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I Johdanto 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun kansalaistoiminnan ja 

yhdistysten yhteisten toimintaedellytysten kehittämiseksi ja lisäämiseksi tammikuussa 

2007 perustettu rekisteröity, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, 

jonka jäsenenä on rekisteröityjä yhdistyksiä lähes kaikilta yhdistystoiminnan sektoreilta 

(jäsenmäärä vuoden 2017 marraskuussa on 156 yhdistystä).  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n arvolähtökohtana on vahvistaa aktiivisen 

kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää yhdistysten ja niiden jäsenten 

vaikutusmahdollisuuksia ja suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia sekä 

luoda Savonlinnan seudun yhdistyksille yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia 

verkostoitumiseen niiden itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen.  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n mottona on ”yhteistyöstä voimaa yhteiseen 

työhön.” Yhteistyö on välttämätöntä yhdistysten roolin vahvistamiseksi 

yhteiskunnallisessa toimijakentässä ja yhteistä työtä koordinoimaan tarvitaan vahva ja 

laaja-alaiset verkostot hallitseva veturi.  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tulevaisuuden visio on olla aktiivinen 

edelläkävijä ja vahva toimija Savonlinnan seudulla sekä valtakunnallisesti tunnettu ja 

tunnustettu alueensa kansalais- ja yhdistystoiminnan kehittäjä ja yhteistoimintafoorumi. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kehittää Savonlinnan seudulle toimintamallia 

yhdistysten ja muiden yhteisöjen, julkisen sektorin sekä yritysten yhteiselle 

kansalaisten osallistumismahdollisuuksia vahvistavalle työlle ja toimii kolmannen 

sektorin toiminnan kehittäjänä ja toimijoiden tukijana. Toimintamallissa 

mahdollistetaan yhdistyksille keskinäinen verkostoituminen, yhteistyö muiden 

toimijoiden kanssa sekä kansalaisten voimaantuminen.  

Päämääränä on kansalaistoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen.  

Kansalaisten voimaantumisessa yleinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä pyrkimys 

vaikuttaa ympäristöönsä ja hyvinvointiinsa lisääntyy. 

Toiminnan laajuuden mahdollistavat saadut hanke- ja toiminta-avustukset:  

STEA:n AK- ja projektiavustukset, ESR Asukasloikka -hankerahoitus, ESR Portaat -

hankerahoitus, Leader avustus KultRinki-hankkeeseen ja muut mahdolliset avustukset 

sekä yhdistyksen oma varainhankinta.  
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II RAY:n Ak-avustuksellisen toiminnan tavoitteet, toimenpiteet, tulokset ja indikaattorit 

Stea:n AK-avustus mahdollistaa Savonlinnan Seudun Kolomonen 

ry:n toiminnan seutukunnan yhdistyskentän kehittämiseksi ja 

kansalaisten vaikuttamis-mahdollisuuksien lisäämiseksi.  

Stea:n kohdennetun AK-avustuksen avustusehdotus Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry:lle on vuodelle 2018 (102 000 €/vuosi). 
Yhdistys on hakenut avustukseen korotusta vuodelle 2018 (yht. 175 000 €) taatakseen 
vuonna 2016 alkaneen yhdistystoimijoiden yhteistyön kehittämistyön (Enonkoski, 

Rantasalmi, Sulkava, Heinävesi) laajentumisen onnistumisen ja juurruttamisen osaksi 

seudullista toimintaa. sekä kansalaisten kohtaamispaikka -toiminnan laajentamiseen ja 

kehittämiseen sekä vapaaehtoistoiminnankeskusten koordinoimiseen koko yhdistyksen 

toimialueella (Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava). 

 

Tavoite 1  
Luodaan Savonlinnan seudun yhdistyksille ja kansalaisille mahdollisuuksia 
kehittää ja lisätä sekä omaa toimintaansa että muiden yhdistysten ja yhteiskunnan 
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja siten lisätä sekä vahvistaa yhdistysten 
toiminnan tuloksellisuutta ja verkostoitumista sekä yhdistysten ja kansalaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia. 
 
Toimenpiteet 

 
Verkostoituminen: 
 
➢ Edistetään yhdistysten verkostoitumista kokoamalla samalla sisällöllisellä 

toimialalla tai maantieteellisellä toiminta-alueella toimivia yhdistyksiä 

yhdistysryppäiksi. Ryppäille järjestetään yhteistyön mahdollistavia tapahtumia, 

koulutusta, kohde-ryhmätiedotusta ja kehittämiskeskusteluja, joissa kootaan 

ajatuksia ja toiveita sekä jalostetaan ja toteutetaan kehittämisehdotuksia yhdistysten 

oman ja keskinäisen toiminnan kehittämiseksi. Ryppäille järjestetään yhteisiä 

tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa rypäsrajojen yli tapahtuva suunnitelmallinen 

yhteistyö vahvistuu. Sama yhdistys voi yhtäaikaisesti toimia oman tarpeensa 

mukaisesti useammassa eri yhdistysryppäässä. 

 

➢ Kartoitetaan alkuvuodesta 2018 kyselyllä yhdistysten toiveet ja mahdollisuudet 

osallistua matalankynnyksen kohtaamispaikkojen toimintaan ja samalla 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. 

 

➢ Yhdistysten yhteistoimintaa edistetään seuraavissa yhdistysryppäissä ja uusia 

yhdistysryppäitä muodostetaan tarpeen mukaan: 

 

• Alueelliset ”Pitäjä- ja kuntayhdistysryppäät” 

Yhdistysten keskinäisen yhteistyön lisääminen. ”Alueellisten ryppäiden” 

yhdistysten yhteiset kokoontumiset 2 x vuosi, ja yksi koulutuksellinen tapahtuma 

yhdistysten toivomasta aiheesta. Aktivoiminen osallistumaan alueellisiin 

tapahtumiin. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n työntekijän päivystyspäivä 

”alueellisella ryppäällä” joka toinen kuukausi ja tarpeen mukaan. 
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o Enonkosken alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Enonkosken kunnan kanssa. Kansalaisten 

kohtaamispaikkatoiminnan käynnistäminen yhdessä Eläköön Enonkoski 

yhdistyksen kanssa. 

 

o Heinäveden alueen yhdistysrypäs  

Yhteistyössä Heinäveden kunnan ja Siun Soten kanssa 

 

o Kerimäen alueen yhdistysrypäs 

Kerimäellä kohtaamispaikka Pysäkin toiminnan elävöittäminen ja                    

yhdistysten yhteisen toiminnan lisääminen Pysäkillä.  

 

o Punkaharjun alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen kanssa 

 

o Rantasalmen alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Rantasalmen kunnan kanssa. Kansalaisten 

kohtaamispaikkatoiminnan käynnistäminen 

 

o Savonrannan alueen yhdistysrypäs. 

Yhteistyössä Savonrantalaisten yhdistysten kanssa 

 

o Sulkavan alueen yhdistysrypäs  

Yhteistyössä Sulkavan kunnan kanssa 

 

• Asukas- ja kyläyhdistysrypäs 

Asukas- ja kyläyhdistysryppään toiminta organisoituu toimintavuonna 2018 

todennäköisesti Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamallin perustaksi. Mikäli 

Savonlinnan kaupunginvaltuusto loppuvuodesta 2017 hyväksyy tämän 

toimintamallin, tiivistyy asukas- ja kyläyhdistysryppään toiminta entisestään ja 

ryppään yhdistysverkkoa tulee tiivistää etenkin keskikaupungin asuinalueilla. 

 

• Kulttuuriyhdistysten rypäs  

Yhteistyössä KultRinki hankkeen kanssa 

 

• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa toimivien yhdistysten yhdistysrypäs 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa toimivien yhdistysten yhdistysryppään 

työskentely organisoidaan toimintavuonna 2018 pääasiassa yhteistyössä Sosterin 

LAPE-työryhmän teemoittelun puitteissa lapsiperheiden tilanteen ja 

mahdollisuuksien vahvistamiseksi. Erityisenä toimintakohteena hanketyö 

”Savonlinnan perheiden talon” synnyttämiseksi. 
 

• Liikuntayhdistysten rypäs  

Yhteistyössä SSL ry:n ja Etelä-Savon Liikunta ry:n kanssa 
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• Sosiaali- ja terveysalan yhdistysrypäs (joka on jakautunut erikoisryppäisiin): 

Yhteistyön jatkaminen Sosterin kanssa erilaisissa kehittämisryhmissä ja  

työpajoissa. Erikoisryppäiden yhdistysten yhteisten koulutusten ja tapahtumien 

koordinoiminen. 

 

• Toimintatiloja omistavien yhdistysrypäs 

Organisoidaan toimitiloja omistavien yhdistysten yhteistoimintaa toimitilojen 

markkinoinnin ja ylläpidon kehittämiseksi. Organisoidaan ko. yhdistysten 

edunvalvontaa mm. kiinteistöveron alentammiseksi. 

  

• Työllistämistoimintaa järjestävien yhdistysten rypäs  

Toiminta tapahtuu vuonna 2018 Portaat hankkeen kautta 

 

• Vammaisjärjestörypäs  

Yhteistyössä Savonlinnan kaupungin Vammaisneuvoston kanssa 

 

• Vanhus- ja eläkeläis-toiminnan yhdistysrypäs  

Yhteistyössä Savonlinnan kaupungin Vanhusneuvoston kanssa 

 

• Ympäristöyhdistysrypäs 

Aktivoiminen yhteisiin tapahtumiin ja yhteistyöhön muiden yhdistysten kanssa.  

 

Koulutus: 
 

• Järjestetään 2 kertaa vuodessa pienissä yhdistyksissä toimiville 

luottamushenkilöille koulutus/neuvottelupäivät yhteistyön kehittämiseksi sekä 

hyvien käytänteiden jakamiseksi. 

 

• Järjestetään yhdistyksille koulutus EU tietosuoja-asetuksen muutoksista 

 

• Kootaan 2-3 kertaa vuodessa kaikki yhdistyskentän paikalliset palkalliset 

työntekijät yhteisiin neuvottelu- ja koulutustilaisuuksiin. 

 
Tapahtumat: 

 
• Kannetaan järjestämis- ja kokoamisvastuu yhdistystoiminnan osalta seuraavista 

kansalais- ja yhdistystoiminnan tapahtumista:   

 

o Kansalaistoiminnan kevättapahtuma Savonlinnan torilla 19 tai 26. 

5.2018. Yhteistyössä seudun yhdistysten kanssa. Tapahtuman 

uudistaminen työn alle. 

 

o Yhdistysten perinteinen kesäristeily Savonlinnan vesillä kesä- tai 

elokuussa. 
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o Savonlinnan III Hyvinvointimessut 14.-15.9.2018 Hyvinvointimessut  

järjestetään ”Liikuttava hyvinvointi”-erillisteemalla Tanhuvaaran 

urheiluopistolla. Hyvinvointimessujen keskeisimmät 

yhteistyökumppanit ovat Sosteri, Kolomosen jäsenyhdistykset, 

Savonlinnan kaupunki, Tanhuvaaran urheiluopisto, Savonlinnan 

Seudun liikunta ry, Etelä-Savon liikunta ry ja paikalliset 

liikuntajärjestöt. 

 

o Vapaehtoistyön päivä 5. 12. 2018 Vapaaehtoisten päivää vietetään 

kiittämällä ja palkitsemalla Savonlinnan seudun 

vapaaehtoistyöntekijöitä sekä tekemällä vapaaehtoistyötä tunnetuksi. 

 

• Lisäksi osallistutaan yhteistyökumppanina yhdistysryppäiden tapahtumien 

järjestämiseen sekä huomioidaan toimintavuoden 2018 aikana esiin nousevat 

tapahtumat ja tilaisuudet, joissa voidaan olla edistämässä yhdistystoiminnan 

näkyvyyttä.  

 

Toimintaresurssien turvaaminen: 
 

• Toimitaan kansalais- ja yhdistystoiminnan edunvalvojana ja valmistellaan 

yhdessä yhdistysten kanssa esityksiä yhdistyksille yhteisistä, tärkeistä asioista 

sekä edistetään näiden asioiden toteutumista. 

• Savonlinnan yhdistysten palvelupisteenä toimii Järjestötalo Kolomonen  

 

Tulokset 

• Yhdistysryppäiden toiminnassa pitkäjänteinen yhteistyö jäsentyy 

• Rypästyöskentelyssä kehitetyt ja hyväksi havaitut toiminnat jalostuvat ja toimijat 

saavat uusia ajatuksia ja ideoita omaan toimintaansa.  

• Yhdistysryppäiden toiminnan tuotoksina syntyvien ideapankkien käyttöä 

tehostetaan. Ideoinnin tuotokset mahdollistavat aloitteiden tekemisen mm. 

yhteiskunnallisille toimijoille toimintaympäristön kehittämiseksi.  

• Toimijoiden keskinäisellä yhteistyöllä saadaan parempia tuloksia aikaan jakamalla / 

yhdistämällä resursseja, jolloin yhdistysten voimavarat eivät ehdy ja yhdistysten 

toimintaedellytykset kohentuvat. Yhdistykset saavat näkyvyyttä toiminnalleen, 

toimijat aktivoituvat ja osallistuminen lisääntyy. 

• Yhdistysten luottamushenkilöiden ja palkallisten työntekijöiden yhteistoiminta yli 

yhdistysrajojen voimistuu ja kehittyy. 

• Järjestötalo Kolomoselle löytyy vuoden 2018 aikana pysyvä toimitilaratkaisu. 

 

Indikaattorit 
• Toimivien ryppäiden määrä/kokoontumisten määrä 

• Ryppäisiin osallistuvien yhdistysten ja niissä toimivien henkilöiden määrä. 

• Järjestettävien yhteisten tapahtumien, koulutusten ja kehittämiskeskustelujen 

määrä. 

• Ideapankkien sisältö 

• Järjestötaloa käyttävien yhdistysten määrä ja tapahtumien määrä. 

• Ryppäiden parissa tehtyjen kyselyjen tulokset. 

• Järjestötalo Kolomosen toimitilaratkaisu. 
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Tavoite 2     
Savonlinnan ja seutukunnan asukkaiden, yhdistysten ja yhteiskunnallisten 
toimijoiden yhteistyö hyvinvoinnin edistämisessä lisääntyy ja kehittyy, 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ja niiden käyttö lisääntyvät paikallisessa 
toiminnassa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä itsehallintoalue- ja 
sotealueen uudistustyössä. 

 
Toimenpiteet 

 
Verkostoituminen: 

 
➢ Kehitetään yhteistyössä Itä-Savon Sairaanhoitopiirin, Savonlinnan kaupungin ja 

muiden terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä edistävien tahojen kanssa 

hyvinvointia lisääviä yhteistyömalleja ja linkitetään yhdistystoimintaa osaksi 

kansalaisten hyvinvointipalveluita ja niiden kehittämistä. 

 

➢ Kootaan alan yhdistystoimijoita laajoihin teemaa koskeviin keskustelu- ja 

valmistelutilaisuuksiin sekä edistetään näiden tapaamisten yhteydessä sovittuja 

kehittämistavoitteita paikallisten yhdistysten edustajana maakunnallisessa 

uudistustyössä. 

 

➢ Mahdollistetaan yhdistystoimijoiden ja julkisen sektorin yhteistyön kehittäminen 

aktiivisella yhteydenpidolla kuntasektorin yhteyshenkilöiden kanssa 

 

➢ Järjestetään oppilaitosten (Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinnan ammatti- ja 

aikuisopisto, Itä-Suomen Yliopisto, Tanhuvaaran Urheiluopisto, Savonlinnan 

Kristillinen Opisto) ja yhdistysten kohtaamisia, jossa oppilaitosten opiskelijat ja 

yhdistystoimijat kohtaavat ja suunnittelevat yhteistyötä mm. kerhojen ohjaamisessa, 

opiskelijoiden harjoittelupaikkojen järjestämisessä sekä opinnäytetöiden 

tekemisessä 

 

➢ Toimitaan aktiivisesti Itä-Savon sairaanhoitopiirin Terveyden edistämisen 

työrukkasessa kehittämässä yhdistysten, Sosterin ja oppilaitosten yhteistyötä 

 
Tapahtumat: 

 
• Järjestetään 2-4 kansalaisiltaa ajankohtaisista asioista kansalaiskeskustelun 

ylläpitämiseksi ja virittämiseksi sekä yhteiskunnallisiin asioihin 

vaikuttamiseksi useat näkökulmat huomioonottaen 

 

• Kansalaisillat järjestetään osin yhteistyökumppanien kanssa 

 

• Lokakuussa 2018 järjestettävien maakuntavaalien osalta edistetään kansalaisten 

osallistumisaktiivisuuden lisäämistä 

 

• Toimitaan aktiivisesti uuden kuntalain edellyttämien kuntalaisten 

vaikutusmahdollisuuksien kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi mm. 

aktivoimalla keskustelua Savonlinnan tulevasta lähidemokratiamallista. 
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Koulutus: 
• Kolomonen ry:n osallistuu aktiivisesti STEA:n, Kansalaisareenan, Soste:n ja 

muiden valtakunnallisten sekä Etelä-Savon maakuntaliiton, Etelä-Savon ELY-

keskuksen, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja muiden alueellisten toimijoiden 

järjestämiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin 

 
Tulokset 

• Kansalaisten ja yhdistysten rooli hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, 

kehittämisen ohjaamisessa ja asiakaspalautteen kokoamisessa vahvistuu 

• Oppilaitosyhteistyö tuo yhdistystoimintaan uusia kehittämis- ja ohjausresursseja 

sekä opinnäytetöiden myötä tuloksia oman toimintansa kehittämiseen  

• Opiskelijat saavat harjoittelupaikkoja yhdistyksissä ja mahdollisuuden tehdä 

opinnäytetöitä 

• Yhdistyssektorin asema Sosterin Terveyden edistämisen työrukkasen toiminnassa 

vahvistuu ja työrukkasen toiminta hyödyttää enemmän yhdistyksiä niiden 

toiminnan järjestämis- ja kehittämishaasteissa 

• Kansalaisten kohtaamispaikkojen yhteistyö vahvistuu ja kohtaamispaikassa käyvien 

kansalaisten määrä lisääntyy 

• Kansalaisten aktiivisuus yhteisten asioiden parissa toimimiseen ja oman mielipiteen 

ilmaisuun lisääntyy 

 

Indikaattorit  

• kehittämistyöhön osallistuvien yhdistysten ja aktiivien sekä oppilaitosten ja 
opiskelijoiden määrä sekä toteutettavat kehittämisideat ja opinnäytetyöt 

• terveyden edistämisen työrukkasen toiminta ja käsiteltävät asiat 

• kansalaisten kohtaamispaikkojen määrä ja niissä käyvien kansalaisten määrä 

• kansalaisiltojen määrä ja suosio 

 

Tavoite 3 
Tiedottamiskäytäntöjen kehittäminen ja erityisesti sosiaalisen median 
hyödyntäminen. Yhdistystoimijoiden yhdistysosaamisen kehittäminen 
koulutuksen, neuvonnan, tiedottamisen ja tapauskohtaisten konsultaatioiden 
kautta. 

 
Toimenpiteet 

 
Tiedotusrakenteiden kehittäminen: 
 
➢ Luovutaan www.savonlinnaseutu.fi sivujen ylläpidosta ja kootaan kattava 

kansalais- ja yhdistystoiminnan esittelysivusto www.kolomonen.fi sivuston 

yhteyteen 

 

➢ Toteutetaan yhdistysten vertaistukitoiminnan esittelyvihkosen päivitys digitaalisena 

ja printtiversiona 

 

➢ Tehostetaa omassa tiedotustoiminnassaan sähköisen kuukausi@postin, kotisivujen, 

sosiaalisen median eri kanavien, paikallisten tiedotusvälineiden sekä oman 

esitemateriaalinsa käyttöä laadittavan viestintä- ja tiedotussuunnitelman mukaisesti. 

http://www.savonlinaseutu.fi/
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Tapahtumat: 
• Edistetään kansalais- ja yhdistystoimijoiden tapahtumien ja toimintojen 

tiedotus- ja markkinointitoimintaa alueen tapahtumakalentereissa ja muissa 

vastaavissa välineissä 

 

Koulutus: 
• Järjestetään kansalais- ja yhdistystoimijoille viestintäkoulutusta 

• Selvitetään jäsenyhdistysten tarpeet ja toiveet koulutustoiminnan osalta sekä 

järjestetään tätä tarvetta vastaavaa koulutusta yhteistyössä alueen 

koulutusjärjestäjien kanssa  

• Järjestetään yhteisiä osallistumistilaisuuksia alueellisiin ja valtakunnallisiin 

koulutuksiin. 

• Järjestetään 2-4 yhdistysten toivomaa koulutustilaisuutta sekä 1-2 yhteistä 

opintoretkeä alueelliseen tai valtakunnalliseen koulutustilaisuuteen 

 

Tulokset 

• Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ilme yhtenäistyy, yhdistysten yhteis-

sivustojen käyttö helpottuu, yhdistysten viestintä kansalaisten parissa tehostuu. 

• Yhdistykset saavat omat tapahtumansa ja toimintonsa paremmin esille Savonlinnan 

alueen tapahtumakalentereissa. 

• Savonlinnan Seudun Kolomonen ry tunnettavuus kasvaa, jäsenyhdistysten 

osallistuminen ja sitoutuminen järjestön toimintaan lisääntyy ja jäsenmäärä kasvaa. 

• Alueen yhdistysten toiveet ja tarpeet koulutuksen osalta saadaan kootuksi 

• Koulutuksen myötä toimijoiden osaaminen kehittyy  

• Yhteisissä koulutustilaisuuksissa yhdistysten verkostoituminen lisääntyy 

 

Indikaattorit 

• Kolomonen ry:n sivujen kävijämäärä 
• Savonlinnan alueen tapahtumakalentereiden yhdistystapahtumien esittelymäärä. 

• Jäsenyhdistysten osallistuminen Kolomonen ry:n toimintaan ja tapahtumiin. 

• Kolomonen ry:n sosiaalisen median sivujen seuraajien määrä. 

• Koulutuskyselyn tulokset 

• Järjestetyt koulutustilaisuudet ja niihin osallistuneiden määrä 

• Koulutustilaisuuksien palaute 
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Tavoite 4 

Enonkosken, Heinäveden, Sulkavan, Rantasalmen yhdistysten innostaminen ja  
motivoiminen mukaan seudulliseen yhdistysten yhteistyömalliin. Tavoitteena  
yhdistysten yhteistyön kehittäminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. 
 
Toimenpiteet 

 

➢ Selvitetään yhdistysten tarpeet ja toiveet koulutustoiminnan osalta sekä järjestetään 

tätä tarvetta vastaavaa koulutusta yhteistyössä alueen koulutusjärjestäjien kanssa  

 

➢ Järjestetään yhteisiä osallistumistilaisuuksia alueellisiin ja valtakunnallisiin 

koulutuksiin 

 

➢ Tuetaan yhdistyksiä yhteisten tapahtumien ja toimintojen järjestämiseen 

 

Tulokset 

• Jäsenyhdistysten toiveet ja tarpeet koulutuksen osalta saadaan kootuksi 

• Järjestetään 2-4 yhdistysten toivomaa koulutustilaisuutta sekä 1-2 yhteistä 

opintoretkeä alueelliseen tai valtakunnalliseen koulutustilaisuuteen 

• Koulutuksen myötä toimijoiden osaaminen kehittyy  

• Yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa yhdistysten verkostoituminen 

lisääntyy 

 

Indikaattorit 

• Koulutuskyselyn tulokset 

• Järjestetyt koulutustilaisuudet sekä muut tapahtumat ja niihin osallistuneiden määrä 

• Koulutustilaisuuksien palaute 

 
Tavoite 5 
Kansalaisten matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toiminnan kehittäminen  
ja toimipaikkojen lisääminen sekä asukkaiden ja yhdistysten mukaan saanti  
kohtaamispaikkojen toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. 
 
Toimenpiteet 

➢ Olemassa olevien kohtaamispaikkojen toimintaan osallistuvien yhdistysten 

aktivoiminen kansalaisille järjestettäviin ohjelmatuokioihin 

 

➢ Yhdistysten omien ja yhteisten kokoontumisten lisääminen kohtaamispaikoissa 

 

➢ Vireillä olevien kohtaamispaikkasuunnitelmien tukeminen 

 

➢  Hyvinvointia ja asumisviihtyvyyttä tukevien toimintojen ja palvelujen vieminen 

lähelle kansalaisia 

 

Tulokset 

• Yhdistysten yhteistyö ja keskinäinen vuoropuhelu lisääntyvät 

• Vapaaehtoistoiminnan muodot lisääntyvät 

• Kansalaisten osallisuus- ja osallistumismahdollisuuden lisääntyvät 

• Hyvinvointitoimintoja saadaan lähemmäksi kansalaisia 
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Indikaattorit 

• Kohtaamispaikkojen määrä 

• Kohtaamispaikkojen käyttöaste /kävijämäärät 

• Julkisuus ja ulospäin näkyvä toiminta 

 
 
STEA:n Ak-avustuksellisen toiminnan henkilöresurssit ja yhteistyökumppanit 
 

Ak -avustuksellisen toiminnan henkilöresurssit  
STEA:n Ak-avustuksella rahoitettavassa toiminnassa toimii kolme päätoimista 

työntekijää; Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja ja kaksi 

yhdistyskoordinaattoria. 

 

Yhteistyökumppanit 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhteistyökumppaneina STEA:n AK-avusteisen 

toiminnan järjestämisessä toimivat mm. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 

jäsenjärjestöt, Savonlinnan kaupunki, Enonkosken, Heinäveden, Rantasalmen ja 

Sulkavan kunnat, Sosteri (Itä-Savon sairaanhoitopiiri), XAMK (Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu), Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto, Etelä-Savon 

maakuntaliitto, Etelä-Savon sote- sekä itsehallintoalueuudistus, Järjestö 2.0 Etelä-Savo 

-hanke, Linnalan Setlementti, Tanhuvaaran Urheiluopisto, Soste, Kotikartanoyhdistys 

ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki ry, RaJuPuSu Leader ry, Piällysmies 

ry, 
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III Muu hanketoiminta  
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n puitteissa kehitetään ja toteutetaan erillisten 

hankeavustusten tuella toiminnallisia kehittämishankkeita. Toimintavuoden 2018 osalta 

tällaisia hankkeita on toteutuksessa seuraavasti. Uusia hankehakemuksia laaditaan 

hankerahoitusten teemojen ja aikataulun mukaisesti. 

 

Asukasloikka – hanke – KÄYNNISSÄ  
 
Asukasloikka Savonlinna –hanke on Euroopan sosiaalirahaston 

hanke, joka toteutetaan Savonlinnassa vuosina 2016-2018. 

Asukasloikka Savonlinna –hankkeen ensisijainen kohderyhmä 

ovat väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja 

joita köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettavat keskimääräistä enemmän.  

 

Asukasloikka Savonlinna –hankkeesta voivat Savonlinnan kantakaupungissa toimivat 

yhdistykset hakea hankkeen tavoitteita vastaavaan toimintaan tapahtumatukea tai 

hanketukea. Vuoden 2018 tammikuussa on Asukasloikka Savonlinna -hankkeen 

viimeinen hanketuen haku. Rahoitettavista hankkeista päätöksen tekee hankkeen 

ohjausryhmä. Asukasloikka Savonlinna -hankkeen kaikki tuensiirtohankkeet päättyvät 

31.10.2018 mennessä ja päähanke raportoidaan vuoden 2018 loppuun mennessä. 

 

Tavoitteet 
Kansalaislähtöisen kehittämisen lisääminen ja monipuolistaminen, yhdistysten ja 

asukkaiden vuorovaikutuksen ja toiminta-aktiivisuuden lisääminen sekä kohderyhmän 

kannustaminen ja vahvistaminen yhteisön osana 

 

Toimenpiteet 
Hankkeen puitteissa kehitetään ja toteutetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka vahvistavat 

kohderyhmien yhteisöllisyyttä ja muita sosiaalisia taitoja. Näiden toimien avulla 

vahvistetaan kohderyhmien valmiuksia ja motivoitumista menestyä tuloksellisesti 

oman elämänsä eri toimialueilla. Lisäksi pyritään madaltamaan kynnystä ja vahvistaa 

osallistumista Savonlinnan muihin hankkeisiin. 

 

Indikaattorit 
- tilaisuuksien, tapahtumien ja koulutuksien määrä 

- kohderyhmän osallistuminen näihin aktiviteetteihin 

- toiminnan saama julkisuus 

- aktiviteetteihin osallistuneiden kansalaisten määrä 

- kohderyhmän siirtyminen erilaisiin tukiverkkotoimintoihin 

- kohderyhmäläisten haastattelut, yhteistyökumppaneilta saatu palaute 

Henkilöresurssit 
Hankkeella on päätoiminen hankekoordinaattori 
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KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hanke KÄYNNISSÄ 

KultRinki kulttuuri- ja liikuntaluotsihankkeelle on haettu 

Rajupusu leaderin kautta  laajennettua jatkorahoitusta 

1.12.2017 alkaen kestäen 31.7.2019 saakka. KultRinki 
vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hankkeen 

vaikutusalueena ovat Rajupusu alueella Joroinen, Juva, 

Rantasalmi ja Sulkava sekä Savonlinnan seudulla Heinävesi, Enonkoski, Savonlinnan 

kaupunginosat Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta sekä Savonlinnan maaseutualueet.  

Yhteistä näille kunnille ja kaupunginosille on mm. asukkaiden ikärakenne, väestön 

ikääntymiskehitys, palvelutarpeiden alueellinen erilaistuminen, pitkät välimatkat 

seudun reuna-alueilta palvelukeskuksiin ja rajalliset joukkoliikenneyhteydet. Myös 

taloudellisten resurssien vähäisyyden vuoksi nämä haasteet vaikuttavat entistä 

enemmän lähipalveluiden järjestämiseen, mutta lisäävät erityisesti hyvinvointia 

tukevien ja ennaltaehkäisevien toimintatapojen tarvetta. Hyvinvointipalveluiden 

käyttäjäjoukko kasvaa ja tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen saatavuus 

kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu 

panostaa hyvinvointiinsa entistä enemmän. 

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa niin vapaaehtoiselle kuin sitä tarvitsevalle mahdollisuuden 

toteuttaa itseään, olla aktiivinen ja kokea merkityksellisyyttä. Moni osallistuu 

vapaaehtoistoimintaan elämän taitekohdissa esimerkiksi siirtyessään eläkkeelle, 

vaihtaessaan ammattialaa tai asuinpaikkaa tai etsiessään työtä. Taustalla on osallistujien 

itsensä kehittäminen, halu auttaa, uusiin ihmisiin tutustuminen, vaihtelu ja virkistys. 

Kultrinki luotsitoiminta perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja 

vapaaehtoistoimintaan.  

Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman 

lähiympäristön havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Vapaaehtoistoiminta, 

kulttuuri ja liikunta toimivat niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja 

yhteisöä vahvistavina tekijöinä.Tärkeässä roolissa ovat myös asukkaiden osallisuuden 

lisääminen ja kansalaislähtöisen toiminnan vakiinnuttaminen.  

KultRinki -hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan vahvistaa ruohonjuuritasolta 

aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla. Kulttuuri–ja liikuntaluotsitoiminta 

on aatteellisesti sitoutumatonta ja tarjoaa kanavan hyvin monenlaiseen 

aktiviteettiin.Toimintaan osallistumisen tapa määräytyy yksilön oman toimintakyvyn ja 

tarpeen mukaan.  

 

Tavoitteet 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hankkeen tarkoituksena on 

jatkaa Piällysmies leader alueella alkanutta Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoimintaa 

laajentumalla Rajupusu leader alueelle, missä voidaan hyödyntää jo hyväksi todettuja 

toimintamalleja, verkostoja ja kumppanuuksia. KultRinki –hankkeen päätavoitteena on 

luoda monialainen hyvinvointipalvelu, jota koordinoi ja hallinnoi Savonlinnan Seudun 

Kolomonen ry verkostoyhteistyössä vaikutusalueen kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden 

sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Toiminnan ydintehtävänä on edistää 

hyvinvointi-,kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, luoda uusi 

vapaaehtoistoiminnan muoto Rajupusu leader alueelle sekä jatkotyöstää Piällysmies 

leader alueella kehitettyjä hyväksi todettuja toimintamuotoja .  
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Toimenpiteet 

Päätehtävänä vapaaehtoisilla KultRinki -luotseilla on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- 

ja liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä 

kokeilemaan alueen monipuolista näiden alojen tarjontaa. Toiminnassa voi myös 

hyödyntää alueen rikasta luontoympäristöä esimerkiksi marjastus-, sienestys- ja 

kalastusretkillä. KultRinkiluotsi voi toimia vertaisena tai opastavana kanssakulkijana, 

paikallisen toiminnan aktiivisena kehittäjänä ja ideoijana. KultRinki -hankkeen 

vaikutusalueella voidaan järjestää myös yhteiskyydityksiä erilaisiin tapahtumiin.   

Vapaaehtoisten luotsitoimintaa on mahdollisuus tuoda myös työyhteisöihin tukemaan 

ja täydentämään yksikön perustehtävää. Piällysmies leader alueella toteutettu 

Heinäveden toimintamalli toimii testattuna esimerkkinä vapaaehtoisten ja 

hoitohenkilökunnan yhteistyön kehittämisestä. Järjestettyjen kyselyiden, koulutusten, 

ryhmätöiden, yhteisten tapahtumien pohjalta on luotu toimintamallikooste, mitä 

voidaan hyödyntää sovittaessa yhteisistä käytänteistä ja pelisäännöistä.  Tämän mallin 

sablunointia jatketaan paikallisista tarpeista lähtien Enonkoskella ja Savonlinnassa 

(Kerimäki, Punkaharju,Savonranta) Itä-Savon sairaanhoitopiirin kohteissa sekä 

mahdollisuuksien mukaan myös Rajupusu alueella.  

 

Tärkeänä osana hanketyötä on verkostoituminen eri yhteistyötahojen ja hankkeiden 

kanssa. KultRinki –hankkeen kulttuuri- ja liikuntakumppanit (yht. 16 11/2017) ovat 

myös tärkeässä roolissa niin luotsi-, tutustumis- ja koulutuskohteina kuin myös 

asiantuntijaverkostona. 

 

Indikaattorit 
- tilaisuuksien ja tapahtumien määrä 

- luotsikoulutuksien määrä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä 

- toiminnan saama julkisuus 

- aktiviteetteihin osallistuneiden kansalaisten määrä 

- luotsausten märä 

- kohderyhmäläisten haastattelut, yhteistyökumppaneilta saatu palaute 

Henkilöresurssit 
Hankkeella on päätoiminen projektikoordinaattori 
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Portaat –hanke - KÄYNNISSÄ 
 

Portaat -hanke on Euroopan sosiaalirahaston työllisyys ja työvoiman  

liikkuvuushanke jonka erityistavoite on nuorten ja muiden heikossa 

työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.  Hankkeen 

toiminta-aika on 1.1.2017-31.12.2018 ja se palvelee Savonlinnan, 

Enonkosken ja Juvan alueella.   

 

Hankkeen avulla kehitetään ja tarjotaan käyttöön jatkuvaluonteista ja 

uudenlaista, systemaattista ja tavoitteellista palvelua vaikeimmin työllistyville reitiksi 

avoimille työmarkkinoille ja parannetaan näin tukityöllistämisen vaikuttavuutta sekä 

työttömien aitoa polkua elämänhallinnan ja tulotason parantamiseen. Portaat-

hankkeessa lisätään tehokkuutta pitkäaikaistyöttömien ohjaus- ja tukiprosesseihin 

yhden palvelutiskin periaatteen rakentamisella.  

 

Tavoitteet 
1. Työttömien aktivoitumisen ja työllistymisen kehittyminen 

2. Työllistämistoimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimijoiden toimintatapojen 
sekä kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyön kehittäminen 

3. Avoimille työmarkkinoille työllistymisen lisääntyminen. 
 

Portaat -hankkeen tavoitteena on työllisyystoiminnan vaikuttavuuden paraneminen ja 

työttömyyden pitkittymisen estäminen. Systemaattisella vaiheistuksella ja oma 

valmentaja -järjestelmällä saatetaan pitkäänkin työttömänä ollut henkilö osaamis- ja 

motivaatiotasoltaan siihen vaiheeseen, että hän voi kokeilla työtä avoimilla 

työmarkkinoilla. Samat henkilöt eivät enää pyöri tukityöllistämisen rattaissa, vaan 

siirtymät avoimille työmarkkinoille ovat luonnollinen ja tavoiteltu porras 

lopputyöelämän varrelle. Yksilölle tämä merkitsee mielekkään elämän 

mahdollistumisen motivaation, elämänhallinnan ja tulotason kasvuna. 

 

Toimenpiteet 
Hankkeessa kehitetään eteenpäin kolmannen sektorin työvalmennusmallia. Portaat-

työvalmennukseen tulee osallistumaan vuonna 2018 yli sata pitkäaikaistyötöntä. 

Kolmannen sektorin toimijoiden kesken tavoitellaan yhtenäisiä toimintatapoja, kuten 

ohjeisto työllistettävien tasavertaisesta kohtelusta, tuloksellisuuden mittausjärjestelmä 

ja yhteinen kriteeristö ja mittaristo työllistämistoiminnalle. 

Keskeistä on myös valmistautuminen maakuntauudistuksen aiheuttamaan uudelleen 

järjestelyyn. 

 

Indikaattorit 
-työvalmennukseen osallistuneet asiakkaat 

-koulutuksiin osallistuneet asiakkaat 

-asiakkaiden päätyminen avoimen sektorin töihin tai ammatilliseen koulutukseen 

-uusien työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittyminen 

-uusien yhteistyömuotojen ja organisoitumismuotojen kehittyminen   

 
Henkilöresurssit 
Hankkeella on päätoimiset projektipäällikkö, neljä työvalmentajaa ja kaksi 

työnsuunnittelijaa sekä kaksi 50%:n työajalla olevaa työvalmentajaa.  Osa-aikaiset 

työvalmentajat työskentelevät Enonkoskella ja Juvalla. 
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 Paikka Auki Nuorten työllistämishanke 2018 - KÄYNNISSÄ 
 

STEA:n myöntämää Nuorten työllistämishanketta jatketaan vuoden 2017 rahoituksella 

30.11.2018 saakka.  Hankkeen kohderyhmänä ovat Savonlinnan seudun yhdistykset, 

yhdistystoimijat ja kansalaiset (myös vapaa-ajan asukkaat). 

 

Tavoitteet 
Luodaan järjestelmä, jossa nuoria työllistetään yhdistyksiin ja yhdistystoiminnasta 
saadun kokemuksen jälkeen edelleen ohjataan nuoren omien toiveiden mukaisesti 
erilaisiin kolmannen sektorin työpoluille sekä opintoihin ja koulutuksiin 

 

Yhdistystoiminta tulee nuorille tutuksi, he kiinnostuvat toiminnasta ja aktivoituvat 
kolmannen sektorin toimijoiksi luottamustehtäviin 

 

 

IV Yhdistyksen yleinen toiminta, talous ja varainhankinta sekä palvelutoiminta 
 

Yhdistyksen kokoukset 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallitus kokoontuu 6-12 kertaa vuodessa ja 

yleisiä kokouksia järjestään kaksi; syyskokous marraskuun loppuun mennessä ja 

kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Sääntömääräisten yleiskokousten lisäksi 

järjestö voi järjestää tarvittaessa sääntöjen määräysten mukaisesti ylimääräisiä yleisiä 

kokouksia  

 

Viestintä ja tiedottaminen 
 

Laaditaan yhdistykselle kattava viestintä- ja tiedotussuunnitelma.  

 

 Talous ja varainhankinta 
 

Toiminnan laajuuden mahdollistavat saadut hanke- ja toiminta-avustukset:  

STEA:n kohdennettu avustus, STEA:n Nuoret ja työ projekti avustus, Leader 

avustukset, ESR-hanke avustukset, muut mahdolliset avustukset sekä yhdistyksen oma 

varainhankinta.  

      

Varainhankinta koostuu vuokratuotoista, tuotettavien palvelujen maksuista, 

osallistumismaksuista tapahtumiin ja koulutuksiin sekä jäsenmaksuista. Jäsenmaksuksi 

esitetään vuonna 2018 25€/vuosi/yhdistys ja 100€ /vuosi/yritykset, kunnat ja yhteisöt.  

 
Yhdistyksen palvelutoiminta 
 
Tavoitteena on tuottaa erilaisia palveluita sekä konsultointia ja koulutusta  
jäsenyhdistysten tarpeisiin.  

 

Toimenpiteet 
• Jäsenistölle markkinoidaan mm. taloushallinto-, kopiointi- ja sihteeripalveluja sekä 

tarjotaan apua käytännön ongelmatilanteissa 

• Kartoitetaan palvelujen tarpeet ja erilaisia tukimuotoja palvelukyselyllä  

• Henkilöstön osaamista täydennetään tarpeellisilla koulutuksilla  
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Tulokset 
• Savonlinnan Seudun Kolomonen ry tuottama palvelu on laadukasta ja 

ammattitaitoista. -> Henkilöstön koulutus. 

• Kartoitustuloksen perusteella kehitetään yhdistyksille tarjottavia palveluja ja 

erilaisia tukimuotoja niiden toivomaan suuntaan.  

 

Indikaattorit  
• palvelujen erittely ja niitä käyttävien määrä 

• koulutustilaisuuksien sisältö  ja  määrä 

• palaute palvelukyselystä 

 

Tavoitteena on ylläpitää Järjestötaloa 
 

Toimenpiteet  
• Vuokrataan toimistotilaa niitä tarvitseville yhdistyksille Järjestötalossa 

• Vuokrattavissa tiloissa on nykyaikaiset ja asianmukaiset AV-laitteet ja  

tulostusmahdollisuus  

• Kehitetään ja parannetaan järjestötalon toimivuutta järjestötaloa käyttävien 

toiveiden  ja tarpeiden mukaiseksi  

 

Tulokset 
• Yhdistystoimijoille mahdollistuu toiminnan pyörittäminen nykyaikaisesti 

varustetuissa tiloissa 

• Yhdistysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhteistyö lisääntyy ja sen 

tuloksena syntyy uusia toimintamalleja joilla yhdistykset kehittävät toimintojaan 

palvelukyselyllä  

 
Indikaattorit 
• Vuokralaisten määrä 

• kyselyt ja niiden palaute 

• yhdistystoimijoiden tapaamiset 

 

Tavoitteena on laadukkaiden tapahtumien järjestäminen yhteistyö-    
     kumppaneiden kanssa yhteistyössä 

Toimenpiteet 
• Toteutetaan KePa:n kanssa yhteistyössä Mahdollisuuksien Tori –tapahtuma  

 
Tulokset  
• Onnistuneet ja laadukkaasti tuotetut tapahtumat toteutetaan yhteistyössä niiden 

yhdistysten  ja yhdistysryppäiden kanssa joita ko. teema koskee 

 

Indikaattorit 
• Järjestettyjen tapahtumien määrä 

• tapahtuman osallistujien määrä ikä- ja sukupuolijakautuma 

• yhteistyökumppanien määrä 

• kyselyjen palaute järjestäjiltä sekä tapahtumiin osallistuvilta 
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Tavoitteena on etsiä erilaisia rahoituskanavia sekä yhdistyksen omaa 
varainhankintaa varten, että jäsenyhdistysten rahoitusmahdollisuuksia varten 
 

Toimenpiteet 
• kartoitetaan eri rahoitusmahdollisuudet ja rahoituslähteet (säätiöt, rahastot yms)  

• järjestetään koulutuksia rahoitushakemuksien tekemiseen 

 
Tulokset  
• monipuolisten rahoituskanavien ja rahoitusmahdollisuuksien löytäminen 

• laadukkaat hankehakemukset jotka tuottavat yhdistyksille ja seutukunnalle 

ulkopuolista rahoitusta 

 

Indikaattorit 
• myönteiset rahoituspäätökset 

• uusien rahoitusmahdollisuuksien käyttäjien ja hakemusten määrä 

 

Palvelutoiminnan/varainhankinnan henkilöresurssit 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry palvelutoiminnassa toimii yksi päätoiminen 

työntekijä; talous- ja järjestösihteeri.Varainhankinnan henkilöstön palkkaus toteutetaan 

varainhankinnasta saatavilla tuotoilla. 

 

V Lopuksi 
 

Yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi tulee olemaan työntäyteinen ja täynnä uusia 

haasteita laajentumissuunnitelmien ja monialaisten hankkeiden konkretisoituessa. 

Toiminnan toteutuessa suunnitelman mukaisesti Savonlinnan seudulle on löytynyt 

toimintamalli yhdistysten ja julkisen sektorin yhteiselle työlle, jossa Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry on onnistuneesti toiminut kolmannen sektorin toimijoiden 

tukijana. Yhdistysten keskinäinen verkostoituminen, yhteistyö muiden toimijoiden 

kanssa, osaaminen ja motivoituminen järjestötyöhön on lisääntynyt myönteisessä 

ilmapiirissä. Järjestötoiminnan arvostus ja merkitys on lisääntynyt. Kansalaisten 

voimaantumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymisen myötä yleinen 

aktiivisuus ja osallisuus sekä pyrkimys vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja 

hyvinvointiinsa lisääntyy. 

Savonlinna  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry,  

Hallitus  

 


