoksutapahtuma sekä työhyvinvointiosuus. Vanhaa tuttua ovat kymmenet 
tutut hyvinvointitoimijat Savonlinnan seudulta sekä hyvinvointitekojen palkitseminen. Sinistä ja sa-
malla uutta edustaa ainakin Blue Care- ajattelun esiintulo ja lainattua esimerkiksi ”Parempi päih-
teettä” -nuoriso-osuus. 

Perinteisessä Hyvinvointimessu -osuudessa marssitetaan esille entistä monipuolisempi katsaus 
kaikkeen siihen yhdistysten, yritysten, yhteiskunnan ja muiden yhteisöjen hyvinvointitarjontaan, 
jota Savonlinnan seudulla on tarjolla. Mukana myös YSSI.FI -palvelualustan esittelemät toiminnot 
koko laajuudessaan; harrastustoiminta, tapahtumakalenteri, vertaistukitoiminta, vapaaehtoisten 
välityspalvelu ja kotiin tuotavat palvelut. 

 Hyvinvointimessujen osana järjestetään myös erityisesti kouluille ja oppilaitoksille suunnattu 
”Parempi päihteettä” -esittely- ja tapahtumaosuus sekä työyhteisöille suunnattu ”Hyvässä hen-
gessä” -työyhteisöjen hyvinvointiosuus. 

Savonlinnan Hyvinvointimessut ovat myös uusi lenkki Kansalaisareena ry:n valtakunnalliseen Va-
paaehtoistoiminnan messujen ketjuun. Vuosittain vastaavat vapaaehtoistoiminnan messut on 
järjestetty Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. 

Hyvinvointimessujen yhteydessä ensimmäistä kertaa järjestettävä Activity Run on este- ja hidas-
tejuoksutapahtuma työpaikkaporukoille, koulu- ja oppilaitosluokille, yhdistyksille, perhejoukkueille 
ja yleisesti kaikille, joilla on tahto kisata leikkimielisesti estejuoksulenkillä. Lähtöjä on molempina 
päivinä ja luvassa on hauska tapahtuma sekä hyviä palkintoja. 

Savonlinnan Hyvinvointimessuilla 2019 on jo ilmoittautunut lähes 100 yhdistystä, yritystä, yhteisöä, 
palvelua ja tuotemerkkiä. Vuonna 2018 Hyvinvointimessuilla oli yhteensä 170 eri toimijaa, esitteli-
jää, palvelua ja toimintoa sekä noin 2 700 kävijää. Tänä vuonna näyttäisi ainakin esittelijöiden ja 
toimijoiden määrä ylittävän aikaisempien messujen esittelijäennätykset. 

Lisätietoja: 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelahti 

puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Ilmoittautuminen messuille toimijaksi ja esittelijäksi tästä linkistä. 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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HYVINVOINTIMESSUT OVAT NYT MYÖS 

TYÖHYVINVOINNIN SUURTAPAHTUMA 

Savonlinnan Hyvinvointimessujen 27.-28.9.2019 uutuuksia ovat mm. Hyvässä hengessä -
työhyvinvointiosuus ja Activity Run -juoksu-tapahtuma. Kun nuo elementit yhdistää yhä upeam-
piin Savonlinnan Hyvinvointimessuihin sekä Tanhuvaara Sport Resortin SPA-kylpylän ja Espilä-

ravintolan tarjouksiin, niin työyhteisön loistava yhteinen TYHY-päivä 27. 9. 2019 on kasassa. 

 

Lisäksi Savonlinnan Hyvinvointimessujen ohjelmaan kuuluu perjantaina 27. 9. 2019 Etelä-Savon 
työhyvinvointiverkoston aamukahvitilaisuus, useita tasokkaita työhyvinvointia käsitteleviä tietois-
kuja ja toimintaansa on esittelemässä useat paikalliset ja maakunnalliset työhyvinvointitoimijat. 

 

Hyvinvointimessujen sisäänpääsy on maksuton, Activity Run -tapahtuma + SPA -kylpylän yhteislip-
pu maksaa ennakkomyynnissä 30€/henki ja Espilä-ravintolassa on erittäin edulliset messutarjouk-
set. 

 

Piristä siis työyhteisösi pimentyvän syyskauden ponnistuksiin ja tuo heidät hyvässä hengessä Sa-
vonlinnan Hyvinvointimessuille. Lisätietoja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelah-
ti, puhelin 044 7419820 ja sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Osallistavaa hyvinvoinnin  
ja terveyden edistämistä 

”Osallistava hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
minen” -hanke on tuottanut uutta tietoa, toi-
mintamalleja, indikaattoreita ja politiikkasuosi-
tuksia väestön hyvinvoinnin ja terveyden sekä 
osallisuuden edistämiseen.  

Hankkeesta tuotettu käsikirja tarjoaa koko-
naisvaltaiseen hyvinvointi-käsitteeseen perustu-
via välineitä, hyvien käytäntöjen malleja, avain 
indikaattoreita ja kypsyysanalyysimallin. 

Terveys ja hyvinvointi sekä elinajan odote 
ovat parantuneet jo pitkään Suomessa kaikissa 
tulo- ja koulutusryhmissä. Suomi on monessa 
kansainvälisessä vertailussa kärkipäässä. Lisäk-
si tuloerot ja lapsiköyhyys ovat kasvustaan huo-
limatta edelleen vähäisimpiä maailmassa. Posi-
tiivisten kehityskulkujen varjoon jää kuitenkin 
useita heikommassa asemassa olevia väestö-
ryhmiä, joiden terveyttä ja hyvinvointia nykyi-
set toimet eivät ole kyenneet edistämään toivo-
tulla tavalla. Perinteinen, yksilökeskeinen ter-
veysvalistus ja siihen nojaavat hyvin-voinnin ja 
terveyden edistämisen käytännöt (HYTE) eivät 
ole onnistuneet keskeisessä tavoitteessaan hy-
vinvoinnin ja terveyden eriarvoisuuden kaventa-
misessa. Huono- osaisuus kasaantuu erityisesti 
niille henkilöille, joilla on huono terveys ja huo-
no elämänlaatu. Tulisikin puuttua eriarvoisuutta 
aiheuttaviin ja sitä ylläpitäviin yhteiskunnan ra-
kenteellisiin tekijöihin, kuten köyhyyteen ja 
muihin heikkoihin elinoloihin, matalaan koulu-
tukseen, ja työttömyyteen sekä sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden riittämättömyyteen.  

Käsikirjan sisältö perustuu Suomen Akatemian 
Strategisen tutkimusneuvoston rahoittaman 
PROMEQ-hankkeen tuloksiin.  

Aineisto löytyy tästä linkistä. 
 

Itä-Suomen yliopiston 

vaikuttava talo 

Vaikuttavuuden talo on hyvinvointiin ja ter-

veyteen liittyvän vaikuttavuuden tutkimuksen ja 
koulutuksen monitieteinen yhteistyöverkosto Itä
-Suomen yliopistossa. 

Verkosto kokoaa vaikuttavuuden tutkimuksen 
tietoa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien pal-
velujen kehittämisen ja päätöksenteon sekä so-
siaali- ja terveyspalvelujen integraation tueksi. 

Vaikuttavuuden talo on tutkijoiden ja tutki-
mushankkeiden, yhteistyökumppanien ja tutki-
mustietoa hyödyntävien tahojen keskustelu- ja 
kohtaamisfoorumi, joka edistää alan yhteistyötä 
ja verkostoitumista kansallisesti ja kansainväli-
sesti. 

Tutustu Vaikuttavuuden taloon tässä linkissä. 
 

Kansalaistoiminnan vahvistaminen  
nousi hallitusohjelmassa arvoon 

Tämä kirjoitus on Kansalaisareena ry:n toi-
minnanjohtaja Leo Straniuksen arvio kansalais-
yhteiskunnan ja –toiminnan arvostuksesta 
maan uuden hallituksen ohjelmassa. 

Kansalaisyhteiskunnan vahva merkitys tun-
nustetaan tuoreessa hallitusohjelmassa hyvin. 

Hallitusohjelman tavoitteena on, että 
”Vahvistetaan systemaattisesti kansalaisyhteis-
kunnan tilaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa 
ja maailmalla.” Tämä nousee esille kohdan 
”Suomi kokoaan suurempi maailmassa” tavoit-
teissa. 

Kansalaistoiminnan kannalta keskeinen luku 
on ”Turvallinen oikeusvaltio Suomi”, jonka kol-
mannessa tavoitteessa ”Demokratia, osallisuus 
ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vah-
vistuvat” kirjataan tarkemmin kansalaistoimin-
nan edistämisestä ja autonomisuudesta: 

”Hallitus turvaa osallisuuden ja monimuotoi-
sen kansalaistoiminnan edellytykset valtakun-
nallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kansalais-
yhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan. 
Eriarvoisuutta torjutaan osallisuudella. Kaikkien 
mahdollisuutta merkitykselliseen kansalaistoi-
mintaan edistetään ja turvataan järjestöjen toi-
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minnan autonomisuus.” 
Edelleen myös järjestöjen kuulemiskäytäntöjä 

parannetaan ja hallinnollista taakkaa helpote-
taan: 

”Kuulemiskäytäntöjä ja vaikutusten arviointia 
parannetaan sekä lisätään kansalaisyhteiskun-
taan liittyvää osaamista hallinnossa. Kansalais-
toimintaa häiritsevää hallintokuormaa puretaan 
ja lupakäytäntöjä kevennetään. Selvitetään ja 
poistetaan pikaisesti muun muassa tulorekiste-
rin aiheuttama tarpeeton kansalaistoimintaa 
häiritsevä hallinnollinen taakka pienille yhdis-
tyksille.” 

Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite nuorten 
osallisuuden kasvattamiseksi. Keskeisessä roo-
lissa nuorten osallisuuden parantamisessa on 
vapaaehtoistoiminta. Tässä kohdassa Kansalais-
areenan ja 48 järjestön tavoitteet näkyvät par-
haiten, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu seu-
raavaa: 

Nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan ja 
sen kehittämiseksi kehitetään uusia työkaluja. 

Edistetään vapaaehtoistyössä tehdyn työpa-
noksen ja osaamisen tunnistamista ja tunnusta-
mista.  

Edistetään yhteistyötä järjestöjen ja koulujen 
välillä. 

Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demo-
kratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja osallistamis-
ta.  

Pidetään huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoi-
minnasta.  

Päivitetään demokratiapoliittinen toimintaoh-
jelma ja huomioidaan nuorten osallisuus kysei-
sessä ohjelmassa.  

Valmistellaan tarpeelliset esitykset nuorisolain 
tarkistamiseksi tavoitteena erityisesti avustus-
prosessien sujuvoittaminen. 

 

Myös järjestöjen valtionapukäytäntöjä uudis-

tetaan ja selkiytetään sekä varaudutaan tuke-
maan järjestötoimintaa budjettivaroin, mikäli 
Veikkauksen tuotot pienenevät. 

Leo Straniuksen kirjoitus löytyy tästä linkistä. 
Rinteen hallituksen hallitusohjelma puolestaan 

löytyy tästä linkistä. 
 

Sote-uudistusta ei haudattu  
Atlantin syvimpään hautaan 

Soten suunnittelua jatketaan pitkälti siitä, mi-
hin maan edellisen hallituksen aikana päädyt-
tiin. Toki työtä on paljon edessä, mutta paljon 
on jo tehtykin menneiden vuosien valmistelun 
tiimoilla. 

Kansalaistoimijoita kiinnostaa, mikä oli sosiaali
- ja terveysjärjestöjen paikka ja tehtävä tässä 
sote-uudistuksessa? 

Mitä asioita tulisi ottaa huomioon tulevissa uu-
distuksissa niin, että sosiaali- ja terveysjärjestöt 
ja niiden paikalliset yhdistykset voisivat toimia 
kansalaisten parhaaksi niin hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä kuin sote-

palvelutuotannossa? Miten järjestöjen ja niiden 
yhteistoiminnan tulisi uudistua ja kehittyä? 

Näitä asioita selvittää ansiokkaasti pitkän lin-
jan kansalaisyhteiskuntavaikuttaja, yhteiskun-
tatieteiden tohtori ja sosiaalityön dosentti Jorma 
Niemelä. 

Järjestöt sote-Suomea rakentamassa aineisto 
löytyy tästä linkistä. 

 

Verohallitus kokosi yhdistyksille  
tietopaketin tulorekisterin vaikutuksista 

Vuoden alusta voimaan tullut tulorekisteri on 
tuonut joukon uudistuksia paitsi palkkojen palk-
kioiden maksuun ja verottajalle ilmoittamiseen, 
niin myös esimerkiksi matkakorvausten ja päi-
värahojen maksamiseen ja raportointiin.  

Tietopaketti tulorekisterin vaikutuksista yhdis-
tyksille löytyy tästä linkistä. 
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Haitallinen vieraslaji jättipalsami 
("paukkupalsami") leviää nopeasti 
Savonlinnankin seudulla. Kasvustoja 
on erityisesti Nätkillä, Kellarpellossa, 
Nojanmaassa ja Pihlajaniemellä. 

Jättipalsami tukahduttaa alkuperäis-
tä luonnonkasvillisuutta ja houkuttaa 
puoleensa tehokkaasti pölyttäjähyön-
teisiä, jolloin samaan aikaan kukki-
vien hyötykasvien pölytys voi kärsiä. 

Jättipalsami leviää ainoastaan sie-
menistä, joten on tärkeää kitkeä se 
ennen siementämistä heinäkuun lo-
pulla. Kitkeminen käy vaivattomasti, 
koska kasvin juuristo on hyvin heik-
ko. Etenkin taimivaiheessa jättipalsa-
mit irtoavat helposti kasvualustal-
taan. Jättipalsami ei ole myrkyllinen. 
Sen siemen on lyhytikäinen, joten tulokset alka-
vat näkyä parissa vuodessa.  

 

Savonlinnan seudun torjuntaa koordinoi 
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys 

Savonlinnan seudulla jättipalsamin torjuntaa 
koordinoi Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys. Tä-
nä kesänä talkoista tiedottaa ja niitä on järjes-
tämässä myös yhdistyksen YTY-hanke. Muuta-
ma paikallinen yhdistys on luvannut osallistua 
torjuntatoimiin ja valinnut nimikkokohteita. 

Suomen luonnonsuojeluliiton viisivuotinen, 
valtakunnallinen vieraslajihanke VieKas LIFE on 
myös käynnistynyt alueella. Hankkeen Etelä-

Savon aluekoordinaattori järjestää neuvontaa, 
organisoi talkoita ja vastaa kysymyksiin pää-
sääntöisesti arkisin klo 10-14. 

Jättipalsamijätteen hävitystavasta päätetään 
Savonlinnan seudulla kohteittain. Osassa koh-
teita kasvijätteen läjitys on mahdollinen. Tällöin 
estetään kasvien maakosketus latomalla ne esi-
merkiksi pressun, lavan tai risukasan päälle ja 
jättämällä ne läjässä maatumaan. Näin toimi-
malla säästetään muovia ja vältytään kasvijät-
teen kuljetus- ja polttokustannuksilta. 

Joissain kohteissa on järkevämpää säkittää 
kasvijäte ja ilmoittaa säkkien sijaintipaikasta 
Savonlinnan kaupungin puistoyksikölle, joka or-
ganisoi niiden kuljetuksen jätteenpolttolaitoksel-
le. Jätesäkkejä voi toimittaa myös kyltein mer-

kittyihin kohtiin varikoille, jotka sijaitsevat Wan-
haa Asemaa vastapäätä ja Heikinpohjan puutar-
han kasvihuoneen vieressä. Puistojen infopuhe-
lin 044 417 4639 ja sähköposti: puis-
tot@savonlinna.fi 

Puistot-yksiköstä on vaikeimpiin kohteisiin laa-
joille palsamikasvustoille lainattavissa talkoo-
laisten käyttöön siimaleikkuri, silmikko ja kuulo-
suojaimet. Niitä voi kysyä puutarhureilta sähkö-
posteista: raili.aurava@savonlinna.fi tai er-
ja.turunen@savonlinna.fi. 

Kaupunki kustantaa myös jätesäkit niihin koh-
teisiin, joissa palsamijätettä ei voi läjittää. Säk-
kejä voi noutaa Järjestötalo Kolomosen toimis-
tosta (Pappilankatu 3) arkisin klo 9-14. 

Kaupungin puistotyöntekijät kitkevät jättipal-
samia keskusta-alueella osana omaa työtään, 
mutta suurten kasvustojen hillintään puistoyksi-
köllä ei tänä kesänä kaupungin taloustilanteesta 
johtuen ole resursseja.  

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS on 
aloittanut tiedonkeruun vieraslajiesiintymistä. 
Osoitteesta https://viekas.laji.fi löytyy lomake, 
jolla voi ilmoittaa jättipalsamiin ja muihin vie-
raslajeihin liittyvistä havainnoista. Ilmoitukset 
ovat toivottavia, jotta tieto vieraslajiesiintymistä 
karttuisi ja niihin voitaisiin hyvissä ajoin koh-
dentaa torjuntatoimia sekä jatkoseurantaa. 

Vieraslajeista, niiden torjunnasta ja sitä koske-
vasta 

Lähde torjumaan jättipalsamia 

Jatkuu seuraavalla sivulla >>>>>> 
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lainsäädännöstä löytyy runsaasti tietoa interne-
tistä osoitteista www.sll.fi/viekas-life/ sekä 
www.vieraslajit.fi. 

 

Tulevia, kaikille avoimia  
vieraslajitapahtumia Savonlinnassa: 

To 27.6. klo 18-20 jättipalsamitalkoot Kellar-
pellossa (kokoontuminen os. Kellartie 57) 

La 29.6. klo 10 vieraslajikävely Kuninkaan-
kartanonmäellä: tutustutaan alueella kasvaviin 
vieraslajeihin ja havainnollistetaan jättiputken 
torjuntaa peittomenetelmällä (kokoontuminen 
Kuninkaankartanonkadun puoleisella koulun 
parkkipaikalla) 

La 29.6. klo 14-16 jättipalsamitalkoot Merta-
lassa Taloustukku Kerdin takana 

 

Tietoja kohteista ja torjuntatoimista välittävät: 
Mauri Löppönen, Itä-Savon luonnonsuojelu-

yhdistyksen vieraslajivastaava  
044 933 4246 / wanhapollo@gmail.com 

Tiina Pulkkinen, YTY – ympäristötekoja yh-
teisöllisesti -hankkeen koordinaattori 

044 2309 857 / ytysavonlinna@gmail.com 

Kerttu Hakala, Suomen Luonnonsuojeluliiton 
VieKas LIFE -hankkeen Etelä-Savon aluekoordi-
naattori, 040 161 6473 / kerttu.hakala@sll.fi  

 

>>>>>>Jatkoa edelliseltä sivulta  

ENNAKKOTIETO SYKSYN  
SÄHKÖISESTÄ PAJASTA 

 

Ennakkotietona jo näin hyvissä ajoissa Sosterin toimintoihin, palveluihin ja asiakaspolkuihin 
liittyvien sähköisten palvelujen koulutustilaisuus kaikille kiinnostuneille torstaina  17.10. klo 12
-15 Linnalan luentosalissa, os. Sotilaspojankatu 7, Savonlinna. 

 

Tilaisuudessa on esittelyssä mm. seuraavat palvelut: 

-  Sähköinen asiointi: Sosterin sähköinen ajanvaraus, ISLABin laboratorioajanvaraus, säh-
köiset yhteydenottomahdollisuudet  eri tarpeisiin terveysasemille, hammashoitolaan ja röntge-
niin  sekä muut sähköiset palvelut    

-  Omakanta. Lääkityksen tarkistaminen ja reseptien uusiminen; hoitotahto; suostumuksen 
antaminen. 

- www.sosteri.fi -kotisivut Sosterin digitaaliset asiakaspolut, riskitestien tekeminen, oma-
hoidon tuki ja palautekanavat. 

- Nestori, Huoli -lomakkeen käyttö  
- Lasten ja nuorten palveluluukku, Onks tää ormaalia? sekä En jaksa –sivustot 
- YSSI.FI -palvelualustan palvelut; yhdistysten yleisesittelyt, tapahtumakalenteri, harras-

tustoimintojen ja vertaistukitoimintojen esittely sekä uusimpana kotiin tilattavien palvelujen 
tilaustyökalu. Mukana myös YSSIN Systeri, joka yhdistää Sosterin asiantuntijat,  asiakkaat ja 
yhdistykset saumattomasti tosiinsa. (www.yssi.fi) 

- Geronet-hanke: Savonlinnan kesäyliopiston hanke, jossa järjestetään tietokone- älylaite- 
sekä hyötysovelluskoulutuksia ikääntyville. 

 

Sähköisen pajan järjestävät yhteistyössä Linnalan opisto, Sosteri, Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry ja Savonlinnan kesäyliopisto. 

 

Vapaa pääsy. Lisätietoja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelahti, puhelin 
044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Tervetuloa Savonlinnan seudun kaikki ikäih-
misten yhdistykset, Savonlinnan vanhusneuvos-
to, Sosterin, Savonlinnan kaupungin, XAMK:n, 
SAMIedun, seurakuntien yhteiseen keskusteluti-
laisuuteen Järjestötalo Kolomoseen, Pappi-
lankatu 3, maanantaina 19. 8. 2019 klo 
11.00-14.00. 

 

Tilaisuudessa esitellään mm. YSSI.FI –
palvelualustan uutta ”KOTIIN TUOTAVIEN 
PALVELUJEN” -toimintoa. Tässä uudessa YS-
SI.FI –palvelutoiminnassa tullaan jatkossa esit-
telemään mm. ikäihmisille kotiin yhdistysten, 
yhteisöjen ja yritysten toimesta tuotettavia pal-
veluja ja toimintoja. 

 

Toinen tuon elokuisen palaverin keskeinen tee-
ma tulee olemaan XAMK:n eli Kaakkois-Suomen 
Ammattikorkeakoulun juuri käynnistynyt Ter-
veenä eläkkeellä –hanke. 

Tässä hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan 
eläkkeelle siirtyvien ja juuri siirtyneiden henki-
löiden positiivista terveyskäyttäytymistä ylläpi-
täviä toimintamalleja.  

Näitä malleja tullaan hyödyntämään esimerkik-

si kehitettäessä terveyden edistämisen ja sote-

palvelujen sekä yhdistystoimijoiden yhdyspin-
nalla olevaa toimintaa. 

Eli nyt teillä ikäihmisten tarpeiden arkipäivän 
asiantuntijoilla on loistava mahdollisuus evästää 
XAMK:n Terveenä eläkkeellä –hankkeen toi-
mijoita niistä ideoista, joita teillä on ikäihmisten 
positiivisen terveydentilan kehittämiseksi ja säi-
lyttämiseksi. 

 

Lisäksi tässä 19. 8. Järjestötalo Kolomosessa 
on esillä muitakin ajankohtaisia asioita, kuten 
esimerkiksi savonlinnalaisten ikäihmisten yhteis-
kuljetusten järjestäminen Savonlinnan Hyvin-
vointimessuille Tanhuvaaraan 27. –28. 9. 2019. 

 

Riittävän kahvitarjoilun varmistamiseksi pyy-
dämme teitä/yhdistyksenne ja yhteisönne edus-
tajia ilmoittautumaan 19. 8. tilaisuuteen 
sähköpostilla kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi viimeistään 
perjantaina 16. 8. 2019. 

 

Lisätietoja tästä tilaisuudesta elokuun alussa 
ilmestyvässä kuukausi@postissa. 
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HARJUN SYYSMIITINKI OSANA  

LUONNOLLISTA KOHTAAMISPAIKKAA 
Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää liittokokouksensa Punkaharjulla elo-syyskuun vaihteessa ja ta-
pahtuma vetää Punkaharjulle paljon luonnosta kiinnostuneita ihmisiä.  

Punkaharjun Yrittäjät ry järjestää luonnon päivänä syksyisen kaikille avoimen tapahtumansa, Harjun 
Syysmiitinkin yhteistyössä mm. MTK-Punkaharjun kanssa.  

Tänä vuonna tapahtuman teemana on Vastuullinen yrittäjyys. Punkaharjulaiset yrittäjät ovat vastuulli-
sen yrittämisen edelläkävijöitä ja pitävät mm. kiertotaloutta osana oman liiketoimintansa ydintä. Yrityk-
set esittelevät omaa toimintaansa Metsämuseo Luston piha-alueella päivän aikana.  

Tapahtuman alustava ohjelma (ohjelmaan on tulossa lisäyksiä) on seuraava: 

Klo 12:00 Luonnollinen kohtaamispaikka ja Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokous alkaa lipunnostol-
la - tähän osallistutetaan mekin. 

Klo 12:30 -14 Harjun Syysmiitinki - Vastuullinen Yrittäjyys -keskustelufoorumi 

Tervetuloa: Punkaharjun Yrittäjät Ruth Lähdeaho-Kero ja MTK-Punkaharju Kirsti Laamanen 

Vastuullinen yrittäjyys -keskustelu 

Keskustelun juontaa Kauppalehden Oma Yritys -toimituksen uutispäällikkö Janne Pöysti 

Keskusteluun osallistuvat mm. kansanedusta Hanna Kosonen, Etelä-Savon maakuntajohtaja  Pentti 
Mäkinen ja Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen. 

Keskustelun aiheet/asiantuntijat ovat mm. 

 Kiertotalous - Laura Muhonen Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy 

 Syksyllä ilmestyvän ”Menesty yritysvastuulla” – kirjan kirjoittajat OTT Merja Pentikäinen ja FM /
Ympäristötieteet Hanna Liappis   

 Kestävä kehitys matkailussa – Green Key Finland -sertifioidun Lossiranta Lodgen yrittäjä Christi-
ne Lund 

 

Ohjelmaa täydennetään kesän kuluessa. 

 

Lisätietoja Harjun syysmiitinkistä:  

Punkaharjun Yrittäjät ry 

Puheenjohtaja Ruth Lähdeaho-Kero 

Kauppatie 20, 58500 Punkaharju 

Puhelin: 040 550 1956 

Sähköposti: punkaharjun@yrittajat.fi 
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2-3 toimistohuonetta kooltaan 8 -16 m2 

Järjestötalo Kolomonen 

Pappilankatu 3, Savonlinna 

 

Tarvittaessa käytössä edullisesti kokoustilat, 
pienkeittiö, toimisto- ja kirjanpitoapua... 

 

Tiedustelut:  
Sirpa Kolistaja puhelin 0500 691 574 

VAPAITA TOIMITILOJA TARJOLLA 

Myydään / vuokrataan toimistotilaa: 
 Savonlinnan linja-autoasema, 3. kerros, 43 m2. 
  Kaksi huonetta, keittiönurkkaus ja wc.  
  Huoneistoon esteetön pääsy hissillä.  
  Mahdollisuus vuokrata vain osa huoneistosta.  
 

Savonlinnan Seudun Hengitysyhdistys 

Lisätietoja: 044 5272 108/ Reino Eronen ja 050 541 3772 / Raija Jääskeläinen.  
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