
Kesä kuluu vääjäämättä kohti syksyä ja uusi 
toimintakausi on käynnistynyt monissa yhdis-
tyksissä ja yhteisöissä jo vauhdilla.  

 

Myös tapahtumien osalta ollaan liikkeellä 
vauhdilla, valmistelut niin 6.-8.9. järjestettävil-
le Savonlinnan Syystulille että 27.-28.9. järjes-
tettäville Savonlinnan Hyvinvointimessuille 
ovat hyvässä vauhdissa ja muodostavatkin tä-
män kuukausi@postin keskeisen rungon. 

 

Savonlinnan Syystulien osasia ovat mm. 
Mahdollisuuksien Tori, Asukasloikan Pöhinätelt-
ta ja Lyhtyranta, Osuuskunta Villapan keskiai-
kamarkkinat, Savonlinnan Kylät ry:n Syystori 
ja Activity Makerin AktiiviAreena. 

Mutta tilaa on vielä monenlaisille toiminnoille, 
joten ottakaapa yhteyttä Syystulet –jutun yh-
teydessä oleviin eri tapahtumien vastuuhenki-
löihin. 

 

Savonlinnan Hyvinvointimessujen osasia ovat 
perinteisten messujen lisäksi mm. Hyvässä 
hengessä-työhyvinvointitapahtuma, Parempi 
päihteettä –nuoriso-osuus sekä Savonlinnan 
ensimmäinen Activity Run –juoksutapahtuma. 

Myös Savonlinnan Hyvinvointimessuilla on 
vielä tilaa uusille toimijoille ja esittelijöille. Il-
moittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta. 

 

Edellä mainittujen suurten syyskauden tapah-
tumien lisäksi tässä kuukausi@postissa on pal-
jon muutakin ajankohtaista materiaali uuden 
toimintakauden starttiin. Toivottavasti niistä 
löytyy oivaa potkua toiminnan käynnistämi-
seen. 

 

Seuraava kuukausi@posti ilmestyy viikolla 37 
ja siihen tarkoitettujen aineistojen tulee olla 
toimitettuna sähköpostina osoitteeseen kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi viimeistään per-
jantaina 30. 8. 2019. 

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 osoitteiston perusteella. Tämä osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen 
omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtumiemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslis-
talla 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, sil-
lä täydennämme listaa koko ajan yhdistysten ja yhteisöjen kotisivuilta ja muista vastaavista lähteistä. Toi-
vomme 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 syyskuussa viikolla 37 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 30. 8. 2019 
osoitteella 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 Syystulet palaavat Olavinlinnan 
edustalle, kun Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry yhteistyökumppaneineen järjestää tapahtu-
makokonaisuuden viikonloppuna 6-8.9.2019. 
Kuten ohesta huomaatte, paljon ohjelmaa on jo 
kasassa, mutta vielä mukaan ehtii myös uusia 
toimijoita. 

Savonlinnan Syystulet järjestetään 6.-
8.9.2019 Riihisaaressa ja Wanhan Savonlinnan 
puistoteiden varrella kesäkauden päättäjäisten 
ja syksyn vastaanoton merkeissä. Viikonlopun 
ohjelma koostuu useammasta tapahtumasta ja 
se tarjoaa aikamatkoja menneisyyteen ja tule-
vaisuuteen.   

 

Koko viikonlopun keskiaikamarkkinat 
Jo 1500 -luvulla Savoa ja Hämettä yhdistänyt 

’Suuri Savontie’ tuo kaupunkiin nyt hämeenlin-
nalaisen Osuuskunta Villapakan järjestämät kol-
mipäiväiset keskiaikamarkkinat. Kaupantekijöitä 
ja muuta keskiaikaista väkeä odotetaan saapu-
van eri puolilta maata. Markkina-alueella kaup-
piaat, asukkaat ja esiintyjät elävät kolmen vuo-
rokauden ajan menneessä ajassa. 

-Kymmenisen vuotta kasvusuunnassa ollutta 
keskiaikatapahtumaa luotsanneena on tosi mie-
lenkiintoista ja haastavaa lähteä tuottamaan ta-
pahtumaa meille uudelle paikkakunnalle. Keski-
aikaisten ja muinaisten aikojen ilmapiirin luomi-
nen somistuksin ja puvuin on tuttua. Koska ko-
kemusta on myös itse kauppiaan piikana ja 
kauppiaana kiertämisestä jo useammalta vuo-
delta, tunnemme myös tien päällä paljon aikaa 
viettävien yrittäjien perustarpeet tapahtumissa. 
Toivottavasti ihmiset löytävät Syystulille kau-
empaakin, toivoo tapahtuman valmisteluista 
markkinavastaava Sanni Hallanvaara. 

Keskiaikamarkkinoille ehtii vielä pikaisesti ha-
keutua esittelijäksi ja myyjäksi tämän linkin 
kautta 

 

Perjantaiehtoona 6.9. kansalaisille on tarjolla 
ohjelmalliset keskiaikapidot Olavinlinnassa. Sil-
mänkääntäjä Martti Simonmartti ja trubaduuri 
Markku Maankiertäjä viihdyttävät illallisvieraita.  

 

Paikallistuotteiden syystori,  
Mahdollisuuksien tori ja AktiviteettiAreena 

Paikallista aikaa ja paikkaa tapahtumassa pää-
sevät edustamaan paikalliset tuottajat ja käsi-
työläiset. Savonlinnan kylät ry:n järjestämä 
Syystori on avoinna lauantaina Wanhan Savon-
linnan rantaviivaan tuntumassa, Martti Talvelan 
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ja Timo Mustakallion puistoteiden varrella. 
Paikkavaraukset Syystorille tapahtuvat tämän 

linkin kautta. 
Savonlinnan Syystulet –tapahtuman osana jär-

jestettävä Savonlinnan Mahdollisuuksien tori 
katsoo tulevaan. Se tarjoaa lauantaina riemu-
kasta ja taianomaista ohjelmaa lapsille ja lapsi-
perheille. Tämän vuoden teemana on ”Sääste-

tään pallo lapsille”. Mahdollisuuksien toreja jär-
jestetään ympäri Suomea. Savonlinnaan torin 
tuovat kansalaisjärjestö Fingo ja Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry.  

Lapsille ja lapsenmielisille on Savonlinnan 
Syystulilla tarjolla Activity Makerin tarjoamat 
vauhdikkaat aktiviteetit puistotien varrella. Kes-
kiajan äärellä kun ollaan, areenalla voi tapahtua 
yllättäviä asioita. 

 

Valoa ja tulta Lyhtyrannassa 

Pääosaa ohjelman tunnelman luojina näyttele-
vät asukkaat itse sekä esiintyjien tuottamat va-
loilmiöt. Asukasloikka-hanke kutsuu kaupungin 
asukkaita ja tapahtumavieraita oman lyhdyn te-

koon. Lyhdyt lasketaan lauantai-iltana Riihisaa-
ren edustalle lyhtyrannasta.  

Ilta huipentuu tulishowryhmä Flamman esityk-
seen Riihisaaressa. Ryhmä tunnetaan perintei-
sen sirkuksen ja teatterin rajoja rikkovista esi-
tyksistään.  

Savonlinnan Syystulet tapahtuman järjestää 
laaja yhteistyöverkosto, jota vetää Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry. Toteutuksesta vastaavat 
lisäksi mm. Asukasloikka -hanke, Osuuskunta 
Villapakka, Savonlinnan Kylät ry, Activity Maker, 
Savonlinnan Kaupunkikeskustan Kehittämisyh-
distys SAKKE ry ja Kulttuurikellari ry.  

Ohjelmayhteistyökumppaneiden lista kasvaa 
koko ajan, mutta nyt tiedossa ovat jo mm. Fin-
go, Flamma, Mustan Virran keskiaikaseura ry, 
Pyhän Olavin Kilta ry, Roolipeliyhdistys Perku-
nas ry, Savonlinnan Kesäyliopisto ja Sääminki-
seura ry.  

Tapahtumaa mahdollistavat omalla panoksel-
laan mm. Savonlinnan kaupunki, Olavinlinna, 
Riihisaari Savonlinnan maakuntamuseo ja Sa-
vonlinnan Seudun Matkailu Oy.  

 

Lisätietoja antavat: 
 

Tapahtumakokonaisuus: 
Sirpa Kolistaja, puh 0500 691 574 

sirpa.kolistaja@kolomonen.fi                                           
 

Keskiaikamarkkinat 
Sanni Hallanvaara, puh 0400 828 073 

osk.villapakka@gmail.com 

 

Mahdollisuuksien tori          
Erja Järvisalo, puh 044 571 5920 

erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

Lyhtyranta                          
Virpi Leskinen, puh 044 700 4571 

virpi.leskinen@kolomonen.fi 
 

Syystori                              
Asko Koukkari, puh 044 977 4479 

asko.koukkari@gmail.com 

 

Aktiviteettiareena                
Jari Naukkarinen, puh 045 112 2456 

activitymaker@gmail.com 
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Vuonna 2002 ensimmäisen kerran järjestetty 
Syystulet tapahtuma palasi paikalliseen tapahtu-
makalenteriin 2018 asukkaiden toiveesta. Kau-
punkilaiset jäivät kaipaamaan syksyn aloittavaa 
valon juhlaa, joka kokosi vielä kerran myös ke-
säasukkaat syysillan pimentyessä tulen, lyhtyjen 
ja valojen ääreen. Asukasloikka -hankkeessa 
päätettiin vastata tähän toiveeseen herättele-
mällä henkiin ”venetsialaisia” tavalla, jossa ku-
kin voisi itsekin osallistua aktiivisesti tapahtu-
man tunnelman luontiin. Syntyi ajatus Lyhtyran-
nasta, jonka suosio ylittikin viime syksynä kaikki 
odotukset. Asukkaat askartelivat ohjatusti oman 
lyhtynsä ja ne laskettiin samaan aikaan Saimaan 
pyörteisiin.  
 

Tämän vuoden tapahtuma on laajentunut kolmi-
päiväiseksi, ohjelma on monipuolista ja järjestä-
jäjoukko on laajentunut. Syystulet on kolmen 
päivän kokonaisuus, jossa Asukasloikan Lyhty-
ranta on asukkaiden oma tapahtumasarja lauan-
taina 7.9. klo 18 alkaen. Pääosaa ohjelman tun-
nelman luojina näyttelevät siis asukkaat itse.  
 

Kutsummekin kaupungin asukkaita ja tapahtu-
mavieraita yhteisöllisen tulitaideteoksen maalaa-
miseen ja oman lyhdyn tekoon Asukasloikan 
Pöhinäteltassa Riihisaaren parkkipaikalla. Lyhdyt 
lasketaan Riihisaaren edustalle lyhtyrannasta 
Pikku Kakkosen uimarannan päästä iloviritteisin 

tahdein. Ilta huipen-
tuu tulishowryhmä 
Flamman esitykseen 
Riihisaaressa. Ryhmä 
tunnetaan perinteisen 
sirkuksen ja teatterin 
rajoja rikkovista esi-
tyksistään. Illan lo-
puksi saamme ihas-
tella Riihisaaren ko-
kon palamista. 
 

Koska tapahtumassa 
huolehditaan ympä-
ristövastuusta, kerää 
YTY-hanke vapaaeh-

toisten kanssa vielä lyhtyroskat Saimaasta. 
Lyhtyetkoissa 29.8 klo 9-14 voi omaa lyhtyä 
tulla tekemään jo ennakkoonkin Kolomoselle 
Pappilankatu 3:een. 
 

Lyhtyrannan aikataulu lauantaina 7.9.2019 

 

Klo 18-20 Pöhinäteltta 

Teltassa on Asukasloikan hankeperhe luomassa 
tekemistä ja toimintaa. Maalaamme yhdessä tu-
litaideteoksen, ja jokainen voi jättää oman si-
veltimen jälkensä teokseen. Lyhtypajassa ku-
kin voi askarrella itse oman lyhtynsä. Asukas-
loikan facebook sivuilla on videolla näytetty lyh-
dyn taittelu.  
 

Klo 20 Lyhtyranta 

Lyhdyt lasketaan Lyhtyrannassa Pikku Kakko-
sen Puiston uimarannasta iloviritteisin saundein, 
kun omaan lyhtyyn kerätään elämän ilon aiheita, 
kiitollisuutta ja kauneutta ja tulevaisuuden toi-
veet lasketaan lyhdyn mukaan Saimaan sineen 
haaveiden toteutumiseksi. Lyhdyt lasketaan oh-
jatusti useammalta pisteeltä. 
 

Klo 21:00 Tulishow 

Tulitaideryhmä Flamma esittää tulishow:n, jon-
ka päätteeksi kokko syttyy täyteen roihuun hui-
pentaen illan. 

Asukasloikka kutsuu ihmisiä  
Syystulille valon ja tulen ääreen 
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SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUJEN 

PAIKKAVARAUKSILLA ON JO KIIRE! 
VARAAMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ 

 

Savonlinnan Hyvinvointimessut järjestetään Tanhuvaara Sport Resortissa perjan-
taina 27.9. klo 9.00-14.00 ja lauantaina 28.9. klo 10.00-15.00. 
Hyvinvointimessuille on 15. 8. 2019 mennessä ilmoittautunut jo yli 150 toimijaa, 
esittelijää, palvelua ja tuotetta. Mutta vielä on tilaa uusille toimijoille. 
Hyvinvointimessujen osana järjestetään myös erityisesti kouluille ja oppilaitoksille 
suunnattu ”Parempi päihteettä” -esittely- ja tapahtumaosuus sekä työyhteisöille 
suunnattu ”Hyvässä hengessä” -työyhteisöjen hyvinvointiosuus. 
Hyvinvointimessujen yhteydessä ensimmäistä kertaa järjestettävä Activity Run 
on este- ja hidastejuoksutapahtuma työpaikkaporukoille, koulu- ja oppilaitosluokil-
le, yhdistyksille, perhejoukkueille ja yleisesti kaikille, joilla on tahto kisata leikki-
mielisesti estejuoksulenkillä. Lähtöjä on molempina päivinä ja luvassa on hauska 
tapahtuma sekä hyviä palkintoja.  
Hyvinvointimessuilla palkitaan perinteisesti myös hyvinvointi– ja työhyvinvointite-
koja. Ehdotuksia voi tehdä tämän linkin kautta elokuun loppuun saakka. Syyskuun 
alkupuolella järjestetään avoin nettiäänestys ”yleisön suosikeiksi” hyvinvointi– ja 
työhyvinvointiteoiksi. 
Savonlinnan Hyvinvointimessut ovat myös uusi lenkki Kansalaisareena ry:n valta-
kunnalliseen Vapaaehtoistoiminnan messujen ketjuun. Vuosittain vastaavat va-
paaehtoistoiminnan messut on järjestetty Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. 
 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://forms.gle/eMAKz4zYcigfjATX7
https://forms.gle/szpCcXBgUj5GdDFg6
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Tunnetko Vuoden Vapaaehtoisen? 

Onko sinulla ehdokas vuoden 2019 valtakun-
nalliseksi Vuoden Vapaaehtoiseksi? 

Ehdokkaasi voi olla pitkän linjan vapaaehtois-
toimija tai uusi tulokas. Hän toimii vapaaehtoi-
sena sydämellä ja innostaen missä päin Suo-
mea tai millä alalla tahansa. Hän on yhteisön 
kantava voima, taitava innostaja, kekseliäs toi-
minnan kehittäjä, siltojen rakentaja, erilaisten 
kohtaamisten synnyttäjä tai muuten ansioitunut 
ja aktiivinen vapaaehtoinen. 

Vuoden vapaaehtoinen 2019 -kampanja käyn-
nistyy elokuussa. Kampanja rakentuu seuraa-
vista vaiheista: 

21.8.—21.9.2019 kuka tahansa saa ehdottaa 
Vuoden vapaaehtoista Kansalaisareenan verk-
kosivuilla. 

30.9.—27.10.2019 suoritetaan yleisöäänestys 
ensimmäisen vaiheen ehdotusten pohjalta. Hy-
väksyttävät äänestystavat ovat Kansalaisaree-
nan verkkosivuilla oleva lomake sekä verkkosi-
vuilta tulostettavat viralliset äänestyslistat. 

Raati valitsee Vuoden vapaaehtoisen kymme-
nen eniten yleisöääniä saaneen joukosta. 

Vuoden 2019 vapaaehtoinen palkitaan Vapaa-
ehtoisten päivänä 5.12.2019. 

Vuoden Vapaaehtoisen valinnan organisoi 
Kansalaisareena ry. 
Lisätietoja: 
Maria Talvela 

kampanja- ja tapahtumakoordinaattori 
Sähköposti: maria.talvela@kansalaisareena.fi 
Puhelin: 040 166 9914  

Lisätietoja löytyy myös tästä linkistä 

 

 

Ohjeita verkostojen toimintaan 

Valtioneuvoston kanslia on julkaissut oppaan, 
jossa kerrotaan tiiviisti verkostotyön perusteista 
sekä annetaan käytännön vinkkejä verkostoissa 
toimimiseen. 

Verkoston lisäarvo syntyy jäsenten yhteisen 

työskentelyprosessin lopputuloksena. Verkosto-
työ on yhteisen tietoisuuden ja todellisuuden 
rakentamista sekä yhteisen näkemyksen pohjal-
ta toimimista. Paras lopputulos syntyy, kun 
työskentely on moniäänistä, systeemistä ja 
vuorovaikutuksessa edelleen kehittyvää. 

Verkostojohtamisen opas sisältää käytännön-
läheisiä neuvoja verkostojen toiminnan suunnit-
teluun ja johtamiseen, ja sen sisältöä voi sovel-
taa monenlaiseen työhön. Oppaassa ei käsitellä 
verkoston hallinnolliseen tai juridiseen puoleen 
liittyviä asioita, vaan keskitytään ennen kaikkea 
verkostotoiminnan toiminnalliseen ja yhteisölli-
seen puoleen. 

Verkostojohtamisen opas löytyy tästä linkistä. 
 

Keskusteluavaus yhdistysten 

kehitystoiminnan rahoituksesta 

Kansalaisareenan toiminnanjohtaja Leo Stra-
nius ja Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile 
Kuitunen vaativat HS:n Vieraskynässä lisää ra-
hoitusta järjestöjen tutkimus-, kehitys- ja inno-
vaatiotoiminnalle: "Monet suomalaisten arkeen 
juurtuneet innovaatiot, palvelut ja toimintatavat 
ovat syntyneet järjestöjen ja vapaaehtoisten 
kehittämistyöstä." 

Keskustelunavaus löytyy tästä linkistä 

 

Palataanpa vielä tähän aineistoon, josta ta-
kuuvarmasti on hyötyä kolmannella sektorilla 
työskenteleville ja joka myös läheisesti liittyy 
Savonlinnan Hyvinvointimessujen työhyvinvointi
-teemaan. 

Kysehän on Kirsikka Selanderin viime syksynä 
tarkastetusta väitöskirja staTyöhyvinvoinnin pa-
radoksit kolmannen sektorin palkkatyössä.  

Selander nostaa eri aineistojen pohjalta esiin 
monia olennaisia huolia liittyen järjestötyönteki-
jöiden hyvinvointiin. Hän esittää myös joitakin 
varteenotettavia ratkaisuehdotuksia työn johta-
misen, organisoinnin ja toimintakulttuurin kehit-
tämiseksi. 

Kuukausi@posti 7-2019 
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Resursseja Koneesta 

Koneen Säätiön tavoitteena on luoda edelly-
tyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille. 
Rohkeus, rajojen ylittäminen ja uudet avaukset 
ovat meille tärkeitä, ja niihin kannustamme 
myös apurahanhakijoitamme.  

Hakuaika 1.–15.9.2019.  
Lisätietoja Koneen Säätiön apurahoista tästä 

linkistä. 
 

Kansan sivistämiseen 

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työ-
väenliikkeen sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä 
yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, tai-
detta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta 
edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lääke- ja 
terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme vali-
tettavasti pysty apurahoja ohjaamaan. 

Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntara-
hastoistaan apurahoja yksityisille henkilöille, 
työryhmille ja yhteisöille. 

Apurahamme rahoitetaan merkkipäiväkeräys-
ten, muistamispalvelujen, Kulttuurilahjan, lah-
joitusten, testamenttien ja pääomamarkkinoiden 
tuotoilla. 

Etelä-Savon maakuntarahaston osalta lisätie-

toja antaa asiamies Antti Lehkonen, sähköposti 
antti.lehkonen@gmail.com ja puhelin 040 553 
9564. 

Lisätietoja tästä linkistä 

Hakuaika 1.-31.8.2019 

 

Nuorisotoiminnan alueellinen tuki 
Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja – toimin-

nan alueellisiin ja paikallisiin kehittämishankkei-
siin.  

Avustusta haetaan aluehallintovirastosta: 
http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-

nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio 

 

Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, 
kunta, kuntayhtymä tai muu nuorisopalveluja 
tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei 
myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille. 

 

Avustusten hakuaika on 1.1. – 15.11.2019. 
Saapuneet hakemukset kootaan yleensä 3-4 
kertaa vuoden aikana avustuspäätösten teke-
mistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 
kirjallisesti. 

Lisätietoja ja haku tästä linkistä. 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Koulutus 

Retket 
Työntekijäapu 

Talkoolaisrekrytointi 
Kotisivujen teko ja ylläpito 

Tapahtumien järjestäminen 

Lupahallinnointi 
 

HANKKEET 

Rahoitusvaihtoehdot 
Yhteistyöverkostot 
Hankehallinnointi 

TALOUSHALLINTO 

Kirjanpito 

Laskutus 

Jäsenrekisterin ylläpito 

Palkkahallinto 

Vuosi– ja veroilmoitukset 
 

TOIMISTOPALVELUT 

Tulostus 

Kopiointi 
Laminointi 
Sihteeripalvelut 
Postituspalvelut 

VÄLINEISTÖ 

Diatykki 
Valkokangas 

Myyntipöytiä 

Messumattoa 

 

TILOJA 

Kokoustiloja 

Pienkeittiö 

Toimistotilaa 

Varastotilaa 

Tietoa muista kokoontumistiloista 

KOLOMOSEN PARHAAT PALVELUT 

Lisätietoja:  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Järjestötalo Kolomonen 

Sirpa Kolistaja, puhelin: 0500-691574, sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/
https://koneensaatio.fi/apurahat/apurahan-hakijalle/
mailto:Asiamies%20Antti%20Lehkonen
https://www.sivistysrahasto.fi/apuraha
http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio
mailto:%20sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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Kesäkuun alussa kolme Asukasloikka Savonlin-
nan järjestämän UKT-kilpailun voittajaa pääsi 
aloittamaan ideoimansa unelmien kesätyön. 
Näistä kaksi oli kuukauden mittaista valokuvaus-
projektia, Linnanhanhi ja Savonlinnan kesän ar-
ki, jotka nivoutuivat yhteen yhteisen kiertävän 
valokuvanäyttelyn merkeissä. Kolmas kesätyö oli 
kaksi kuukautta roolipeleihin ja pehmomiekkai-
luun tutustuttava projekti Roolipelipaja. 

 

Wilman Linnanhanhi- projektissa pääosassa oli 
cityeläimet. Tyypillinen työpäivä alkoi kiertämäl-
lä Savonlinnan kaupunkikeskustan aluetta, etsi-
mällä mielenkiintoisia kuvauskohteita. Myös pai-
kallisten ihmisten kanssa valokuvauksen ohessa 
jutustelu kuului päiviin. Työstään Wilma kertoo 
oppineensa etenkin oma-aloitteisuutta ja työssä 
pääsi todellakin toteuttamaan itseään. Tuloksena 
syntyi upeita valokuvia niin alueemme eläimistä 
kuin luonnosta muutenkin. 

 

Toinen valokuvaprojekti oli Hertan vetämä Sa-
vonlinnan kesän arki. Tässä valokuvausprojektis-
sa oli hieman erilainen näkökulma Savonlinnan 
kuvaamiseen kuin yleensä; arki kaupungissa sa-
vonlinnalaisen silmin. Hertta kuvasi rakennuksia, 
maisemia ja muita asioita, joita turistit eivät heti 
ensimmäisenä yleensä näe, sekä haastatteli pai-

kallisia. Myös Hertta piti työssään siitä, että sai 
tuoda luovuuttaan esille ja määritellä itse, mitä 
kuvaa ja milloin. 

 

Kuvausprojektien päätteeksi Wilma ja Hertta 
kokosivat kuvistaan yhteisen bloginäyttelyn sekä 
ihan fyysisen valokuvanäyttelyn, joka on kiertä-
nyt eri paikkoja Savonlinnan kaupunkikeskustan 
alueella. Maistiaisia valokuvista löydät Asukas-
loikka Savonlinnan blogista osoitteesta: https://
asukasloikka.blogspot.com/2019/07/unelmien-

kesatyo-valokuvausprojektien.html 
 

Kolmas unelmien kesätyöläinen oli Severi, joka 
pääsi vetämään Roolipelipaja –projektia. Ideana 
oli esitellä ja järjestää kaikenikäisille, mutta eri-
tyisesti nuorille, toimintaa ja yhteisöllisyyttä liit-
tyen roolipelitoimintaan, ja samalla tuoda esille 
roolipeliharrastusta laajemmin, joka voisi rikkoa 
harrastukseen liittyviä negatiivisia stereotypioita. 
Projektiin kuuluivat liveroolipelit, pöytäroolipelit 
ja pehmomiekkailu eli boffaus, joka nousikin uu-
sien kokeilijoiden keskuudessa suosituksi toimin-
naksi Severin vetämänä. Kesätyöprojekti poiki 
Severille useita uusia yhteistyömahdollisuuksia 
ja tilaisuuksia esitellä harrastusta. 

Unelmien kesätyöt 2019 on nyt tehty 

https://asukasloikka.blogspot.com/2019/07/unelmien-kesatyo-valokuvausprojektien.html
https://asukasloikka.blogspot.com/2019/07/unelmien-kesatyo-valokuvausprojektien.html
https://asukasloikka.blogspot.com/2019/07/unelmien-kesatyo-valokuvausprojektien.html
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Toukokuun alussa 
startannut YTY – ym-
päristötekoja yhtei-
söllisesti -hanke jat-
kaa toimintaansa Sa-
vonlinnan kaupunki-
keskustan alueella 
syyskuun loppuun 
asti. Savonlinnan 
Asukasloikkaan kuu-
luvan hankkeen pää-
toteuttajana toimii 
Itä-Savon luonnon-

suojeluyhdistys ry.  
YTYn tavoitteena on havahduttaa savonlinna-

laisia ympäristötietoisuuteen ja vahvistaa kau-
punkilaisten yhteyttä lähiluontoon.  

Hankkeen puitteissa on vielä elo-syyskuussa  
luvassa monta tapahtumaa, jotka mahdollistavat 
yhteisölliset ympäristökokemukset.  

 

Ilman sieniä ei olisi metsiä -luontoretki  
Ilman sieniä ei olisi metsiä -luontoretki järjes-

tetään lauantaina 17.8. klo 16-18. Retkellä tut-
kitaan sienten monimuotoista maailmaa Miekko-
niemen erityyppisillä metsäkuvioilla Elina Enhon 
opastuksella. 

Lähtö Majakkaniemen uimarannalta klo 16. 
Retki on osa Savonlinnan kansainvälistä luon-
toelokuvafestivaalia. Yhteiskuljetus max 20 hen-
kilölle matkustajasatamasta SINFFin infomökin 
vierestä klo 15.45; ilmoittaudu kuljetukseen os. 
ytysavonlinna@gmail.com 

 

Hyönteishotellipaja 

Hyönteishotellipaja järjestetään Järjestötalo 
Kolomosessa ke 21.8. klo 17-20. Hotelleja ra-
kentamalla ja luontoon sijoittamalla edistetään 
pölyttäjähyönteisten elinmahdollisuuksia. Ilmoit-
taudu pajaan viimeistään 19.8. sähköposilla 
osoitteeseen ytysavonlinna@gmail.com 

 

Ilmastoevästys 

Ilmastoevästys järjestetään Mahdollisuuksien 
torilla Riihisaaressa la 7.9. klo 12-17. Evästyk-
sessä on tarjolla mm. infoa planetaarisesta ruo-
kavaliosta, ilmastoystävällisestä liikkumisesta ja 
luonnon roskaantumisen torjunnasta. 

Tarjolla on  myös uuden sadon kasvismaistiai-

sia, taskuroskisten tekoa ym. luontomyönteistä 
toimintaa myös perheen pienimmille. 

 

Luontokävelyä ja iltanuotio Sulosaaressa 

Ulkoillaan yhdessä Sulosaaren luontopoluilla ke 
18.9. klo 18-20 ”Euroopan Liikkujan viikolla”, 
jonka teemana on ”Kävellen eteenpäin”. Nauti-
taan iltateet laavulla. 
 

Maailman siivouspäivä Savonlinnassa 

Maailman siivouspäivää vietetään Savonlinnas-
sa lauantaina 21.9. Ohjelmassa on tutkija Sa-
muel Hartikaisen luento ”Muoviroskat - uhka ve-
sistöille?” Linnalassa klo 12-14 ja roskankeruu-
talkoita eri puolilla kaupunkia klo 14-16. 

 

Luonteikkaat luontovideot 
Luonteikkaat luontovideot -kuvauskisa on 

avoinna 15. 9. 2019 saakka. 
Loppukesä on hienoa aikaa luontokuvaukselle. 

YTY-hanke yhteistyössä Itä-Savon luonnonsuo-
jeluyhdistyksen kanssa kutsuukin kaikkia Luon-
teikkaat luontovideot -kuvauskisaan; tallenta-
maan videomuotoon koskettavia luontokoke-
muksia – kasvien kauneutta, eläinten elämää tai 
ihmisen jälkeä luonnossa. 

Tähän Savonlinnan kansainvälisen luontoeloku-
vafestivaali SINFFin tukemaan kisaan voi osallis-
tua lähettämällä esiraadille 15.9. mennessä itse 
kuvatun luontoaiheisen videon, jonka enimmäis-
kesto on 10 minuuttia ja tallennusmuoto MP4. 
Toimitukset sähköpostitse osoitteeseen 
ytysavonlinna@gmail.com tai muistitikulla osoit-
teeseen Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry, 
Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna.  

Valikoima videosadosta esitetään yleisölle 
Luontokino-tapahtumassa Savonlinnan Kulttuuri-
kellarissa 9.11.2019. Katsojat voivat äänestää 
suosikkiaan, ja eniten ääniä saaneiden videoiden 
kuvaajille on luvassa luontoystävälliset palkin-
not. Kisaan osallistuva kuvaaja antaa tapahtu-
man järjestäjille oikeuden näyttää video kor-
vauksetta kertaluonteisesti Luontokinossa. 

 

Lisätietoja YTY-toiminnasta:   

Hankekoordinaattori Tiina Pulkkinen 

p. 044 2309 857 

sposti: ytysavonlinna@gmail.com 

YTYä syksyyn! 

mailto:ytysavonlinna@gmail.com
mailto:ytysavonlinna@gmail.com
mailto:ytysavonlinna@gmail.com
mailto:ytysavonlinna@gmail.com


HARJUN SYYSMIITINKI  

OSANA SUOMEN LUONNON PÄIVÄÄ 
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 

Kuukausi@posti 7-2019 -15- 

mailto:punkaharjun@yrittajat.fi


Kuukausi@posti 7-2019 -16- 



Kuukausi@posti Kuukausi@posti 7-2019 -17- 

SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien yhtei-
nen ehdokas Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 
(European Capital of Culture ECOC) vuodeksi 
2026. Hanketta tukemassa ovat myös maakun-
tien keskuskaupungit Lappeenranta, Mikkeli, 

Kuopio ja Joensuu. Hanke kulkee nimellä Sai-
maa-ilmiö 2026. 

Saimaa-ilmiön hengessä jaetaan tunnustuksia 
erityisen merkittävästä toiminnasta Itä-Suomen 
alueen taiteen, kulttuurin, elinvoiman ja yhteis-
hengen edistäjille. Nimitys annetaan ainutlaatui-
sille ja ilmiömäisille henkilöille tai yhteisöille. 
Hankkeen työryhmä on pohtinut jo mahdollisia 
palkittavia, mutta hankkeen koordinaattori Anu-

Anette Varhon mukaan myös asukkailta toivo-
taan ehdotuksia. 

– Jotta kaikki ilmiömäinen ja erityisen merkit-
tävä tekeminen tulisi ilmi, toivomme, että myös 
Savonlinnan seudun toimijat ehdottaisivat pal-
kittavia. Palkittaviksi voi ehdottaa niin tunnettu-
ja kuin taustallakin ja ruohonjuuritasolla vaikut-
tavia ahkeria ja aktiivisia tekijöitä ja tahoja. 

Ensimmäiset Ilmiömäiset -tunnustukset jaet-
tiin Savonlinnassa heinäkuun alussa ja heihin 
voi käydä tutustumassa tässä linkissä.  
Asukkaat mukaan omilla tarinoillaan 

Savonlinna-kulttuuripääkaupunkihankkeen 
alue perustuu Suur-
Saimaan ja Vuoksen 
vesistöalueen rajauk-
seen, jota luonnehtii 
yhteinen historia ja ve-
sistöön pohjautuva 
kulttuuri.  
Hankkeen koordinaat-
tori Anu-Anette Varho 
kertoo, että asukkaat 
voivat osallistua Sai-
maa-ilmiöön myös 
omilla tarinoillaan. 
- Keräämme parhail-
laan tarinoita itäsuoma-
laisista juurista. Jokai-
nen voi siis tunnustaa 
omia juuriaan ja kertoa 
tarinansa meille juuri 
tässä linkissä. 
 

Lähde mukaan teke-
mään ilmiötä 

Saimaa –ilmiö järjestää 
syksyn aikana erilaisia tilaisuuksia, joissa ideoi-
daan ohjelmakokonaisuutta ja rakennetaan yh-
teistyöverkostoa. Seuraa tapahtumakalenteri-
amme ja tule mukaan. Haemme mukaan yhdis-
tyksiä, harrasteryhmiä, kaupallisia toimijoita ja 
yksittäisiä henkilöitä - kaikkia, joilla on tarina 
kerrottavaksi. 

 

Lisätietoja koordinaattoreilta 

 

Anu-Anette Varho    

040 548 4658 

anu-anette.varho@esavo.fi 
 

Reko Tammi 
040 736 1992 tai 040 622 7163 

reko.tammi@esavo.fi 

Nyt hyökyy Saimaa-ilmiö 

Kulttuurijohtaja Sari Kaasinen, yrittäjä Saimi Hoyer, Pyhän Olavin kilta ry (edustajanaan yhdistyksen 
puheenjohtaja Timo Auvinen) ja oopperalaulaja Ville Rusanen ovat ensimmäisiä Saimaa -ilmiön ni-
meämiä Ilmiöitä. "Ruskeamekkoinen nainen" ilmiöiden keskellä on luonnollisesti ensimmäinen Sai-
maan alueella asuva maan hallituksen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen. 

https://www.savonlinna2026.fi/ilmiomaiset
https://www.savonlinna2026.fi/juuret
https://www.savonlinna2026.fi/juuret
https://www.savonlinna2026.fi/nyt
https://www.savonlinna2026.fi/nyt
mailto:anu-anette.varho@esavo.fi
mailto:reko.tammi@esavo.fi
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Yhdistysten luoma strategia maakunnan 
ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden tuek-
si on valmis. Se on työkalu yhdistyksille, 
jonka avulla yhdistysten ääni ja asiantuntemus 
saadaan näkyviin ja mukaan kehittämistyöhön. 
Pääset tutustumaan siihen tästä linkistä. Painet-
tuja strategiakirjasia löytyy Järjestö 2.0 Etelä-

Savon toimistolta (Lönnrotinkatu 7, 50100 Mik-
keli) ja lähetämme niitä myös postitse. Yhtey-
denotot: Tuula Narvola, tuula.narvola@eshy.fi, 
puh. 040 351 1802. 

Yhdessä tehty  
strategia on  
nyt koossa 

STEA, SOSTE ja maakunnalliset Järjestö 2.0 
hankkeet järjestävät yhteistyössä yhdistyksiä,  
järjestöjä ja sosiaali- ja terveydenhuollon muu-
toksia käsittelevän kiertueen. Kaakkois-Suomen 
tilaisuus järjestetään Kouvolassa tiistaina 
10.9.2019 klo 12-16. Keskustelutilaisuuden 
ohjelma noudattelee seuraavaa lukujärjestystä: 

 

Tilaisuuden avaus 

Matti Viialainen, maakuntajohtaja, Etelä-Karjalan 
liitto 

Tulevaisuuden haasteet sote-järjestöille 

Anu Salonen, Sosiaalityön palvelujohta-
ja, Kymsote 

Sini Seemer, erityisasiantuntija, STEA 

Vertti Kiukas, pääsihteeri, SOSTE 

Kommenttipuheenvuoro 

Satu Taavitsainen, toiminnanjohtaja, Etelä-

Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry 

Yhteinen työskentely 

Vetäjänä Olli-Pekka Juoperi, Humap Oy 

Päivän yhteenveto 

 

Etelä-Savon maakunnalla on Kouvolan tilaisuu-
dessa 50 osallistujan kiintiö, jonka täyttämiseksi 
Savonlinnan talousalueeltakin pitäisi saada liik-
keelle 10-12 teemasta kiinnostunutta yhdistys-
ten, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimijaa 

Tilaisuuteen ilmoittaudutaan SOSTEn ilmoittau-
tumisjärjestelmän kautta ja osallistujat vahviste-
taan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-
minen tapahtuu tämän linkin kautta.  

 

Etelä-Savosta järjestämme Kouvolaan edesta-
kaisen yhteiskyydin linja-autolla (Savonlinna 
– pieksämäkeläiset kyytiin joko Juvalta tai Mik-
kelistä – Mikkeli > Kouvola). Halukkuutta yhteis-
kyytiin tiedustellaan kaikilta eteläsavolaisilta il-
moittautuneilta heti ilmoittautumisenne jälkeen.  

 

Lisätietoja  
Anita Hahl-Weckström 

hankepäällikkö Järjestö 2.0 Etelä-Savo 

Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry 

puh. +358 44 770 0491 

anita.hahl-weckstrom@eshy.fi 
 

Yhdistysten ääni kuuluviin 

https://www.etela-savo.fi/tiedotteet_soste
mailto:tuula.narvola@eshy.fi
https://soste.kehatieto.fi/SosteKotisivut/ilmoittaudu_tapahtumaan.aspx?id=664
mailto:anita.hahl-weckstrom@eshy.fi
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Savonlinnan kylät ry 
on Savonlinnan ky-
läyhdistysten ja ky-
läyhdistysten tehtä-
viä hoitavien mui-
den yhdistysten yh-
teisiä toimintoja 
koordinoiva yhdis-

tys.                                                                   
Savonlinnan kylät ry on aktivoitunut tehtävään-
sä vuoden 2018 aikana. Se on edesauttanut 
pohja- ja vaikuttamistyöllään mm. kylätalojen ja 
kyläläisten käytössä olevien kiinteistöjen verova-
pauteen, joka toteutuu tänä vuonna.                                                                                                                 
Yhdistys on ottanut kehittämistyöotteen toimin-
nassaan, jossa tuetaan, kannustetaan vaikutta-
maan, osallistumaan ja tekemään konkreettisia 
asioita savonlinnalaisten elinvoimaisuuden ja 
viihtyvyyden lisäämiseksi.                                                                                                                                           
Yhtenä työmuotona on hanketyö edellä olevassa 
kappaleessa mainittujen seikkojen toteutta-
miseksi.  

 

LÄHDE vaikuttaa -hanke on kehittämishanke, 
jossa koko Savonlinnan kaupungin alueella ole-
vaa hanketta rahoitetaan sekä 
Leader-rahoituksen että ESR:n 
kansalaislähtöinen kaupunki-
kehittämisen- Asukasloikka 
rahoituksen kautta                                                                                                     
Hanke on suunnattu kaupun-
kilaisten aktivointiin  kehitetyn 
Savonlinnan lähidemokratia-
mallin toimijaksi.                                                                                                                                             
LÄHDE vaikuttaa - hankkeen merkityksellisyyttä 
korostaa Savonlinnan alueiden erilaisuus sekä 
näiden alueiden kehittämis- ja toimintamahdolli-
suudet. Hankkeen myötä asukkaita, yhdistys- ja 
yritystoimijoita innostetaan ja ohjataan luomaan 
toimiva osallisuuspolku kuntalaisvaikuttamiseen. 

 

Yhteystiedot:  
Jaana Luostarinen 

Puhelin 044-7413363 

Sähköposti lahdevaikuttaa@gmail.com 

 

Kyliltä kylille - hanke, jonka tavoitteena on sel-
vittää ja kartoittaa lihasvoimin liikuttavat, hoide-
tut erä- ja ulkoilureitit Savonlinnasta sekä niihin 
liittyvät aktiviteetit ja palvelut yksiin kansiin, 
helposti tavoitettavaan muotoon.                                                                                                                           
Hanke palvelee kaikkia alueen asukkaita, alueel-

la lomailevia sekä matkailuyrityksiä tuoden digi-
taalisen palvelun lisäksi opasteet reiteistä ja pal-
veluista pitäjän teiden varsille.  Hanketyönteki-
jän rooli on kerätä hankkeeseen soveltuva tieto 
kylä- ja asukasyhdistyksiltä sekä matkailuyrityk-
siltä.                                                                                                                       
Nämä hankkeeseen sitoutuneet tahot toteutta-
vat myöhemmin opasteiden pystyttämisen tal-
kootyönä. Kyliltä kylille – hanke on alkanut ke-
säkuun alussa ja päättyy vuoden 2020 lopussa. 
Hanketta rahoittaa Piällysmies ry ja Savonlinnan 
kaupunki. 
NYT ILMIANTAMAAN KYLÄSI REITIT, POLUT JA 
NÄHTÄVYYDET! 
Yhteystiedot  
Asko Koukkari 
Puhelin 

044-9774479 

Sähköposti kyliltäkylille@gmail.com 

 

Kylätori avattiin kesäkuun alussa Oluttehtaan-
katu 2:n tontille. Kesko Oyj:n kanssa talven ai-
kaan käydyt neuvottelut onnistuvat hyvin, jotta 
yhdistys uskaltautui perustamaan matalan kyn-
nyksen myynti- ja tapahtumapaikan erittäin hy-
välle paikalle kaupungin vilinän keskelle.                                                                                   
Tavoitteena on, että maaseudun tuottajat ja yh-
distykset kokevat Kylätorin olevan heille oikea 
paikka myydä tuotteitaan ja esitellä toiminto-
jaan.                                                                                  
Kuluva kesä on ollut sisäänajokautta, mutta 
suunnitelmat entistä laadukkaammasta ja toimi-
vammasta Kylätorikokonaisuudesta on olemas-
sa.                                                                           
Suunnitelmista käydään par’aikaa neuvotteluja 
Savonlinnan kaupungin kanssa. Yhdistys odottaa 
mielenkiinnolla ensi kesän torikokonaisuuden 
valmistumista, josta tiedotetaan kun kaikki sii-
hen liittyvät seikat ovat kunnossa. 

Lisää tietoa kylätorin kotisivuilta tästä linkistä 

 

LIITY JÄSENEKSI 
Jokainen yhdistys tarvitsee toimiakseen jäse-

niä, niin myös Savonlinnan kylät ry.                         
Tule kehittämään ja vaikuttamaan yhdistyksen 
toimintaa!                                                              
Voit liittyä vaivattomasti yhdistyksen jäseneksi 
tämän linkin kautta. 

 

TUTUSTU YHDISTYKSEEN KOTISIVUILLAMME 

www.savonlinnankylat.fi 

mailto:lahdevaikuttaa@gmail.com
mailto:kyliltäkylille@gmail.com
https://www.savonlinnankylat.fi/kylatori/
http://www.savonlinnankylat.fi/liity-jaseneksi/
http://www.savonlinnankylat.fi
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Anjan lähes erinomainen elämä  
- rakastetun näyttelijä Mervi Koskisen monologi 

 

 Muhasaaren Teatteri goes Kulttuurikellari -
sarja alkaa. Sarjan ensimmäinen esitys on kau-
punkimme rakastetun näyttelijän, Mervi Koski-
sen monologi Anjan lähes erinomainen elämä. 
Monologi sai ensi-iltansa viime toukokuussa te-
atterilla, ja sitä esitettiin heinäkuussa kolmen 
esityksen verran myös Muhsaaren Teatterissa. 
Kaikki esityksen olivat loppuunmyytyjä, joten 
nyt niitä tulee lisää ainakin kaksin kappalein. 

 Esitykset Kulttuurikellarilla keeskiviikko 25.9. 
klo 14.00 ja klo 19.00.  Lisätietoja esityksestä 
löytyy tästä linkistä. Ryhmävaraukset voi tehdä 
suoraan yhteystiedoilla Kira Boesen, 050-

5265163, muhasaarenteatteri@gmail.com ja nii-
hin on myös mahdollista tilata väliaikakahvituk-
set ja/tai ruokailut ennen esitystä.  

 Kuulopaja Sosterissa 

 

Sosterin, yhdistystoimijoiden, kokemusasi-
antuntijoiden sekä muiden asiasta kiinnostu-
neiden KNK-potilaan (korva-, nielu ja kurk-
kutautipotilaat)  ja kuulokuntoutuksen työ-
paja järjestetään maanantai 30.9.2019 klo 
9.00–12.00 Savonlinnan keskussairaalan C-

salissa. 

 

Työpajan teemat ovat: 
Kuulonalenema ja kuulopolku-malli 
Kotiin annettavien apuvälineiden  

myöntämisprosessi 
KNK-potilaan hoitoprosessi 

 

Ilmoittautuminen to 26.9. mennessä soste-
rilaisilla HR:ään ja muut teemasta kiinnostu-
neet sähköpostilla osoitteeseen  
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  

Ennakkotieto Itsenäisyyspäivän juhlasta 

Tervetuloa kaiken Kansan  
Itsenäisyyspäivän tapahtumaan 

6.12.2019 alkaen klo 13.00  
Linnalan opistolle. 

 

Ohjelmassa mm. Savonlinnan kaupungin-
johtaja Janne Laineen tervehdys, sota-

ajan muistelot, musiikkia, veteraanin ter-
vehdys ym. 

 

Lopuksi Itsenäisyyspäivän juhlakahvit  
Linnalan kahviossa. 

 

Tilaisuus on maksuton. 

https://www.muhasaarenteatteri.com/ohjelmisto-2019/heinakuu-2019/anjan-lahes-erinomainen-elama/
mailto:muhasaarenteatteri@gmail.com
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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