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Parahin Savonlinnan Seudun  Kolomonen ry:n 
yhteistyökumppaneiden kuukausi@postin selai-
lija. 

Tämä kuukausi@posti avautuu ruudullenne 
näin pääsiäisviikon alla. Vaikka tarjolla on taas 
paljon Kolomosen, yhteistyökumppaneidemme 
ja muiden toimijoiden ohjelmaa ja virikkeitä, 
niin nyt on hyvä myös hiljentyä hetkeksi. Jatku-
va täysillä kiirehtiminen voi olla raskasta tai sii-
hen voi jäädä pahasti koukkuun. 

Riippumatta siitä, miten pääsiäistä arvotatte, 
niin ottakaa kiinni tämän juhlapyhän tarjoa-
masta mahdollisuudesta; vaikka vain omaa hil-
jaisuuden retriittiä viettäen, hyvien ystävien 
seurasta nauttien tai pääsiäisajan erilaiseen ta-
pahtumatarjontaan osallistuen. 

Näin toimien meissä on pääsiäisen jälkeen 
taas uutta virtaa kevään ja alkukesän tapahtu-
miin valmistautumiseen. 

Vaikka tässä vaiheessa ei ole soveliasta muis-
tuttaa siitä, että syksykin koittaa, niin tästä 
huolimatta kuukausi@postissa on jo nyt tietoja 
elo-syyskuun tapahtumista. Esimerkiksi Tanhu-
vaaran urheiluopistolla 27.-28. 9. järjestettä-
vien Savonlinnan Hyvinvointimessujen paikka-
varaukset kannattaa tehdä hyvän kevätsään 
aikana. 

Myös Eurooppa-päivä Olavinlinnassa 9. 5., yh-
distystori 25. 5., Savonlinnan kesäkauden ava-
jaiset 8. 6. ja muut mielenkiintoiset tapahtumat 
odottavat panostanne. 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

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

Hetki hiljentymiselle on hyväksi 
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Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtu-
miemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut pyynnöstäsi postituslistalta. Pyydämme 
anteeksi, mikäli tämän ”kieltosi” jälkeen ”putkahdat” uudestaan kuukausi@postin saajaksi, sillä täyden-
nämme listaa koko ajan yhdistysten ja yhteisöjen kotisivuilta ja muista vastaavista lähteistä. Toivomme 
kärsivällisyyttä näissä osoiteasioissa. 
Mikäli hyväksyt olosi tällä kuukausi@postin postituslistalla, niin sinun on hyvä tietää, että postitamme si-

nulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esimerkiksi Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
Seuraava kuukausi@posti ilmestyy toukokuussa viikolla 19 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 26 4. 2019 osoit-
teella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Huhtikuun kuukausipostissa 14. 4. 2019 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -3- 

Savonlinnan hyvinvointi-
suunnitelman laatimistyö 
on loppusuoralla. Kaupun-
ginhallituksen ehdotus hy-
vinvointisuunnitelmaksi on 
ollut lausuntokierroksella 
ja nyt lausuntojen pohjal-
ta valmistellaan kaupunki-
organisaatiossa lopullista 
ehdotusta kesäkuun val-
tuuston kokouksessa käsi-
teltäväksi Savonlinnan hy-
vinvointisuunnitelmak-si 
vuosille 2019-21. 

 

Yhdistysten ääni yritet-
ty tuoda esille 

Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry on yhdessä Sosterin kanssa koonnut 
yhdistykset kolme eri kertaa pohtimaan ja työs-
tämään Savonlinnan hyvinvointisuunnitelmaa. 

Näiden tapaamisten pohjalta on aluksi kerätty 
ideoita hyvinvointisuunnitelmaan, tammikuussa 
evästetty loppusuoran valmistelutyötä tuolloin 
esitellyn hyvinvointisuunnitelmaehdotuksen ke-
hittämiseksi ja nyt viimeisessä työpajassa laa-
dittu osallistujien yhteinen lausunto Savonlinnan 
hyvinvointisuunnitelman viimeistelyyn. 

Yhteensä näihin kolmeen työpajaan on osallis-
tunut 153 henkilöä 32 eri yhdistyksestä, 9 yri-
tyksestä, Sosterista, Tanhuvaarasta, SAMIedus-
ta, XAMKilta, maakunnallisten toimijoiden jou-
kosta, muista yhteisöistä ja muuten vaan aktii-
visten kaupunkilaisten joukosta. 

 

Savonlinnalaisten yhteinen suunnitelma 

Näiden kolmen työpajan keskeisimmät huomi-
ot kiteytyvät seuraaviin asioihin. 
1) Savonlinnan hyvinvointisuunnitelma on tässä 
kaupungin valmisteluprosessissa nähty hyvin 
pitkälti Savonlinnan kaupungin lakisääteisenä 
tehtävänä laatia hyvinvointisuunnitelma ja –
kertomus. 
Hyvinvointisuunnitelmaa ei nähdä todellisena 
suunnitelmana savonlinnalaisten terveyden ja 
hyvinvoinnin myönteiseksi kehittämiseksi vaan 
vain ”lakisääteisenä pakkona” laatia kaupungin 

hyväksymä ”virallinen” asiakirja arkistoihin pö-
lyttymään. 
2) Savonlinnan hyvinvointisuunnitelman laati-
mista ei ole kaupunkiorganisaatiossa resursoitu, 
vaan sen valmistelu on ”heitetty” lisätyöksi 
muutenkin jo kovin ylityöllistetyille viranhalti-
joille. Valmistelutyössä ei ole myöskään kovin 
hyvin huomioitu sitä tosiasiaa, että Savonlin-
nassa sote-uudistuksessa tavoiteltu perusturva-
palvelujen integraatio on toteutettu ja useita 
vuosia sitten. Savonlinnan hyvinvointisuunnitel-
maa on laadittu ”kaupunkimonokkelin” lävitse, 
jolloin vähemmälle huomiolle ovat jääneet ter-
veydenhuollon, sairaanhoidon, sosiaalipalvelu-
jen ja vaikkapa vanhus– ja vammaispalvelujen 
roolit savonlinnalaisten hyvinvoinnin turvaami-
sessa ja kehittämisessä. 
3) Savonlinnan hyvinvointisuunnitelman laatimi-
sessa sekä sen toteutuksen suunnittelussa ei 
ole hyödynnetty juurikaan muiden toimijoiden 
kuin kaupunkiorganisaation omaa asiantunte-
musta. 
Valmistelutyössä ei ole ollut mukana juurikaan 
osaajia kaupunkiorganisaation ulkopuolelta eikä 
kahden ensimmäisen kansalaistoimijoiden hy-
vinvointisuunnitelmapajojen ajatuksia ja ideoita 
ei ole hyödynnetty hyvinvointisuunnitelman laa-
timisessa (toivottavasti 12. 4. 2019 pidetyn 
”lausuntopajan” esitykset saavat paremman 

Savonlinnan hyvinvointisuunnitelma 

halutaan savonlinnalaisten omaksi 
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vastaanoton). 
Myöskään hyvinvointisuunnitelman toteutukses-
sa ei nyt lausuntokierroksella olevan suunnitel-
maversion mukaan juurikaan hyödynnetä esi-
merkiksi Sosterin, paikkakunnan oppilaitosten, 
paikallisten yhdistysten tai hyvinvointialaan liit-
tyvien yritysten osaamista, resursseja tai halua 
toimia savonlinnalaisten hyvinvoinnin edistä-
miseksi. 
4) Savonlinnan hyvinvointisuunnitelman laatimi-
nen pohjautuu liian löyhästi olevaan hyvinvoin-
titietokantaan (esimerkiksi Sotkanet, THL tai 
KELA) sekä hiljattain hyväksyttyyn Etelä-Savon 
maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan. 
Toisaalta hyvinvointisuunnitelman onnistumisen 
tulevaan mittaamiseen on suunnitelmassa kir-
jattu valitettavan vähän konkreettisia tavoitteita 
sekä onnistumista kuvaavia mittareita. Suunni-
telman seurannan sekä sen pohjalta laadittavan 
hyvinvointikertomuksen kannalta nämä olisivat 
kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä suunnitelman 
osia ja sen onnistuneen toteutuksen seuranta-
välineitä. 
 

Prosessin vahvin oppi: 
jatkossa tehdään enemmän yhdessä 

Savonlinnan hyvinvointisuunnitelmaan yhteis-
tä lausuntoa työstänyt työpaja 12. 4. 2019 pää-
tyi useaan konkreettiseen ehdotukseen Savon-
linnan hyvinvointisuunnitelman muokkaamiseksi 
ennen kaupunginvaltuuston kesäkuista kokous-
ta. 

Lisäksi työpajassa vallitsi vahva ”yhdessä te-
kemisen meininki” sekä nyt käsiteltävän hyvin-
vointisuunnitelman toteutukseen, suunnitelman 
pohjalta laadittavien muiden yhteisten toimen-
pideohjelmien laatimiseen ja toteutukseen sekä 
myös nyt käsiteltävän hyvinvointisuunnitelman 
toteutumisen seurantaan. 

Erityisesti toivottiin, että tällaiset koko kau-
punkilaisten joukkoa koskevat yhteiset suunni-
telmat jatkossa myös valmisteltaisiin ja käsitel-
täisiin nykyistä avoimemmin ja laajemmalla yh-
teistyöllä. 

Myös suunnitelmien toteutuksen osalta työpa-
jassa todettiin, että useilla eri toimijoilla on jo 
nyt olemassa, tai on mahdollisuus esimerkiksi 
hankerahoituksen kautta saada, suunnitelmin 
toteutukseen resursseja. 

Seuraavana konkreettisena tällaisena suunnit-
telukohteena nähtiin lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman 2015-18 päivittäminen, joka 

työskentely on lähiaikoina tiettävästi kaupunki-
organisaatiossa käynnistymässä. 

Tähän työskentelyyn Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry:n ja Sosterin yhdessä järjestämien 
työpajojen osallistujat haluavat tuoda sekä 
omaa osaamistaan, resurssejaan sekä työ– ja 
toimintapanostaan. 

 

Hyvää ei synny resursseja leikkaamalla 

Järjestettyjen kolmen työpajan työskentelyn ja 
tulosten yksi punainen lanka on se, että hyvää 
tulosta ei voi syntyä tilanteessa, jossa resursse-
ja leikataan kohtuuttomasti. 

Kaupunkiorganisaatiossa ei voi odottaa laajaa 
ja osallistavaa suunnitteluprosessia, jos siihen 
ei anneta voimavaroja. Ei riitä, että tehtävät 
vain vastuutetaan yhä työllistetymmälle viran-
haltijoiden joukolle tehtäväksi ”oman työn ohes-
sa”, vaan hyvinvoinnin kehittämiseen ja koordi-
nointiin tarvitaan siihen keskittyvää henkilöstö; 
yksi ihan keskeinen puute tässä suhteessa Sa-
vonlinnassa on hyvinvointikoordinaattorin puut-
tuminen kaupunkiorganisaatiosta. 

Myös vapaan kansalaistoiminnan kautta toteu-
tettavaa hyvinvointityötä ei voi kuristaa pienen-
tämällä jatkuvasti tälle toiminnalle osoitettavaa 
tukea ja korottamalla samaan aikaan esimerkik-
si kaupungin omistamien toimitilojen vuokria. 
Yhtälö ei voi johtaa muuhun kuin ennalta ehkäi-
sevän työn kutistumiseen. 

Savonlinnan kaupungin, Sosterin, alueen oppi-
laitosten ja muidenkin yhteiskunnallisten toimi-
joiden johtajat ovat viime vuosina innostaneet 
omalla esimerkillään kaupunkilaisia huolehti-
maan kunnostaan ja hyvinvoinnistaan. 

Nyt ei pelkää oma esimerkki ja kannustavat 
puheet enää auta. Nyt tarvitaan myös resursse-
ja kansalaisten laajamittaiseen innostamiseen 
omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. 

Se on tärkeää niin inhimillisesti yksilötasolla 
kuin myös laajemmin taloudellisesti yhteisöta-
solla. 

Hyvinvointiin sijoitettu euro kun tuo hieman 
laskentakaavasta riippuen itsenä takaisin erilai-
sina korjaavan toiminnan säästöinä muutamas-
sa vuodessa noin 4-5 kertaisesti. 

 

Lisätietoja  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Ilmoittaudu mukaan  

Eurooppa-päivään  

tästä linkistä 

Myös ESR-hankkeet  

voivat ilmoittautua  

tätä kautta  

hanketorille. 

https://forms.gle/Q87gEi51woAnikz88
https://forms.gle/Q87gEi51woAnikz88
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Yhdistysten kevättori järjestetään  Savonlinnan 
kauppatorilla lauantaina 25.5 klo 9-14.  Tapah-
tumaan toivotaan aikaisempaa enemmän toi-
minnallisuutta ja elävyyttä houkuttelemaan kan-
salaisia tutustumaan kansalaistoimintaan ja 
osallistumaan yhteisöllisyyden rakentamiseen 
Savonlinnassa.  

Paikkavaraukset ja ilmoittautumiset osoittee-
seen: maarit.kosonen@kolomonen.fi 

Paikkamaksu on 20€/paikka Kolomosen jäse-
niltä, muilta 30€/paikka, lisäksi 5€ sähköstä, jos 
sellaista tarvitsee. 

Tapahtumassa on mahdollista pitää myös kirp-
putoria, jos sellainen on suunnitelmissa, niin ot-
takaa yhteyttä Erjaan.  

Yhdistystorilta on mahdollisuus lähteä kirkko-
veneellä klo 12 Riihisaareen Norppasoutujen Yh-
dessä Vesille tapahtumaan, joka alkaa klo 13. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

14. 4. 2019 

Yhdistystori 25. 5. kokoaa taas 

mittavan joukon aktiivisia toimijoita 

YHDISTYSTORIN 

SUUNNITTELUTAPAAMINEN 

TORSTAINA 25. 4. 2019 KLO 16 
JÄRJESTÖTALO KOLOMOSESSA 

 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen suunnittelupalaveriin: 

Erja Järvisalo, puhelin 044 571 5920, sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Yhdistystorin toripaikkavaraukset sähköpostilla maarit.kosonen@kolomonen.fi 

mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
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Syystulien parhaat paikat 
ovat jaossa jo keväällä 

Mahdollisuuksien Tori jär-
jestetään osana Savonlinnan 
syystulet -tapahtumaa lauan-
taina 7. 9. klo 10.00-18.00 
Martti Talvelan ja Erik Laxman-
nin puistoteiden alueella. Mah-
dollisuuksien Torin teemana on 
vastuullinen kauppa. Tuon tee-
man puitteissa esitellään niin 
lähikauppaa, luomua, reilua 
kauppaa ja muita sellaisia kau-
pan muotoja, joilla kansalainen 
voi vaikuttaa esimerkiksi ilmas-
tonmuutokseen, lapsityövoiman 
käyttämiseen tai köyhyyden 
vähentämiseen. 

Tähän osuuteen sijoittuu 
myös paikallisten käsityöläisten 
ja lähiruokatuottajien osuus, 
johon voi myös jo ilmoittautua. 

 

Lisätietoja  
Savonlinnan  
Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti:  
erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Keskiaikatapahtuma keski-
aikaisine markkinoineen pa-
laa viiden vuoden tauon jälkeen 
Savonlinnan Syystulien myötä 
takaisin Olavinlinnan, Tallisaa-
ren, Riihisaaren ja Linnankadun 
itäpäädyn maisemiin perjantai-
iltapäivästä aina sunnuntaihin. 

Keskiaikatapahtuman kokoa-
misesta vastaa hämeenlinnalai-
nen Osuuskunta Villapakka ja 
tähän tapahtumaosuuteen tulee 
osallistumaan keskiaikaharras-
tajia ympäri maata. 

Keskiaikatapahtumaan liittyen 
ollaan selvittämässä myös 
mahdollisuutta järjestää sa-
maan yhteyteen roolipeli– ja 
larppaustapahtumaa nuorille. 

 

Lisätietoja  
Savonlinnan  
Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Varsinainen Savonlinnan 
syystulet -tapahtumaosuus 
järjestetään Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:n hallin-
noiman Asukasloikka Savon-
linna -seuraava askel -
hankeen sekä tämän hankkeen 
tuki– ja tuensiirtohankkeiden 
yhteistyönä Riihisaaressa  mo-
nituntisena tapahtumaosuutena 
lauantaina 7. 9. klo 14.00-

23.00. Tapahtuma huipentuu 
illan pimetessä toteutettavaan 
tulishow’hun ja kelluvien lyhty-
jen vesille laskuun. 

Syystulet osuuteen suunnitel-
laan myös valoshow-esityksiä 
tai Tallisaaren ja Olavinlinnan 
uudella juhlavalaistuksella. 

 

Lisätietoja  
Savonlinnan  
Seudun Kolomonen ry 

Jonna Hoppania 

Puhelin: 044 571 5931 

Sähköposti: 
jonna.hoppania@kolomonen.fi 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Hyvät ideat ovat kuin rairuohon siemenet mu-
hevassa mullassa; muutamassa päivässä nou-
see idut, parissa viikossa upea, vihreä ruohikko. 

Suomen luonnon päivänä lauantaina 31. 8., 
Nuku yö ulkona yönä 31.8.-1.9. sekä vielä 
sunnuntaina 1. 9. 2019 tapahtuu Savonlinnan 
Punkaharjulla Luston aseman vaikutusalueella 
jokaista luontoihmistä kiinnostavaa ohjelmaa. 

Tuolloin synnytetään Hyvinvointia ja elä-
mänlaatua luonnosta –tapahtuma, josta sa-
man tien tehdään pysyvä Savonlinnan seudun 
luontotapahtuma elokuun viimeiseen viikonvaih-
teeseen eli vuotuiseen Suomen luonnon päivän 
ajankohtaan. 

Lisäväriä ja pontta tämän vuoden tapahtu-
maamme tuo samassa viikonvaihteessa Lusto-

Suomen Metsämuseossa järjestettävä Suomen 
Luonnonsuojeluliiton liittokokous sekä Suomen 

Kylät ry:n korttelijaoston toimesta valmisteilla 
oleva ”kaupunkilaisten hipstereiden työprikaati” 
-tempaus, jonka puitteissa ollaan rekrytoimassa 
talkooporukoita mm. suon entistämiseen,  met-
sän istutukseen, Puruveden rantojen puhdistus-
ta yms. Ruokailut järjestetään luonnossa mm. 
soppatykein, saunoja on luvassa useissa eri pis-
teissä, iltajuhlaa vietetään suurella porukalla 
Illallinen taivaan alla -teemalla ja yö viete-
tään luonnossa Nuku yö ulkona -hengessä tel-
toissa tai vaikkapa riippumatoissa Punkaharjun 
jylhässä männikössä.  

Jotta ”kaupunkien metsästä erkaantuneet 
asukkaat” eivät joudu ihan keskenään rannoilla 
ja soilla puurtamaan, hiilijalanjälkeämme paik-
kaamaan, sekä taivaan alla illastamaan ja yöpy-
mään, toivomme tapahtumaan sankkaa osallis-
tujajoukkoa  Savonlinnan seudun yhdistyksistä, 
yhteisöistä ja aktiivikansalaisten joukosta. 

Ohjelmassa on myös muita aktiviteettejä, 
mahdollisesti luontoelokuvia tähtitaivaan alla tai 
sieni– ja lepakkoretkiä. 

 

Mikä sitten on tämän jutun pihvi? 

Yksi vuorokausi metsän siimeksessä siivoa-
massa tai omaa hiilijalanjälkeä korjaamassa ei 
sinällään maailmaa pelasta. 

Siksi idea onkin hankkia tempaukselle näky-
vyyttä, jotta saamme ihmiset miettimään, miten 
he voisivat vahvistaa luontosuhdettaan ja miten 
jokaisen ihmisen pienellä teolla on merkitystä 
yhteisen pallomme tulevaisuuteen. 

Tämän Hyvinvointia ja elämänlaatua luon-
nosta -tapahtuman suunnittelu jatkuu Punka-
harjulla Harjun Portissa heti pääsiäisen jälkeen 
eli tiistaina 23. 4. klo 18.00. Toivottavasti tähän 
palaveriin saadaan paikalle iso joukko Savonlin-
nan seudun yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen 
edustajia sekä muuten vaan tällaisesta tapatu-
masta kiinnostuneita kansalaisia. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Nyt luodaan legendaa 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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TÄMÄ KASVAVA LOGORIVISTÖ KERTOO 

KEITÄ ON JO MUKANA HYVINVOINTIMESSUILLA 

KUN HALUAT YRITYKSESI TAI YHTEISÖSI 

HYVINVOINTIMESSUJEN YHTEISTYÖKUMPPANIKSI, 
OTA YHTEYTTÄ 044 741 9820/KIMMO 

SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUJEN 

ESITTELYPAIKKOJEN VARAUS 

ON KÄYNNISTYNYT 1. 4. 2019 

VARAUSKAAVAKE LÖYTYY 

TÄSTÄ LINKISTÄ 

https://forms.gle/cg7MtxC9EL1rVBaH7
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Mennään mukaan Metkuun 
Suomen Metsämuseon eli Luston suurin tapah-

tuma on joka toinen vuosi järjestettävä Metku – 
Metsäkulttuuripäivät. Parittomina vuosina järje-
tettävä tapahtuma on nautittavana taas tämän 
vuoden kesäkuun puolivälissä, perjantaista 14. 
sunnuntaihin 16. kesäkuuta 

Edessä on tapahtumarikas metsäkulttuurivii-
konloppu, joka tarjoaa aitoja elämyksiä ja lep-
poisaa yhdessäoloa kaikille metsän ystäville. 
Tukkilaiset, Metsätori, työnäytökset, lasten met-
kut ja menevä musiikki takaavat näkemistä ja 
tekemistä koko perheelle. 

 

Mikä sitten on tämän jutun pihvi? 

Savonlinnan Seudun Kolomonen on innostettu 
kokoamaan Metkuun yhteiseen esilläoloon kaikki 
sellaiset jäsenjärjestönsä, jotka kokevat metsän 
olevan toiminnassaan keskeisessä roolissa. 

Mukaan kutsutaan siis niin luontoyhdistyksiä 
kuin partiolaisiakin, retkeilyjärjestöjä kuin luon-
totaiteilijoitakin sekä metsänhoitoyhdistyksiä 
kuin metsästä ja luonnosta toimintaideoita am-
mentavia varhaisnuorisoyhdistyksiäkin. 

 

 

Yhteistyössä on voimaa 

Kolomonen kokoaa porukan ja huolehtii olo-
suhteista. Eli varaa tarvittavan alueen Lustosta 
sekä hoitaa paikalle 9m x 5m sateensuojan. 

Yhteisen toimipisteemme päivystys hoidetaan 
”vuorovedolla” niin, että aina paikalla on pari 
asiantuntevaa aikuista. Siksi on tärkeää, että 
suunnittelemme toimintaa yhdessä jotta osaam-
me myös päivystysvuoroillamme kertoa toistem-
me toiminnasta. Ja ainakin jakaa toistemme toi-
mintaesitteitä. 

Kutsumme nyt kaikki yhteisestä Metku-

osallistumisesta kiinnostuneet jäsenyhdistyk-
semme (ja muutkin kiinnostuneet) yhteiseen 
suunnittelupalaveriin Järjestötalo Kolomoseen 
maanataina 6. 5. 2019 klo 18.00. Iltateen mää-
rän varmistamiseksi toivomme teidän ilmoittau-
tuvan viimeistään perjantaina 3. 5. sähköpostit-
se osoitteeseen erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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STEAn avustushaku on nyt avoinna 

STEA-avustusten haku uusien avustusten osal-
ta on nyt avattu ja hakuaikaa on toukokuun lop-
puun saakka. 

Myös Paikka auki avustusohjelman haku on 
avoinna toukokuun loppuun. Paikka auki– työl-
listämisellä  edistetään vaikeasti työllistyvien 
henkilöiden työllistymistä tarjoamalla työpaikko-
ja sosiaali- ja terveysalan järjestöissä.  

STEAn avustushaku on yksi helpoimmista ha-
kujärjestelmistä, ohjeet ovat hyvät ja henkilö-
kohtaista neuvontaakin saa sitä pyytäessään. 

Hakuaika päättyy 31.5. klo 16.15. 
Lisätietoja löytyy tästä linkistä. 
 

Kanssaihmisten hyödyksi  
ja yhteiskunnan parantamiseksi 

Otto A Malmin lahjoitusrahasto edistää opetus-
ta, kansansivistystä, yleishyödyllisiä laitoksia 
sekä tutkimusta jakamalla apurahoja yksityis-
henkilöille, työryhmille tai organisaatioille. 

Vuonna 2019 jaetaan yhteensä 700 000 euroa 
kansansivistystä edistäviin tai yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin.  

Yksittäiset apurahat ovat suuruudeltaan keski-
määrin noin 3000 euroa. Tieteellistä tutkimusta 
ei rahoiteta tänä vuonna. 

Hakemukset laaditaan ja lähetetään kaikkine 

liitteineen (lyhyt hankesuunnitelma, budjetti, 
muita liitteitä oman harkinnan mukaan) sähköi-
sesti tämän verkkopalvelun kautta. 

Luettelo myönnetyistä apurahoista julkaistaan 
verkkosivulla 2.7.2019. Ennakkotietoja myöntö-
päätöksistä ei anneta. 

Hakuaika on 01.-30.04.2019. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Valmistaudutaan jo tulevaan 

Terveyden edistämisen määrärahahakuun 

Terveyden edistämisen määrärahan haku on 
tulossa auki 13.5–14.6.2019 väliseksi ajaksi. 
Vuoden 2020 painopistealueet on julkaistu en-
nakkouutisena, mutta tarkemmat hakuohjeet 
päivittyvät vasta toukokuussa haun auetessa. 
Painopisteet ovat luettavissa myös sisällön 
suunnittelu -sivulla.  

Terveyden edistämisen määräraha on harkin-
nanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava 
rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valti-
onavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden 
edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin 
sekä terveyden edistämistä tukeviin tutkimus-
hankkeisiin ja ohjelmiin. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
Hakuaika 13.5-14.6.2019. 

HALUATHAN TULOSTA 

AVUSTUSHAKEMUKSEEN  

UHRATUILLE HIKIPISAROILLE? 

 
RAHOITUSPAJA KEVÄÄN STEA JA ESR -HAKUIHIN OSALLISTUVILLE 

 

MAANANTAINA 29. 4. 2019 KLO 18.00-20.00 
JÄRJESTÖTALO KOLOMOSESSA 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi tai 044 741 9820 

https://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/Avustusopas/f160c76c-b883-9551-9c80-a8297f24ea6d/
https://www.stea.fi/avustusten-haku
https://oam.apurahat.fi/haku/UserLogin.aspx?kieli=suomi
http://fi.ottomalm.fi.kotisivukone.com/
https://thl.fi/fi/-/ennakkotietoa-terveyden-edistamisen-maararahan-hakijoille-vuoden-2020-painopisteista
https://thl.fi/fi/-/ennakkotietoa-terveyden-edistamisen-maararahan-hakijoille-vuoden-2020-painopisteista
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terveyden-edistamisen-maararaha/sisallon-suunnittelu
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terveyden-edistamisen-maararaha/sisallon-suunnittelu
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/terveyden-edistamisen-maararahat
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Esitä hankkeellesi RegioStars –palkintoa 

Vuonna 2019 RegioStars-palkinnot jaetaan vii-
dellä EU:n aluepolitiikan tulevaisuuden kannalta 
tärkeällä aihealueella: 

 digitalisaation edistäminen 

 viher- ja rannikkoalueiden yhdistäminen 
rakennettuun ympäristöön kestävällä ta-
valla 

 eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen, 
 ilmastokestävä kaupunkirakentaminen 

 terveyspalvelujen nykyaikaistaminen. 
 

Jos hankkeesi on kiinnostunut osallistumisesta, 
ole yhteydessä rahoittajaviranomaiseesi. Lisätie-
toa kilpailuun osallistumisesta löydät EU:n ko-
mission verkkosivuilta tästä linkistä. 

 

Muistopuisto pitää vireänä 

Muistipuisto-verkkopalvelu lanseerattiin syys-
kuussa 2018 ja se on saavuttanut tähän men-
nessä huikean suosion. Aivoterveyttä ja toimin-
takykyä tukevalle sivustolle on löytänyt jo yli 30 
000 käyttäjää. Muistipuisto sopii kaikille, jotka 
haluavat ylläpitää aivojensa toimintakykyä – ai-
he, joka on ajankohtainen ja kiinnostaa kaikki 
terveydestään huolehtivia keski-iän ylittäneitä 
sekä erityisesti ikääntyviä. Muistipuiston moni-
puoliset sisällöt perustuvat tutkimustietoon sekä 
yhdessä ikääntyvien ja muistisairaiden henkilöi-
den kanssa tehtyyn kehittämistyöhön. 

Muistipuisto sisältää kuusi aivoterveyttä ja toi-
mintakykyä käsittelevää teema-aluetta. Tietoa-

osio koostuu monipuolisesti aivoterveyden edis-
tämistä käsittelevästä teoriatiedosta. Treenejä 
aivoille sisältää tarkkaavaisuuden, muistin hah-
mottamisen ja päättelyn harjoituksia, kun taas 
Liikettä niveliin tarjoaa kehoa ja aivoja virkistä-
vää liikuntaa. Mielen tasapainoa antaa mahdolli-
suuden läsnäolon ja rentoutumisen harjoitte-
luun. Musiikkia ja muistelua -osiosta löytyy 
muistelun aiheita musiikista, valokuvista ja vi-
soista. Terveelliseen ravitsemukseen saa vink-
kejä Aivoterveellistä ruokaa -osiosta, joka sisäl-

tää helppoja ruokareseptejä päivän jokaiselle 
aterialle. 

Muistopuisto löytyy tästä linkistä. 
 

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen  
on tärkeä osa arkea 

Mielen hyvinvoinnissa on kiteytetysti kysymys 
arkisista asioista, ilon ja voiman lähteistä sekä 
omasta asenteesta, kun elämä haastaa. Mielen 
hyvinvoinnin äärelle voit löytää tuttujen kysy-
mysten avulla: mistä sinä ammennat voimia? 
Mistä asioista saat iloa? Entä mikä tuo elämääsi 
merkitystä ja mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä? 

Ikäopistossa mielen hyvinvointia katsotaan vii-
destä eri näkökulmasta: myönteiseen suuntaa-
minen, vahvuuksien tunnistaminen, haasteista 
selviytyminen, itsemyötätunnon vahvistaminen 
sekä elämänkokemuksen merkitys. Jokainen 
teema sisältää luettavaa, kuunneltavaa ja ko-
keiltavaa. Tehtäviä voi tehdä yksin, yhdessä ja 
myös erilaisissa keskusteluryhmissä.  

Ikäopiston vinkkejä mielen hyvinvoinnin ylläpi-
toon löytyy tästä linkistä. 

 

Vapaaehtoistoiminnan arvostus 

uuden hallituksen agendalle 

Vapaaehtoistoiminnan edunvalvoja Kansalais-
areena vaatii, että vapaaehtoistoiminnan edelly-
tyksiä parannetaan seuraavalla hallitusohjelma-
kaudella. Vapaaehtoistoiminta on tärkeää, koska 
se lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvin-
vointia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kas-
vattaa keskinäistä luottamusta. Lisäksi voidaan 
myös laskea, että vapaaehtoistoiminnan arvo on 
taloudellisesti Suomessa noin 2,5 miljardia eu-
roa. 

Kansalaisareena ja 48 suomalaista kansalais-
järjestöä esittävät tulevaan hallitusohjelmaan 
seuraavia kirjauksia: 

1) Päivitetään demokratiapoliittinen selonteko 
tavoitteena edistää vapaaehtoistoimintaa 

2) Sisällytetään vapaaehtoistyö työttömyystur-
van aktiivimalliin 

https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/regio-stars-awards/
https://www.muistipuisto.fi/
https://ikaopisto.fi/
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3) Lisätään vapaaehtoistoiminnassa hankitun 
osaamisen tunnistamista ja tunnustaminen kou-
lutuksessa 

Suomessa kaikki puolueet pitävät avointa ja 
toimivaa kansalaisyhteiskuntaa yhtenä demo-
kratian perusedellytyksenä. Samaan aikaan hy-
vinvointiyhteiskunnan palvelut uhataan kuiten-
kin ulkoistaa kolmannelle sektorille. Tämä uhkaa 
kansalaisyhteiskunnan autonomisuutta. Demo-
kratiapoliittista selontekoa pitää uudistaa, koska 
yhteiskunta on muuttunut. Samalla myös vapaa-
ehtoistyön muodot ovat muuttuneet. 

Vapaaehtoistyön esteitä ja sääntelyä tulee 
edelleen purkaa. Sitä ei tule rajoittaa. Vapaaeh-
toistyöhön ei pidä liittää pakkoja tai sanktioita. 
Jos työttömyysturvan aktiivimallia ei poisteta, 
vapaaehtoistyö tulee sisällyttää mukaan yhdeksi 
aktiivisuutta osoittavaksi toiminnaksi. Vapaaeh-
toistyö antaa mahdollisuuksia kehittyä; uutta 
osaamista, kokemusta ja verkostoja. Sen kautta 
voi päästä osaksi yhteiskuntaa ja parantaa työl-
listymismahdollisuuksiaan. 

Lisää asiasta tässä linkissä. 
 

 

 

 

Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen 
sektorin palkkatyössä 

Kirsikka Selanderin viime syksynä tarkastettu 
väitöskirja Työhyvinvoinnin paradoksit kolman-
nen sektorin palkkatyössä on lukemistoa, jonka 
olisi syytä kulua monen järjestötyöntekijän ja -
johtajan kädessä. Selander nostaa eri aineisto-
jen pohjalta esiin monia olennaisia huolia liittyen 
järjestötyöntekijöiden hyvinvointiin. Hän esittää 
myös joitakin varteenotettavia ratkaisuehdotuk-
sia työn johtamisen, organisoinnin ja toiminta-
kulttuurin kehittämiseksi. 

Selander osoittaa, että yhtenä ongelmakohta-
na järjestötyössä on palkkatyöntekijöiden har-
teilla painava kutsumuksellisuuden paine. Työtä 
pidetään henkilökohtaisesti mielekkäänä, sisäl-
löllisesti yhteiskunnan kannalta merkittävänä ja 
motivoivana, jolloin työn vetovoimatekijät ja 
imu ovat vahvoja. Työn vaateet ovat kuitenkin 
kiristyneet, työn ja perhe-elämän yhdistäminen 
voi olla hankalaa, eikä palkka useinkaan vastaa 
työn vaativuutta. Mahdetaanko järjestökentällä 
muistaa, että palkkatyöntekijän motivaatioteki-
jät ovat erilaisia kuin vapaaehtoisten ja työn saa 
ja se tulisikin ottaa ”vain” työnä?  

Lisää tietoa tästä linkistä. 
 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Sosteri and Kolomonen Goes to Enonkoski 

Sosterin ja yhdistysten yhteinen työpaja  

Enonkosken kunnantalolla 
perjantai 10. 5. klo 9 - 11.30  

 

Tervetuloa kaikki Sosterin toiminnoista sekä Sosterin  

ja yhdistysten yhteistyöstä kiinnostuneet enonkoskelaiset. 

 

KAHVITARJOILU KLO 8.30 ALKAEN 

Ilmoittautumiset 8. 5. mennessä sähköpostitse 

osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

http://www.kansalaisareena.fi/kansalaisyhteiskunnan-vahvistaminen-hallitusohjelmaan/
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/59451/978-951-39-7532-6_vaitos29092018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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17. 4. klo 18.00 Onnen lähteellä konsertti  
Kellarpellon seurakuntakodilla. 
Lisätietoja: 
Jonna Hoppania 

puhelin 044 571 5931 

sähköposti jonna.hoppania@kolomonen.fi 
 

23. 4. klo 17.30-20.30 Esteetön viestintä -paja 
Järjestötalo Kolomosessa. 
Lisätietoja mainos toisaalla tässä postissa. 
 

23. 4. klo 18.00 Luonnollinen kohtaamispaikka 
- Suomen luonnon päivän ja Nuku yö ulkona -
tapahtumaviikonvaihteen avoin ideointi- ja 
suunnittelutilaisuus Punkaharjulla Harjun Por-
tissa. 
Lisätietoja:  
Erja Järvisalo 

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

25. 4. klo 16.00 Yhdistysten kevättorin suun-
nittelutilaisuus Järjestötalo Kolomosessa  
Lisätietoja:  
Erja Järvisalo 

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

25. 4. klo 17.30 Geokätköilyilta Savonlinnan 
pääkirjastolta päätyen Sulosaaren laavulle. 
Lisätietoja mainos toisaalla tässä postissa. 
 

28. 4. klo 19.00 Onnen lähteellä konsertti  
Linnalan juhlasalissa. 
Lisätietoja  
Jonna Hoppania 

puhelin 044 571 5931 

sähköposti jonna.hoppania@kolomonen.fi 
 

29.4. klo 18.00 Suuri rahapaja Järjestötalo  
Kolomosessa.  
Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

29.4. klo 15.00-18.00 Syrjäytetty nuori vol. 2 
verkostotapahtuma Setlementtilaolla  
Kämmekänkatu 2. 
Lisätietoja mainos toisaalla tässä postissa. 

6.5.  klo 9.00-15.00 vertaistukitoiminnan kou-
lutus Järjestötalo Kolomosessa.  
Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

6. 5. klo 9.30-11.30 Tuumasta töihin ohjaus-
verkoston tapaaminen Opetusravintola Pavil-
jongilla. 
Lisätietoja mainos toisaalla tässä postissa. 
 

6.5. klo 18.00 METKUun menijöiden suunnitte-
lupalaveri Järjestötalo Kolomosessa 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

8. 5. klo 18.00 Tunteellinen kone musiikki- ja 
teatterisali Tornadossa Rantasalmella. 
Lisätietoja  
Riitta Kärkkäinen 

puhelin 044 571 5932 

sähköposti riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
 

9.5. Eurooppa-päivä Olavinlinnassa.  
Lisätietoja Virpi Leskinen 

puhelin 044 700 4571 

sähköposti virpi.leskinen@kolomonen.fi  
Jonna Hoppania 

puhelin 044 571 5931 

sähköposti jonna.hoppania@kolomonen.fi 
 

10.5. klo 9.00 kolmannen sektorin ja Sosterin 
yhteinen työpaja Enonkoskella 

Lisätietoja  
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

14. 5. klo 16.30 Parasta Etelä-Savoon hank-
keen rentouttava metsähetki Sulosaaressa. 
Lisätietoja Asta Vaittinen, puhelin 044 571 
5903, sähköposti asta.vaittinen@kolomonen.fi 
 

19.5 Retki-Tovereiden järjestämä linturetki Pa-
rikkalan Siikalahdelle. Lähtö Savonlinnan kaup-
patorilta klo 9.00 ja 
paluu noin klo 19.00. Jatkuu seuraavalla sivulla > 

mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:asta.vaittinen@kolomonen.fi
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Ota omat kiikarit, sään 
mukainen ulkoiluvarustus 

ja eväät. Retki-Toverit tarjoaa  pullakahvit. Mu-
kaan lähtee lintuasiantuntija/t neuvomaan ja 
opastamaan. Retki toteutetaan mahdollisesti 
yhteistyössä alueen lintuharrastajien kanssa. 
Ilmoittautuminen viimeistään ma 13.5. men-
nessä jouassa@gmail.com. Seuraa yhdistyksen 
nettisivuja  
 

(www.retkitoverit.fi), sinne tarkentuu tiedot 
kuljetusjärjestelyistä  ja kustannusten omavas-
tuuosuuksista. 
 

25.5. klo 9.00-14.00 Yhdistystori Savonlinnan 
kauppatorilla.  
Lisätietoja:  
Erja Järvisalo 

puhelin 044 571 5920 

sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

5.6. Retki-Tovereiden järjestämät saarikahvit 
kirkkoveneellä. Soudetaan nuotiokahville kau-
pungin lähellä saaressa olevaan retkisatamaan. 
Lähtö Kyrönniemeltä venekatokselta klo 17.00 
ja paluu n. klo 21.00. Omat makkarat, yhdistys 
tarjoaa nuotiokahvit. Osallistumismaksu jäse-
niltä 5€ ja muilta 10€. Lapset ihan ilmaiseksi. 
Sään mukainen vaatetus ja veneilyliivit.  
Ilmoittautumiset la 1.6. mennessä joko 050 
5419930 tai jouassa@gmail.com 

 

14. - 16. 6. METKU eli Metsäkulttuuripäivät 
Suomen metsämuseo LUSTOssa.  
Mukana METKUssa myös Kolomosen luonnossa 
toimivien yhdistysten yhdistysrypäs.  
Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

29.-30.6. Perheleiri Turponsaaressa Retki-
Toverien majalla 

Retki-Toverit ry tarjoat mahdollisuuden viettää 
kesäinen viikonloppu saaressa luontoharrastus-
ten parissa. 
Majalla on keittomahdollisuus, kellari, sauna ja 
käymälät. Yöpyä voi omassa tai puolijouk-
kueteltassa tai vintillä lattiamajoituksessa.   

Majalla on kaksi soudettavaa venettä.  Luonto-
polut, yhteensä noin 8 km, lähtevät pihapiiristä. 
Majalle voi saapua omalla veneellä, tai kulje-
tuksella (omat veneilyliivit). Maja sijaitsee Sa-
vonlinnan eteläpuolella, Pihlajavedellä. 
Järjestävä yhdistys valmistaa keittolounaan 
kumpanakin päivänä ja lauantain päivällisen.  
Perimme 15€:n järjestelymaksun / osallistuja. 
Ilmoittautumiset 1.6. – 25.6. sähköpostitse 
jouassa@gmail.com. Leirille otetaan enintään 
20 tuolloin ensiksi ilmoittautunutta henkilöä. 
Alaikäisillä on oltava huoltaja mukana. 
 

24.-25.8. Lasten saaristoleiri Turponsaaressa 
Retki – Tovereiden majalla 7 – 12 vuotiaille 

puolijoukkueteltassa / vinttihuoneissa. 
Osallistumismaksu 30,00€ / osallistuja ( sis. 
kuljetuksen, kaksi lämmintä ateriaa, aamu- ja 
ilta- ja välipalat) peritään lähtiessä käteisenä. 
Ohjelmassa luontoretki, leikkejä, pelejä, onki-
mista, ... 
Ilmoittautumiset ke 21.8. mennessä joko jou-
assa@gmail.com tai 050 5419930. 
 

31. 8. -1. 9. Luonnollinen kohtaamispaikka  
eli Suomen luonnon päivänä lauantaina 31. 8., 
Nuku yö ulkona yönä 31.8.-1.9. Punkaharjulla 
Luston ja Retretin asemien ympäristössä. 
Lisätietoja:  
Erja Järvisalo 

puhelin 044 571 5920 

sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

6. - 8. 9. Savonlinnan Syystulet ja keskiaika-
markkinat Olavinlinnassa, Riihi- ja Tallisaaressa 
sekä Linnankadun itäpäädyssä. 
Lisätietoja  
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

27. - 28. 9. Savonlinnan Hyvinvointimessut 
Tanhuvaarassa. 
Lisätietoja  
Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

>Jatkoa edelliseltä sivulta 

mailto:jouassa@gmail.com
http://www.retkitoverit.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:jouassa@gmail.com
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Savonlinna Nousuun on kuukausi@postin uusi sivuosuus, jossa nostetaan esiin  
erityisesti kolmannen sektorin ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan liittyviä  

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

hastagilla  #savonlinnanousuun 

Paikalliset ideanikkarit ja pellepelottomat pää-
sevät pian mittailemaan ajatuksiaan uusista 
markkinoille vietävistä liikeideoista, kun Star-
tup Booster Savonlinna -valmennus starttaa 
huhtikuun lopussa. 
Valmennus on suunnattu heille, jotka tarvitse-
vat idealleen lean-mallin mukaista tukea kehi-
tykseen ja verkostojen hankintaan. Tuote tai 
palvelu voi olla missä vaiheessa tahansa, alus-
tava idea tai johonkin pisteeseen kehitetty tuo-
te. Tavoitteena on saada myös alueen oppilai-
tosten opiskelijoita mukaan. 
– Startup Booster Savonlinna koostuu startup-

mallin mukaisista koulutussessioista, joiden 
opit otetaan käytäntöön interaktiivisissa kehi-
tyspajoissa. Jotta valmennuksista ja pajoista 
saa kukin osallistuja mahdollisimman paljon irti 
ja ohjaus säilyy tarpeeksi yksilöllisenä, on osal-
listujamäärä rajattu. Mukaan mahtuu kuitenkin 
vielä, kertoo Roihu-hankkeen koordinaattori 
Elina Pöllänen ja kehottaa kiinnostuneita il-
moittautumaan valmennukseen. 
Kahdeksanviikkoinen valmennuskokonaisuus 
alkaa 25.4. ja siitä vastaavat startup-

kehittämisen asiantuntijat Etelä-Suomesta ja 
Etelä-Savosta. Kaikilla valmentajilla on pitkäai-
kainen kokemus menestyneiden startupien ra-
kentamisesta. 
Yrityksiä maailmalle Itä-Savosta 

Savonlinnasta on lähtenyt hienoja uusia inno-

vaatioita myös maailmalle. Esimerkiksi kahden 
vuoden takainen Saimaa Startup -valmennus 
auttoi lentoon useamman uuden yrityksen. 
Startup Booster Savonlinna -valmennuksen 
tarkoituksena on edeltävän valmennuksen ta-
voin tarjota osallistujilleen asiantuntijuuden ja 
kehitystyökalujen lisäksi tukea kansainvälisten 
verkostojen hankintaan. 
Startup Booster Savonlinna -valmennukseen 
osallistujat saavat mahdollisuuden myös lähteä 
kilpailemaan liikeideallaan kansainväliseen Ent-
repreneurship World Cup -kilpailuun. Marras-
kuussa Saudi-Arabiassa järjestettävän kilpailun 
kansalliset karsinnat ovat kesän alussa. 
– Olisi mahtavaa, jos valmennuksesta löytyy 
uusi idea kansainväliseen kilpailuun asti. Val-
mennus pidetään englanniksi, ja sen aikana 
saa jo kielitreeniäkin ulkomaille lähtemiseen. 
Kouluttajamme ovat suomalaisia ja ohjausta 
saa toki myös kotimaisella kielellä, eikä kielen 
takia pidä jättäytyä pois, jos valmennus kiin-
nostaa muuten, Pöllänen muistuttaa. 
Startup Booster -valmennuksesta saa lisätietoa 
Roihu-hankkeen sivuilla (www.xamk.fi/roihu). 
Hanketta koordinoi Kaakkois-Suomen ammatti-
korkeakoulun (Xamk) Pienyrityskeskus ja ra-
hoittaa Etelä-Savon ELY-keskus ESR-

rahoituksella. 
Lisää asiaa tästä linkistä. 

Startup-valmennus saapuu Savonlinnaan! 

Asukkaiden toivotaan lähtevän sankoin joukoin 
mukaan ainutlaatuiseen kaupungin, oppilaitos-
ten, sairaanhoitopiirin ja yritysten yhteiskam-
panjaan. Valtakunnallinen rekrytointikampanja 
alkaa 1.4. naapurihaulla, jolloin kaikille savon-
linnalaisille avautuu mahdollisuus jättää oma 
naapurihakuilmoitus valtakunnalliseen naapuri-

hakuun. 
Uudelle paikkakunnalle muuttoa harkitseva voi 
usein pohtia, millaiseen yhteisöön päätyy ja 
minkä tyyppisiä ihmisiä siellä on. Yhteisön löy-
tyminen voi olla iso osa päätöksentekoa. Vas-
tauksena näihin kysymyksiin kampanjassa ava-
taan yhteisö savonlinnalaisten ja potentiaalis-

Hyvää naapuruutta tarjolla 

http://www.xamk.fi/roihu
https://www.xamk.fi/tiedotteet/startup-valmennus-saapuu-savonlinnaan/
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hastagilla  #savonlinnanousuun 

ten muuttajien kohtaamisille. 
– Yhteiskampanjan tarkoituksena on luoda 
edellytyksiä alueen yritysten toiminnalle ja 
kasvulle, sekä pyrkiä parantamaan työvoiman 
saatavuutta. Naapurihaulla madalletaan kyn-
nystä muuttaa 
Savonlinnaan. 
Samalla me 
näytämme, 
miten mahta-
via ihmisiä 
täällä asuu, 
kuvailee elin-
keinojohtaja 
Janne Wean-
der. 
Saimaalle.fi-
sivustolle on 
avattu palvelu, 
jossa savonlin-
nalaiset voivat 
tehdä oman 
persoonallisen 
naapurinhakuilmoituksensa. Palvelu mahdollis-
taa myös yhteydenoton hakuilmoitusten teki-
jöihin, mikä helpottaa niin muuttajien kuin pai-
kallistenkin välistä tutustumista. 
Asukkaat voivat jättää oman naapurihakuilmoi-
tuksensa osoitteessa saimaalle.fi. Paras naapu-
rihakuilmoitus palkitaan Ammattiopisto SAMIe-
dun toimesta ruostumattomasta teräksestä 
valmistetulla savustuspöntöllä, arvo 400 €. 
Naapurihaku on osa valtakunnallista kampan-
jaa, jossa tarjotaan vakituinen työpaikka ja 
Ammattiopisto SAMIedun täsmäkoulutus tehtä-
vään sekä muuttajille kolme vuokravapaata 

kuukautta ensimmäisen vuoden aikana Savon-
linnan Vuokratalojen asunnoissa. Rekrytointi-
kampanjan toinen vaihe toteutetaan touko-
kuussa, jolloin mainoskampanja laajenee val-
takunnalliseksi. Valtakunnallisen mainonnan 

tavoitteena on 
luoda kiinnos-
tusta Savonlin-
naa ja sen työ-
paikkoja koh-
taan. 
– Savonlinnan 
rekrytointikam-
panja on ainut-
laatuinen yh-
teistyön muoto, 
jolla yhteisvoi-
min tuodaan 
Savonlinnaa, 
sen yrityksiä, 
asukkaita ja 
elämää esille 
positiivisessa 

valossa, Janne Weander kertoo. 
Kampanjassa ovat mukana Savonlinnan kau-
punki, Ammattiopisto SAMIedu, SAMI-Palvelut 
Oy, Savonlinnan Vuokratalo Oy, Itä-Savon sai-
raanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, Kaakkois-
Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Blue Lake 
Communications BLC Oy, Norelco Oy, Savled 
Oy, Andritz Oy, eLive Ecosystem Oy, Osuus-
kauppa Suur-Savo, Savox Communications Oy, 
Makron Oy, Kodinkulma Oy LKV, Kahvila Alku 
ja Savonlinnan seurakunta. 
Lisätietoja tästä linkistä. 

#naapuriksisavonlinnaan #savonlinnanousuun #kolomonen  

http://www.saimaalle.fi/naapuriksi/
http://www.saimaalle.fi/naapuriksi/
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Sosterin Lasten ja 
nuorten palvelut laaje-
nivat 1.4.2019 alkaen 
uusilla verkkopalveluil-
la. ”Onks tää normaa-
lia” on tarkoitettu alu-
eemme 7-25 -vuotiaille 
nuorille ja ”En jaksa” -
palvelu puolestaan 18-

55 -vuotiaille vanhem-
mille.  

Uudet verkkopalvelut 
toimivat sosiaalisen 
median kanavissa. Lap-
set, nuoret ja vanhem-
mat kohtaavat palvelut 
mm. Instagramissa, Fa-
cebookissa ja Youtu-
bessa, joissa palvelu 
tiedustelee vähintään 
kerran kuukaudessa, 
onko kaikki hyvin. 

– Jos vastaus on, että 
kaikki ei ole hyvin, oh-
jaa palvelu täyttämään 
huolitestin. Tämän jäl-
keen käyttäjä saa eri-
laisia näkökulmia pul-
maansa. Tarvittaessa palvelu ohjaa käyttäjän 
chattiin, jossa Sosterin Lasten ja nuorten pal-
veluluukun terveydenhoitajat ottavat asian jat-
kotyöstämisestä kopin, neuvolan osastonhoita-
ja Anna-Maija Huttunen sanoo. 

Huttusen mukaan tavoitteena on antaa lapsil-
le, nuorille ja vanhemmille keinoja käsitellä 
huolia ja tuoda ne tarvittaessa esille. 

– Joskus jo verkkopalvelun vastaukset saatta-
vat ratkaista asian, tai jos tarvitaan ammat-
tiapua, varhaisessa vaiheessa asioiden korjaa-
minen on monesti paljon helpompaa. 

Ensivaiheessa palvelut ovat sosterin alueen 
asukkaiden käytössä syksyyn saakka 

Sosteri on tehnyt verkkopalveluista puolen 
vuoden sopimuksen palvelun tuottajan, Zoturi 
Oy:n kanssa. Jakson jälkeen saadut kokemuk-
set arvioidaan ja päätetään jatkosta. 

Sekä ”Onks tää normaalia” että ”En jaksa” 
verkossa auttamisen muodoista on saatu jo hy-

viä kokemuksia Siunsoten, Kainuun, Kouvolan 
ja Eksoten alueilta. 

– Vaikka meillä on jo Sosterissa matalan kyn-
nyksen palveluita, niin mielestäni tämä tuo uu-
denlaisen avun konkreettisesti puhelimen tai 
muun älylaitteen päähän. Toivommekin, että 
tähän mahdollisuuteen tartutaan ja sitä käyte-
tään. 

Palvelun ovat kehittäneet lastenpsykiatri, per-
heterapeutti Janna Rantala ja opettaja, ekono-
mi, DI Janne Vepsäläinen. 

 

Lisätietoja 

Anna-Maija Huttunen 

Osastonhoitaja 

Sosteri 
Sposti: anna-maija.huttunen@sosteri.fi 
Puhelin: 044 417 2737 

Onks tää normaalia? 

mailto:anna-maija.huttunen@sosteri.fi
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Sosiaalinen sirkus maahanmuuttajatyössä 

Lähde koulutukseen, jossa tutustut sosiaali-
sen sirkuksen menetelmiin toiminnallisesti ja 
perehdyt ryhmäytymistä, vuorovaikutusta ja 
elämäntaitoja edistäviin harjoitteisiin sekä 
pohdit, mitä ja miten leikkimällä voi oppia. 

Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti maahan-
muuttajataustaisten nuorten kanssa työsken-
televille, työskentelystä kiinnostuneille ja alan 
opiskelijoille. 

Koulutus järjestetään 10.5.2019 klo 10–
15.30 Lappeenrannassa Taidekoulu Estradi, 
Teollisuuskatu 9. 

Tilaisuus on maksuton ja sen järjestää Suo-
men Nuorisosirkusliitto osana Sirkuksesta sii-
vet elämään -hanketta. 

Katso seminaarin koko ohjelma ja ilmoittau-
du mukaan tämän linkin kautta. 

https://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan/sosiaalinen-sirkus-maahanmuuttajatyossa-seminaari-lappeenranta/


Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -23- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -24- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -25- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -26- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -27- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -28- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -29- 



Kuukausi@posti 14. 4. 2019 -30- 

Osaamistarvekartoitus Savonlinnan seudun työnan-
tajille, pienyrityksille ja työnantajana toimiville yh-
distyksille 

Itä-Suomen yliopiston (UEF) Koulutus- ja kehittämispalvelu 
Aducate toteuttaa Savonlinnan talousalueella toimiville 
työnantajille ja pienyrityksille henkilökunnan osaamisen 
kehittämistä palvelevan osaamistarvekartoituksen, joka on 
suunniteltu yhteistyössä Savonlinnan kesäyliopiston, 
XAMK:n ja SamiEdun kanssa.  Siinä selvitetään myös nykyi-
siä kokemuksia eri koulutusmuodoista työelämälähtöisessä 
osaamisen kehittämisessä. Kyselyn antia syvennetään ke-

vään aikana tapaamisissa yritysten kanssa ja tulokset ra-
portoidaan alkukesästä. Syksyllä laaditaan katsaus jatku-
van oppimisen tulevaisuuden näkymiin Savonlinnan seu-
dulla.  Kysely on avoinna vielä muutaman päivän eli 17. 4. 
2019 saakka tässä linkissä. 

Hankkeen kanssa työskentelevä hankesuunnittelija Kari 
Pasanen on vielä kesän korvalla tulossa Savonlinnaan 
esittelemään kyselyn tuloksia. 

Tästä tilaisuudesta kerromme tarkemmin ja esitämme kut-
sun toukokuun kuukausi@postissa. 

https://elomake.uef.fi/lomakkeet/22401/lomake.html
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

 ENNNAKKOTIETONA KALENTEREIHIN MERKITTÄVÄKSI 

Järjestöstrategian päätöstilaisuus 4.6. klo 15.00 
Partalan Kuninkaankartanossa Juvalla.  

Paikalla hanketyöntekijöiden lisäksi  
asiantuntija Juha Heikkala. 
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 



 TUUMASTA TÖIHIN 

 Tervetuloa ohjausverkoston toiseen  
tapaamiseen Opetusravintola Paviljonkiin keskiviikkona 8.5.2019 klo 9.30 - 11.30. 
Tarjoamme lounaan klo 11 alkaen. 
Tapaamisen aiheena mm. yhteistyöverkoston toiminnan tiivistäminen, joustava ja 
asiakaslähtöinen ohjaaminen sekä palvelumuotoilu. 
Ohjausverkostossa on jo mukana monia eri toimijoita. Kutsu ja ohjelma lähete-
tään viikolla 17.  
Toivomme mukaan myös uusia yhteistyötahoja. Voit ilmoittautua verkostotoimin-
taan 30.4. mennessä tämän linkin kautta. 
Tervetuloa mukaan yhteistyöhön! 
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https://survey.tcdcon.com/answer/?id=BD1F5E3416254963843D0355741FB526
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