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Parahin Savonlinnan Seudun  Kolomonen ry:n 
yhteistyökumppaneiden toukokuisen kuukau-
si@postin selailija. 

Tämä kuukausi@posti avautuu ruudullanne 
kuin keväiset lehdet rantapajuissa; täynnä elä-
mää, voimaa ja vehreyttä. 

Viestissä on taas paljon ajankohtaista asiaa 
mutta myös valmistautumista kesän jälkeiseen 
uuteen toimikauteen; Luonnollinen kohtaamis-
paikka, Savonlinnan syystulet ja Savonlinnan 
Hyvinvointimessut tulevat kesän jälkeen vauh-
dilla ja parhaat paikat molemmista tapahtumis-
ta varataan jo ennen kesälomakautta. 

Mutta ennen näitä tapahtumia edessä on pe-
rinteinen, mutta uudistunut Yhdistystori Savon-
linnan kauppatorilla lauantaina 25. toukokuuta 

sekä Savonlinnan kesäkauden avajaiset kaksi 
viikkoa Yhdistystorin jälkeen samoissa maise-
missa. 

Myös toimintojen resurssoinnissa touko-

kesäkuu on edelleen vilkasta aikaa; ESR-

rahoitukset haetaan toukokuun puolivälissä, 
STEA:n uudet projektit ja Paikka auki-
rahoitukset ovat haussa toukokuun loppuun ja 
kesäkuussa on mahdollisuus hakea Asukasloik-
ka Savonlinna - seuraava askel -hankkeen tu-
ensiirtorahoituksia. 

Myös yhteistyökumppaneiden tarjonta on vil-
kasta niin kesän kynnyksellä kuin kesälläkin. 

Ja ennen kesää ilmestyy vielä yksi kuukau-
si@posti, johon julkaistavat aineistot on toimi-
tettava meille 31. 5. 2019 mennessä. 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

Puhelin: 044 713 1095, Sähköposti: kolomonen@kolomonen.fi 
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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 kesäkuussa viikolla 24 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 31. 4. 2019 
osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

12. 5. 2019 

ÄLÄ LUE KAIKKEA TAI SINULLE TULEE INFOÄHKY 

VALITSE VAIN PARHAAT PALAT ALLA OLEVASTA LUETTELOSTA 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinnan syystulet 6.-8.9. 2019 
koostuvat useista eri osasista. Yksi täl-
lainen osuus on Martti Talvelan ja Erik 
Laxmannin puistoteiden varteen levit-
täytyvä paikallisten käsityöläisten, tuot-
tajien, suoramyyjien ja muiden vastaa-
vien lähituottajien Vanhan hyvän ajan 

markkinat. 
Markkinoiden tarkempi aukioloaika 

varmistuu kesään mennessä, kun myös 
samaan aikaan Olavinlinnan, Tallisaaren 
ja Riihisaaren alueelle levittäytyvien 
Keskiaikamarkkinoiden aikataulu var-
mistuu. 

Vanhan hyvän ajan markkinoiden  
myynti- ja esittelypaikkojen vuokrat 
ovat sidotut paikan myyjän tuottoon. 
Vuokra on 5 % paikan kokonaismyyn-
nistä. Maksu perustuu puhtaaseen luot-
toon myyjien omiin ilmoituksiin ja mak-
su suoritetaan kunkin myyntipäivän lo-
puksi tapahtuman ”pankkiin”. 

Vanhan hyvän ajan markkinoiden  
myynti- ja esittelypaikkojen varaaminen 
tapahtuu tämän linkin kautta. Lisätietoja 
Vanhan hyvän ajan markkinoiden  
valmisteluun liittyvistä asioista saa Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä 
Kimmo Käärmelahdelta,  
puhelin 044 4719820 

Sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

Vanhan hyvän ajan markkinoiden  rinnalla järjestetään myös tämän vuoden Savonlinnan 
Mahdollisuuksien Tori lauantaina 7. 9. klo 10.00-18.00 samaisella Martti Talvelan ja Erik Lax-
mannin puistoteiden alueella.  

Tänä vuonna Savonlinnan Mahdollisuuksien Torin teemana on vastuullinen kauppa. Tuon 
teeman puitteissa esitellään niin lähikauppaa, luomua, reilua kauppaa ja muita sellaisia kaupan 
muotoja, joilla kansalainen voi vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen, lapsityövoiman käy-
tön vastustamiseen, köyhyyden vähentämiseen ja muihin vastuullisen kaupan osatekijöihin. 

Savonlinnan Mahdollisuuksien Torin valmisteluun liittyvistä asioista saa lisätietoa Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:stä  
Erja Järvisalolta 

puhelin 044 571 5920 

sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

Paikalliset tuottajat ja käsityöläiset  
mukaan Savonlinnan syystulille 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Osaksi Savonlinnan syystulia 6.- 8. 9. 
2019  kootaan viiden vuoden tauon jälkeen 
myös Keskiaikatapahtuma keskiaikaisi-
ne markkinoineen. Olavinlinnan, Tallisaa-
ren, Riihisaaren ja Linnankadun itäpäädyn 
maisemiin sijoittuva tapahtuma ajoittuu 
perjantai-iltapäivästä aina sunnuntaihin. 

Keskiaikatapahtuman kokoamisesta 
vastaa hämeenlinnalainen Osuuskunta Villa-
pakka ja tähän tapahtumaosuuteen tulee 
osallistumaan keskiaikaharrastajia ympäri 
maata. 

Osuuskunta Villapakka on maamme ehdo-
tonta kärkikastia kesiaikatapahtumien jär-
jestämisessä ja onnistuu varmaan tuomaan 
Savonlinnan syystulille paljon keskiaikatee-
man toimijoita ja oikeaa keskiaikatunnel-
maa. Joten tältä osin olemme erittäin tyyty-
väisiä syntyneeseen yhteistyösuhteeseen. 

Keskiaikatapahtuman esittely– ja 
myyntipaikkojen varaus tapahtuu suoraan 
Osuuskunta Villapakkaan tämän linkin kaut-
ta.  

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja 
Osuuskunta Villapakan välisen järjestämis-
sopimuksen mukaan savonlinnalaiset keski-
aikaan tai laajemminkin historiaan keskitty-
neet ja Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n jäsenenä olevat yhdistykset saavat 
osallistua Keskiaikatapahtumaan ja -markkinoille maksutta. 

Osuuskunta Villapakka etsii myös elävöittäjiä ja esiintyjiä tapahtumaan. Kysy lisää Savonlinnan 
syystulien keskiaikaosuuden valmisteluista ja toteutuksesta sähköpostilla osoitteesta  
osk.villapakka@gmail.com, tai soittamalla Caritalle numeroon 0400 987 189 tai Sannille 0400 
828 073.  
 

Ota oma roolisi 
Keskiaikatapahtumaan liittyen ollaan Savonlinnan seudun nuorten toiveesta selvittämässä 

myös mahdollisuutta järjestää samaan yhteyteen roolipeli– ja larppaustapahtumaa nuorille.  
Savonlinnan syystulien Keskiaikatatapahtuma, Olavinlinna, Riihisaari ja muu Savonlinnan 

historiallinen miljöö antaa tällaisen tapahtuman järjestämiseen mahtavat puitteet ja tapahtuman 
järjestäjät toivovatkin, että tämä Savonlinnan syystulien osuus kokoaa alan harrastajia laajem-
minkin eri puolilta maata. 

Jos sinulla on mielenkiintoa tällaiseen toimintaan, tunnet asianharrastajia tai olet peräti itse 
järjestänyt tällaisia tapahtumia, niin ota pikaisesti yhteyttä tapahtuman ideoimiseksi Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n välvouhkaan Kimmo Käärmelahteen, puhelin 044 741 9820 ja säh-
köposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Keskiaikatapahtuma palaa  
osaksi Savonlinnan syystulia 

https://docs.google.com/forms/d/1EdRRq6CMUVCPFFCqrvJ1WSkzNrB67ObTc17c78u8DZA/viewform?edit_requested=true
mailto:osk.villapakka@gmail.com
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Savonlinnan syystulien 6.- 8. 9. 2019  
vilkkain toimintapäivä tulee varmasti olemaan 
lauantai 7. 9. 2019, jolloin ohjelmassa on 
myös Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
hallinnoiman kansalaislähtöisen kaupunkike-
hittämisen ESR-hankkeen eli Asukasloikka 
Savonlinna -seuraava askel -toiminnan se-
kä tämän hankkeen kautta ´rahoitettujen tuki
- ja tuensiirtohankkeiden yhteistyönä Riihi-
saaressa lauantaina 7. 9. klo 14.00-23.00 to-
teutettava tapahtumakokonaisuus. Tapahtu-
ma huipentuu illan pimetessä toteutettavaan 
tulishow’hun, kelluvien lyhtyjen vesille las-
kuun sekä keskiaikaisen rovion (vain noita 
puuttuu) polttoon. 

Syystulet osuuteen suunnitellaan myös valo-
show-esitystä Savonlinnan kaupungin toteut-
tamalla Tallisaaren ja Olavinlinnan uudella 
upealla juhlavalaistuksella. 

Lisätietoja tämän lauantain toimintakokonai-
suuden suunnittelusta saa Savonlinnan  
Seudun Kolomonen ry:n hallinnoiman Asukasloikka Savonlinna -seuraava askel  -hankkeen 
projektiassistentilta Jonna Hoppanialta puhelimitse numerosta 044 571 5931 ja sähköpostilla 
osoitteesta jonna.hoppania@kolomonen.fi 
 

Oheistapahtumia ympäri kaupunkia 

Savonlinnan syystulet –tapahtumakokonaisuus innostaa varmasti kaupunkilaisia liikkeelle ja 
kokoaa jonkun verran myös osallistujia kauempaakin; erityisesti tapahtuman järjestäjät toivo-
vat, että Savonlinnan seudulla mökkeilevät ihmiset ajoittavat yhden mökkiviikonvaihteensa tä-
hän syyskuun ensimmäiseen viikonvaihteeseen ja kokoontuvat Savonlinnaan päättämään kesä-
kautta yhteisissä iloisissa, toiminnallisissa ja mieleenpainuvissa merkeissä. 

Jo nyt on tiedossa Savonlinnan syystuliin liittyvää oheisohjelmaa mm. Maakuntamuseossa ja 
Kulttuurikellarissa. Toivottavasti myös muutkin Savonlinnan toimijat ja toimintapaikat hyödyntä-
vät Savonlinnan syystulet ja erityisesti lauantain 7. 9. erilasten tapahtumien ja aktiviteettien 
järjestämiseen. Väkeä tuossa viikonvaihteessa on varmasti liikkeellä normaalia syyskuista vii-
konvaihdetta enemmän, joten yleisöäkin eri tilaisuuksiin, tapahtumiin ja aktiviteetteihin riittää 
takuuvarmasti. 

 

Paikkojen varaus on sähköistä 

Savonlinnan syystulet -tapahtuman eri osuuksiin ilmoittaudutaan sähköisesti tämän linkin 
kautta. Linkin kautta voi myös lähettää lisätietopyyntöjä, jos ei ole vielä varma siitä, mitä itse 
Savonlinnan Syystulista haluaa. 

 

Lisätietoja koko Savonlinnan syystulet -kokonaisuudesta: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 

on vahvasti esillä Savonlinnan syystulilla 

mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
https://forms.gle/cJMy8g4u7cfJ64fP6
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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 Mielenterveys ja päihdepalvelut yhteisessä 

Sosterin ja yhdistysten työpajassa 24. 5. 

Sosterin ja Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n yhdessä järjestämien palvelu– ja asiakas-
polkujen kehittämistyön talvikauden viimeisiä 
työpajoja järjestetään touko-kesäkuun vaih-
teessa. 

Mielenterveys– ja päihdeasiakkaiden asiakas-
polkujen ja näiden alojen palvelujen kehittämi-
sen työpaja järjestetään perjantaina 24. 5. klo 
10.00-14.00 Sosterin C-salissa, Keskussairaa-
lantie 6, Savonlinna. 

Tämän työpajan painopisteenä on ennen kaik-
kea työikäisten ja seniorikansalaisten palvelut ja 
niihin liittyvät asiakaspolkujen kehittämishaas-
teet. Mutta toki mukaan pajaan saavat tulla 
myös nuorempien ikäluokkien mielenterveys– ja 
päihdepalvelujen kehittämisestä kiinnostuneet 
toimijat. 

Varsinaisten mielenterveys– ja päihdepalvelu-
jen ohella tässä työpajaa käsitellään myös eri-
laisia addiktioita laajemmin; mm. peliriippuvuu-
det ovat asia, jotka jatkuvasti suistavat uusia 

ihmisiä taloudellisten ongelmien noidankatti-
laan. Tästä kehityksestä on valitettavan lyhyt 
putous myös erilaisten mielenterveys– ja päih-
deongelmien kurimukseen. 

Työpajaan osallistuvien henkilöiden ei tarvitse 
edustaa välttämättä mitään mielenterveys– ja 
päihdealan yhdistystä, vaan mukaan 24. 5. työ-
pajaan voivat tulla myös aiheesta kiinnostuneet 
kansalaiset, kuten esimerkiksi mielenterveys– ja 
päihdepotilaiden omaiset, työkaverit tai muut 
läheiset. Erityisen toivottavaa olisi saada työpa-
jaan myös mielenterveys– ja päihdealan koke-
musasiantuntijoita 

Sosterin osalta mielenkiintonsa tähän työpa-
jaan ovat jo osoittaneet parikymmentä keskeis-
tä toimijaa ja yhdistystenkin kentästä mukaan 
on jo ilmoittautunut tusinan verran mielenter-
veys– ja päihdealan toimijaa. 

Työpajaan ilmoittautuminen tapahtuu viimeis-
tään keskiviikkona 22. 5. sähköpostilla osoittee-
seen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Tuottava liiketoiminta -ajattelu sopii myös so-
siaali- ja terveysalalle. Pärjätäkseen markkinoil-
la yritykset ja yhdistykset tarvitsevat näkemyk-
siä ja oppia uudenlaisista tavoista tehdä työtä 
ja tuottaa monipuolisia asiakaslähtöisiä sote-

palveluita. Tulevaisuudessa ei kukaan pärjää 
yksin ja siksi tarvitsemme ympärillemme myös 
yhä laajempia ja monipuolisempia verkostoja ja 
konsortioita. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-
ala tarvitsee ammattijohtamista, jossa korostu-
vat sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan johta-

minen että ihmisten johtaminen.  TUTU-

hankkeen seuraava Savonlinnan työpaja tee-
malla Asiakkaan palvelupolku järjestetään  
13.6.klo 8-16 Xamk’n Savonlinnan kampuksella. 
Kouluttajana toimii toimitusjohtaja Piia Inna-
nen, Palvelumuotoilu Palosta. 

Ilmoittautuminen 10. 6. mennessä tämän lin-
kin kautta. 

Lisätietoja: TUTU –hankkeen projektipäällikkö 
Satu Pulkkinen,  puhelin . 040 151 1635 ja säh-
köposti satu.pulkkinen@xamk.fi 

TUTU-hankkeessa kehitetään sote-alan yritysten ja yhdistysten  
palvelutarjontaa, tuottavuutta ja palvelumarkkinoita 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://www.lyyti.fi/reg/TUTU_palvelumuotoilu_tyopaja2_130619
https://www.lyyti.fi/reg/TUTU_palvelumuotoilu_tyopaja2_130619
mailto:satu.pulkkinen@xamk.fi
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Asukaloikan ohjausryhmä löysi ensimmäisen 
hankehaun ideoista kaksi toteutettavaa tuen-
siirtohanketta. Toukokuun alussa aloittivat YTY 
Ympäristötekoja yhteisöllisesti ja HaTTunarikka 
hankkeet.  

YTYssä tavoitteena on lisätä kaupunkikeskus-
tan asukkaiden ymmärrystä, osallisuutta, vas-
tuullisuutta ja yhteisöllisyyttä elinpiirinsä vaali-
misessa sekä kannustaa heitä osallistumaan 
kaikille avoimiin työpajoihin ja luontoretkiin se-
kä myös toimintaa tukevaan some yhteisöön. 
Yhdessä toimien tavoitellaan ytyä ympäristö-
kummeiksi ryhtymiseen ja käytännön teoin il-
maistuun vastuunkantoon lähiluonnon ja ilmas-
ton hyvinvointiin. YTYä luotsaa eteenpäin ym-
päristöviestinnästä ja yhteisen hyvän eteen 
tehdystä työstä tuttu Tiina Pulkkinen.   

HaTTunarikassa vähennetään yksinäisyyttä, 

tarjotaan osallisuuden ja onnistumisen koke-
muksia, yhteisöllisyyttä ja ymmärrystä sekä 
tuetaan vetäytyneimpiä ihmisiä hakeutumaan 
harrastusten ja vapaa-ajanvietto mahdollisuuk-
sien pariin. Hankkeen vetäjänä toimii aikuis-
sosiaalityöstä ja alan verkostotyöstä pitkän ko-
kemuksen omaava Mirja Turkka.  

Tervetuloa Tiina ja Mirja Asukasloikan tiimiin! 
 

Unelmoijat aloittavat kesätyönsä 

UKT Unelmien kesätyökilpailu ratkesi kolmen 
hienon idean esittäjän hyväksi. Savonlinnan ka-
tukuvassa näkyvät tulevana kesänä kilpailun 
voittajat Hertta Heinonen ja Wilma Tuhkunen 
kameroiden takana kuvaamassa savonlinnalais-
ten arkea ja cityeläimiä keskellä matkailuseson-

kia ja Severi Boesen opastamassa viihdyttä-
vään poffaukseen eli pehmomiekkailuun.  

Asukasloikan hankeperheeseen  
kaksi uutta tuensiirtohanketta 

>>>> Jatkuu seuraavalla sivulla. 
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Asukasloikan toinen hankehaku  
avautuu kesäkuussa! 

Kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen toi-
nen hankehaku avautuu kesäkuussa. Voit hakea 
osallistavaan yhdessä tekemiseen tukea 
www.asukasloikka.fi sivuilla materiaalipankista 
löytyvällä hakemuslomakkeella liitteineen. Virpi 
ja Jonna auttavat ja sparraavat ideoita yhdistys-
ten kanssa hankehakemuksiksi, joten kannattaa 
jalostaa hakemuksen mukaisin tiedoin ideaa 
eteenpäin ja varata sparrausaika Virpiltä ja Jon-
nalta hyvissä ajoin. Hakuaika on 1.-27.6.2019 
klo 12 mennessä. 

 

Syystulet kaipaa tapahtumaan  
yhdistystä tuomaan valoa pimeyteen 

Syystulet tapahtumaan etsitään yhdistystä, jo-
ka ideoisi tapahtumaan ihmisille teeman mukais-

ta tekemistä 7.9.2019. Jos yhdistyksenne on 
kiinnostunut tuomaan valoa pimeyteen, toivom-
me ideaa ”tapahtuman suunnittelu”-lomakkeelle, 
mikä löytyy Asukasloikan sivuilta materiaalipan-
kista. Taahtumatuki on max. 3000 euroa. 

Innostavin terveisin Asukasloikasta, 
Virpi ja Jonna 

 

Lisätietoja: 
Virpi Leskinen  
Projektipäällikkö  

p. 044 7004571  

virpi.leskinen@kolomonen.fi  
 

Jonna Hopapnia 
Hankeassistentti 
p. 044 5715931 

jonna.hoppania@kolomonen.fi 

>>>> Jatkoa edelliseltä sivulta. 

mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
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Kun viime kuukausikirjeessä tällä paikalla to-
tesimme, että hyvät ideat ovat kuin rairuohon 
siemenet muhevassa mullassa; muutamassa 
päivässä nousee idut, parissa viikossa upea, 
vihreä ruohikko. 

Näin kävi, mutta rairuopussin sijaan kyseessä 
taisi olla niityn kukkasiemenseos;  kuukaudessa 
nurmikosta on jo kasvanut monien viehättävien 
kasvien keto. 

Kokonaisuudesta on nyt kasvamassa Luon-
nollinen kohtaamispaikka, jonka merkeissä 
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. 

Tapahtuman teemana on Hyvinvointia ja 
elämänlaatua luonnosta, johon omaa lisävä-
riä ja pontta tuo samassa viikonvaihteessa Lus-
to-Suomen Metsämuseossa järjestettävä Suo-
men Luonnonsuojeluliiton liittokokous sekä Suo-
men Kylät ry:n korttelijaoston toimesta valmis-
teilla oleva ”kaupunkilaisten hipstereiden työpri-
kaati” -tempaus. Tämän tapahtumaosuuden 
puitteissa ollaan rekrytoimassa talkooporukoita 
mm. metsän istutukseen, Puruveden hoitokalas-
tukseen, Puruveden rantojen puhdistukseen, 
vieras– ja haittalajien torjuntaan yms. luontoak-
tiviteetteihin. 

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

Porvoossa 9.-10.5. järjestettyjen valtakunnal-
listen kohtaamispaikkapäivien puitteissa syntyi 
myös idea koota kohtaamispaikkojen väkeä tä-
hän tapahtumaan Punkaharjulle yhdessä ideoi-
maan kävelykokousten puitteissa, miten koh-
taamispaikkatoimintaa etenkin valoisampaan ja 
lämpimimpään vuodenaikaan voisi laajentaa 
myös luonnossa tapahtuvaan toimintaan. 

 

Huolto pelaa ja saunat lämpiää 

Luonnollisen kohtaamispaikan ruokailut 
järjestetään luonnossa mm. soppatykein, sau-
noja on luvassa useissa eri pisteissä, iltajuhlaa 
vietetään suurella porukalla ainakin Illallinen 
taivaan alla -teemalla ja yö vietetään luonnos-

sa Nuku yö ulkona -hengessä teltoissa tai 
vaikkapa riippumatoissa Punkaharjun jylhässä 
männikössä. Toki luvassa on myös majoitus-
vaihtoehtoja vaativampaan makuun mm. alueen 
vuokrattavissa mökeissä. 

Luonnollisen kohtaamispaikan toteutuk-
sessa on mukana jo useita savonlinnalaisia yh-
distyksiä, yhteisöjä, yrityksiä ja yksityisiä henki-
löitä, mutta mukaan mahtuu vielä omine ideoi-
neen ja toimintoineen. 

Ilmoittautuminen Luonnollisen kohtaamis-
paikan toimijaksi tapahtuu sähköisesti tämän 
linkin kautta. Toivoisimme ilmoittautumisia 
mahdollisimman nopeasti, sillä tapahtuman 
markkinointi käynnistyy toukokuun lopulla paik-
kakunnan kesälehtien puitteissa 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Erja Järvisalo 

Puhelin: 044 571 5920 

Sähköposti: erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Luonnollinen 

kohtaamispaikka 

https://forms.gle/XD5y6weRhwFcQrmW7
https://forms.gle/XD5y6weRhwFcQrmW7
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Vielä ehtii mukaan yhteiseen 
esittelytapahtumaan Metkuun 

Lustossa järjestetään kesäkuun puolivälissä, 
perjantaista 14. sunnuntaihin 16. kesäkuuta ta-
pahtumarikas metsäkulttuuriviikonloppu, joka 
tarjoaa aitoja elämyksiä ja leppoisaa yhdessä-
oloa kaikille metsän ja luonnon ystäville. Tukki-
laiset, Metsätori, työnäytökset, lasten metkut ja 
menevä musiikki takaavat näkemistä ja teke-
mistä koko perheelle. 

Joukko paikallisia yhdistyksiä on päättänyt 
osallistua yhteisosaston merkeissä ja Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n tukemana tähän 
tapahtumaan. 

Mukaan on jo ilmoittautunut puolenkymmentä 
yhdistystä, mutta vielä mahtuu mukaan lisää 
sellaisia yhdistyksiä, jotka kokevat metsän ja 
luonnon olevan toiminnassaan keskeisessä roo-
lissa. 

Mukaan kutsutaan siis niin luontoyhdistyksiä 
kuin partiolaisiakin, retkeilyjärjestöjä kuin luon-
totaiteilijoitakin sekä muita metsässä ja luon-
nossa harrastavia, liikkuvia ja yhdistyksiä. 

 

Puitteet oman toiminnan ja luonnollisen 
kohtaamispaikan tunnetuksi tekemiseen 

Kolomonen kokoaa porukan ja huolehtii olo-
suhteista. Eli varaa tarvittavan alueen Lustosta 
sekä hoitaa paikalle yhteisen suuren esittelytel-
tan ja luo edellytyksiä yhteiselle esiintymiselle 
muutenkin. 

Metkun yhteisen toimintaosuutemme joukkuen 
runko on jo koossa, mutta toivomme mukaan 
vielä uusia luonnosta ja metsästä kiinnostuneita 
toimijoita tai muita sellaisia yhdistyksiä, joita 
yhteinen esillä olo Metkussa kiinnostuu. 

 Jotta saamme varattua sopivan tilan, tulee 
kaikkien mukaan haluavien toimijoiden ilmoit-
tautua viimeistään perjantaina 17. 5. sähköpos-
titse 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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ESR-rahoituksen toukokuun  
hakukierros on nyt loppusuoralla 

ESR-rahoituksen Etelä-Savon toukokuun rahoi-
tushakua on jäljellä tasan 13. 5. alkava työviik-
ko. 

Erityisesti tässä ESR-rahoitushaussa etsitään 
hankkeita, joissa: 

1. Haetaan ratkaisuja sekä avoimien työ-
paikkojen täyttämiseksi että työttömien 
työllistämiseksi. Kehitetään työvoima- ja 
yrityspalveluja yhteistyössä yritysten ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

2. Vahvistetaan mikro- ja pk -yritysten tuot-
tavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet 
lisäävät työorganisaatioiden ja yrittäjien 
sopeutumiskykyä muutoksiin (mm. kan-
sainvälistyminen, talouden kasvu, ekolo-
gisuus, vähähiiliset ratkaisut, ikääntymi-
nen, työskentelytavat). 

3. Edistetään työttömien miesten työllisty-
mistä ja sitä tukevia ratkaisuja (mm. työ-
kyky- ja ammattitaitokartoitukset). 

4. Kehitetään joustavaa ja työelämän tarpei-
siin vastaavaa koulutusta ja yrittäjyyttä 
edistäviä ratkaisuja. 

5. Lisätään kansalaisten osallisuutta ja elä-
mänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä 
sekä vahvistetaan osatyökykyisten ase-
maa työmarkkinoilla. 

Lisää tietoa löytyy tästä linkistä. 
Perin oivallinen Hakijan opas puolestaan löytyy 

tämän linkin välityksellä. 
Hakuaika päättyy 17. 5. 2019 klo  
 

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.  

Lisää tietota Paikka auki –avustusohjelman 
avustusten hausta löytyy tämän linkin kautta. 

Paikka auki-työllistämisen helpottamiseksi 
STEA on julkaissut myös mentorointividen, joka 
löytyy tästä linkistä. 

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. 
 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto 

Jenny ja Antti Wihurin rahasto rakentaa hyvin-
voivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdol-
listamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista 
toimintaa. Apurahoilla luodaan mahdollisuuksia 
esimerkiksi työskentelylle, uusille avauksille ja 
toiminnan kehittämiselle tieteen, taiteen ja yh-
teiskunnallisen toiminnan aloilla. 

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan sel-
laista toimintaa, joka edistää aktiivisen, osalli-
suutta tuntevista ihmistä koostuvan, kansalais-
yhteiskunnan rakentumista. Yhteiskunnallinen 
toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi nuorisotoi-
mintaa, maanpuolustusta, kulttuuritoimintaa tai 
yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen 
toiminta voi kuitenkin käsittää muitakin teemo-
ja. 

Apurahojen hakuaika on 5.5. – 31.5.2019. 
Tarkemmat hakuohjeet tästä linkistä. 
 

Terveyden edistämisen määräraha hakuun 

Terveyden edistämisen määrärahan haku on 
avautumassa näinä päivinä ja hakluaikaa tullee 
olemaan noin kuukausi. 

 Vuoden 2020 painopistealueet on julkaistu en-
nakkouutisena, mutta tarkemmat hakuohjeet 
päivittyvät vasta haun virallisesti auetessa. Pai-
nopisteet ovat luettavissa myös sisällön suunnit-
telu -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. 
 

http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/leFSt6MoOpWV/content/eu-ohjelmakauden-2014%E2%80%932020-toukokuun-2019-teemahaku-etela-savossa/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suural
http://www.rakennerahastot.fi/documents/12244/380674/Etel%C3%A4-Savo+hakijan+opas+2019.pdf/0dcd731e-c322-4771-90bc-9e22559a0d68
https://www.paikka-auki.fi/hakeminen
https://www.paikka-auki.fi/mentorointi
https://www.stea.fi/documents/2184241/2579445/Avustusopas/f160c76c-b883-9551-9c80-a8297f24ea6d/
https://www.stea.fi/avustusten-haku
https://wihurinrahasto.fi/apurahat/apurahan-hakeminen/
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
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Nuorten palvelut syynissä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja ter-
veysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tila-
sivat OECD:ltä arvioinnin nuorten palveluista. 
Arvioinnissa keskityttiin erityisesti nuorten kou-
lutukseen ja työelämään siirtymisen. Arviointi 
toteutettiin keväällä 2018. Arviointi on osa 
OECD:n Action Plan for Youth -toimintapolitiik-

kaohjelman toteuttamista. Raportti sisältää suo-
situksia nuorten palvelujen kehittämiseksi. Ra-
portti keskittyy nuorten siirtymiseen koulutuk-
sesta työhön sekä nuorille suunnattujen avus-
tuksien ja monialaisten palvelujen kehittämi-
seen ja vahvistamiseen. Vastaavia raportteja 
löytyy myös muista Pohjoismaista. 

Tässä julkaisussa on suomennettu arviointira-
portin tiivistelmäluku ja suositukset. Käännös 
on opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä. Ra-
porttia ei kokonaisuudessaan julkaista suomeksi 
ja ruotsiksi. Arviointiraportin tekijänoikeuden 
kuuluvat OECD:lle. 

Lue julkaisu kokonaisuudessaan tämän linkin 
kautta. 

 

Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa,  
työelämässä ja koulutuksessa 

Pitkäjänteinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö 
on nostanut kulttuurin tärkeäksi osaksi hyvin-
voinnin ja terveyden edistämistä. Suomessa on 
vireästi toimiva verkosto, joka yhdistää sosiaali- 
ja terveysalan sekä taiteen alan ammattilaiset. 

Juuri ilmestyneeseen raporttiin on koottu sosi-
aali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuu-
riministeriön asettaman poikkihallinnollisen työ-
ryhmän toimenpide-ehdotukset kulttuurihyvin-
vointityön kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. 
Työryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä tai-
de- ja sote-sektorin kanssa.  

Työryhmän mukaan terveyttä ja hyvinvointia 
edistävä taide- ja kulttuuritoiminta tarvitsee ny-
kyistä vahvempaa asemaa sosiaali- ja tervey-

denhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa. 
Raportissa esitellään useita esimerkkejä, miten 
tämä voidaan toteuttaa. 

Työryhmä ehdottaa, että kulttuurihyvinvointia 
järjestäville ja tuottaville toimijoille tarjottaisiin 
lisää sekä tiedollista että taloudellista tukea toi-
minnan ylläpitoon. Suomeen voitaisiin myös pe-
rustaa pohjoismaisten mallien mukaisia osaa-
miskeskuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen yh-
teyteen. Erityisesti järjestöjen ja kolmannen 
sektorin merkittävä rooli olisi otettava huomi-
oon rahoituksessa.  

Työryhmä toimi itsenäisesti, mutta sen työ tu-
ki kahta edellisen hallituksen kärkihanketta. 
Niistä toinen koski taiteen ja kulttuurin saavu-
tettavuutta ja toinen eriarvoisuuden ja syrjäyty-
misen ehkäisemistä.  

Lue julkaisu kokonaisuudessaan tämän linkin 
kautta. 

 

Sosiaalibarometri 2019 julkaistaan  
lokakuussa; palasia esillä jo nyt 

Sosiaalibarometri 2019 julkaistaan lokakuussa 
2019, mutta Soste julkaisee palasia ja infogra-
fiikkaa palasittain jo ennen barometrin lopullista 
julkistusta. 

Ensimmäinen infopläjäys koskee työllistymistä 
ja se löytyy Sosten sivuilta tästä linkistä. 

Toinen infopläjäys koskee eriarvoistumista ja 
hyvinvointia ja se löytyy Sosten sivuilta tästä 
linkistä. 

 

Vielä hetki aikaa vastata yhdistyslain  
uudistamista ohjaavaan kyselyyn 

Onko yhdistyksen perustaminen ja hallinto 
vaikeaa? Pitäisikö yhdistyksen rekisteröintiä, 
rekisteristä poistumista ja päätöksentekoa hel-
pottaa? Miten jäsenviestintä ja jäsenen tiedon-
saantioikeus tulisi hoitaa? Miten vapaamuotoiset 
ryhmät saisivat viranomaisten ja tukijoiden hy-
väksynnän helposti? Tulisiko pienimpien yhdis-
tysten tilinpäätösvaatimuksia keventää? 

>>>> Jatkuu seuraavalla sivulla. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161584/OKM_2019_18_Nuorten%20palvelut%20syynissa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20ja%20taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.soste.fi/uutinen/sosiaalibarometri-2019-vanhat-tyokalut-eivat-poista-kaikkien-tyottomyytta-asiantuntijat-toivovat-joustavaa-jarjestelmaa-ja-tukea-osatyokykyisille/
https://www.soste.fi/sosiaalibarometri-2019-infografiikat-eriarvoistuminen-ja-hyvinvointi/
https://www.soste.fi/sosiaalibarometri-2019-infografiikat-eriarvoistuminen-ja-hyvinvointi/
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Oikeusministeriön työryhmä selvittää, miten 
yhdistysten ja muiden kansalaistoimijoiden toi-
mintamahdollisuuksia voitaisiin parantaa ja lisä-
tä. Tavoitteena on edistää kansalaistoimintaa ja 
kehittää kevyemmin säänneltyjä toimintamuo-
toja. 

Nykyisten haasteiden ja mahdollisuuksien tun-
nistamiseksi sekä vaihtoehtojen kehittämiseksi 
kerätään keväällä 2019 tietoja yhdistyksiltä ja 
muilta kansalaistoimijoilta. Tavoitteena on saa-
vuttaa mahdollisimman suuri ja kattava joukko 
erilaisia toimijoita. 

Ensi vaiheessa voit osallistua tietojen kerää-
miseen sekä ehdottaa ratkaistavia asioita ja ot-
taa kantaa muihin ehdotuksiin vastaamalla ky-
selyyn. Sillä kerätään tietoja ja näkemyksiä 
lainsäädännön ja käytäntöjen kehittämistarpeis-
ta. 

Kysely on vielä viikon päivät eli 22.5. saakka. 
Kyselyn tulosten perusteella määritellään yhtei-
sömuotoon liittyvät muutostarpeet. Ratkaisu-
vaihtoehtoja ja vaikutuksia koskevaan keskus-
teluun voit osallistua verkossa 28.5.–18.6.2019. 
Sähköpostiosoitteen antaneet vastaajat pide-
tään ajan tasalla kyselyn etenemisestä ja seu-
raavista vaiheista. Näin saat muun muassa tie-
don kyselyn ja keskustelun tuloksista, niitä kos-
kevista arvioista ja hankkeen jatkovaiheista, 
joissa on myös tarkoitus kuulla yleisöä. 

Anna oma panoksesi osallistumalla kyselyyn 
tämän linkin kautta. 

 

Uusi tulorekisteri koskee myös yhdistyksiä 

Tämän vuoden alusta alkaen kaikki palkka- ja 
ansiotulot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekis-
teri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleis-
hyödyllinen tai rekisteröimätön yhdistys tai sää-
tiö), jotka maksavat palkkoja tai muita ansiotu-
loja. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokai-
sen maksutapahtuman jälkeen viiden kalenteri-
päivän kuluessa. 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat teh-

dystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, 
palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. 
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten 
korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin il-
moitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvauk-
set ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, 
kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. 
Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) 
ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin. 

Tulorekisterin vaikutuksia yhdistysten toimin-
taan on esitelty aineistossa, johon pääsee tä-
män linkin kautta.  

 

Tapahtumien markkinointiopas  
yhdistyksille ja kylätoimijoille 

Oiva opas yhdistyksille ja kylätoimijoille mm. 
markkinointiviestinnän osa-alueista ja niiden 
kanavista. Sisällössä pyritään pysymään yksin-
kertaisissa ja käytännönläheisissä asioissa, eikä 
markkinointia lähestytä turhan tieteellisesti. 

Suora linkki aineistoon löytyy tästä. 
 

Ajankohtaista tietoa peliongelmista 

Peliklinikan juuri ilmestyneen raportin mukaan 
peliongelmat jakautuvat melko tasaisesti koti-
maisten ja ulkomaisten pelitarjoajien kesken. 
Ulkomaisilla nettikasinoilla pelatessa ongelmat 
kuitenkin kärjistyvät. Ongelmien tunnistaminen 
ennen ulkomaisille sivuille siirtymistä, ylivel-
kaantumisen ehkäisy ja keskitettyjen työkalujen 
kehittäminen oman pelaamisen hallintaan ovat 
mahdollisia keinoja vähentää rahapelaamisen 
haittoja. 

Kysely toteutettiin Peliklinikan, Peluurin ja Til-
tin palveluissa sekä Pelirajat’on-vertaisryhmissä 
alkuvuodesta 2019. Kyselyn tulosten valossa 
näyttää siltä, että ongelmat kärjistyvät ulkomai-
siin peleihin siirryttäessä, erityisesti suurempien 
häviöiden ja lähes rajattoman pelitarjonnan 
myötä. 

Lisätietoja kyselystä tämän linkin kautta. 
 

>>>> Jatkoa edelliseltä sivulta. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/30b3bb7b-ad17-4ea0-9a20-3b59e80710ee?displayId=Fin1764001
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/esitykset/tulorekisteri-yhdistyksille-verkkoseminaari-27032019.pdf?fbclid=IwAR1ZRHEiazhph3327ORMmKbiapetWQzufFYyDoxGcK8U1AbEf5Oyd7o3Mmw
https://www.vero.fi/globalassets/tulorekisteri/esitykset/tulorekisteri-yhdistyksille-verkkoseminaari-27032019.pdf?fbclid=IwAR1ZRHEiazhph3327ORMmKbiapetWQzufFYyDoxGcK8U1AbEf5Oyd7o3Mmw
http://www.hameenraitti.fi/wp-content/uploads/2019/01/Tapahtumien-markkinointiopas-H%C3%A4meenraitti.pdf
https://peluuri.fi/fi/ajankohtaista/tiedote-rahapeliongelmat-karjistyvat-ulkomaisilla-nettikasinoilla-pelaavilla
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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. 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 
omavastuuosuuksista. 
 

24. 5.  klo 10.-14 Sosterin ja Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:n yhteinen työpaja mielen-
terveys– ja päihdepalvelujen kehittämisestä ja 
asikaspolkujen nohevoittamisesta Sosterin C-

salissa.  
Ilmoittautuminen ennakkoon sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

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

puhelin 044 571 5920 

sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

27.5. klo 10-15 Itä-Suomen EU-ohjelmakauden 
2021–2027 valmistelun sidosryhmätilaisuus 
Varkaudessa. 
EU:n rahoitusohjelmien kansallinen valmistelu 
vuosille 2021-2027 etenee ripeästi. Itä-Suomen 
maakunnat; Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Poh-
jois-Savo järjestävät yhteisen alueellisen ohjel-
mavalmistelua koskevan sidosryhmätilaisuuden 
27. 5. Varkaudessa.  
Tilaisuus on kaikille avoin, mutta järjestäjä 
edellyttää ilmoittautumista viimeistään pe 
17.5.2019 kokousjärjestelyjen takia. 
Ilmoittautuminen tämän linkin kautta. 
Ilmoittautuminen on sitova; jos et pääse paikan 
päälle, ilmoita asiasta: merja.sihvola@pohjois-

savo.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, ... 
 Jatkuu seuraavalla sivulla > 

mailto:asta.vaittinen@kolomonen.fi
mailto:jouassa@gmail.com
http://www.retkitoverit.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/ilmoittautumiset/eu-ohjelmavalmistelun-sidosryhmatilaisuus.html
mailto:merja.sihvola@pohjois-savo.fi
mailto:merja.sihvola@pohjois-savo.fi
mailto:jouassa@gmail.com
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:jouassa@gmail.com
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Ilmoittautumiset ke 21.8. mennessä joko jou-
assa@gmail.com tai 050 5419930. 
 

31. 8. -1. 9. Luonnollinen kohtaamispaikka  
eli Suomen luonnon päivä lauantaina 31. 8. ja 
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 
 

7. 9. Savonlinnan Syystulien päätapahtuma  
Riihisaaressa klo 14-23. 
Vastuutoteuttajana Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry:n hallinnoima Asukasloikka Savonlin-
na –seuraava askel hanke. 
Lisätietoja 

Jonna Hoppania 

p. 044 5715931 

jonna.hoppania@kolomonen.fi 

 

7. 9. Savonlinnan Mahdollisuuksien Tori –
tapahtuma klo 10-18 Martti Talvelan ja Erik 
Laxmannin puistoteiden alueella.  
Vastuutoteuttajana Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry 

Lisätietoja:  
Erja Järvisalo 

puhelin 044 571 5920 

sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

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

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

27. 8. 2019. 24.9. 2019 ja 5.11. 2019 

Ennakkokutsu syksylle 2019 

Kaikille nuorisoa palveleville tahoille Savonlin-
nan malli –workshopit. 
Kolme kokoontumista: kehittäviä keskusteluja 
nuorten palveluiden kokonaisuudesta. Halutes-
sasi voit osallistua joko yhteen tai kaikkiin kol-
meen pajaan. 
Ilmoittautuminen avautuu elokuussa, joten pa-
laamme asiaan elokuun kuukausi@postissa. 
 

>Jatkoa edelliseltä sivulta 

Otetaanpa lainaus Joensuun Jellin kuukausi-
postista: 

Joensuun kaupunki järjestää henkilöstölleen 
vapaaehtoistoiminnan kampanjan. Kampanjan 
aikana 1.6.-31.10.2019 kaupunki kannustaa 
henkilöstöään osallistumaan vapaaehtoistoi-
mintaan järjestöissä, Siun sotessa ja muissa 
vapaaehtoistehtäviä tarjoavissa organisaa-
tioissa. Mukaan kampanjaan on ilmoittautunut 
jo nyt lähes 50 työntekijää. Haastamme nyt 
järjestöjä ja muita organisaatioita ilmoitta-

maan vapaaehtoistoiminnan paikat Jelliin, jot-
ta mahdollisimman moni kaupungin työntekijä 
löytäisi itselleen mieluisan tavan osallistua va-
paaehtoistoimintaan. 

Heitetäänpä tämä idea myös yhteistyökump-
paneillemme Savonlinnassa; Savonlinnan kau-
punki, Sosteri, oppilaitokset ja muut yhteis-
työkumppanit, olisiko tässä Joensuun ideassa 
toteutuskelpoinen malli myös meille Savonlin-
naan. 

Näin naapurissa: 
Ilmoita vapaaehtoistoiminnan paikkasi  
Joensuun kaupungin vapaaehtoistoiminnan kampanjaan 

mailto:jouassa@gmail.com
mailto:jouassa@gmail.com
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinna Nousuun on kuukausi@postin 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 

Yhdistyksillä, järjestöillä, liitoilla, yritysketjuilla 
ja –verkostoilla on vakiintuneita tapoja ko-
koontua alueellisiin ja valtakunnallisiin kokouk-
siin. On myös erilaisia tapoja valita kokous-
paikkakuntia. Joskus järjestämisestä kilpail-
laan, toiset taas kierrättävät kokouksia tasa-
puolisesti eri puolella Suomea. Jotkut kokouk-
set ovat helppouden nimissä vakiintuneet sa-
moille paikkakunnille pääkaupunkiseudulla.  
 

Moni ei tule ajatelleeksi, että voisi itse helposti 
vaikuttaa siihen, että seuraava kokous tulisikin 
kotikaupunkiin. Joskus riittää, että huikkaa 
paikkakuntansa nimen oikeassa kohdassa, jos-
kus tarvitaan kättä pidempää ja kuukausien 
valmistautumista. Kaikissa tapauksissa sähköi-
nen ajantasainen tieto tiloista, palveluista ja 
oheisohjelmavaihtoehdoista helpottaa päätök-
sen tekoa.  
 

Siksi Savonlinnan Seudun Matkailu Oy on 
käynnistämässä seudun kokous- ja tapahtuma-
palveluiden ja –markkinoinnin kehittämisen.  
Kesän aikana mm.  kartoitetaan oman ja kil-
pailevien seutujen olemassa olevaa palvelu- ja 
tapahtumatarjontaa sekä kerätään tietoja uu-
sien markkinointimateriaalien tuottamiseksi. 
Lisäksi käydään läpi erilaisten valtakunnallisten 
kokousten järjestämiskäytäntöjä ja paikallisten 
toimijoiden rooleja ja tarpeita kokousten yh-
teydessä valinnassa. Kolomosen Yssi-
yhdistysrekisterin ajantasaiset tiedot ovat täs-
sä vaiheessa hyväksi avuksi toimijakentän 
hahmottamisessa.  
 

Työ on ensi vaiheessa pitkälti olemassa olevan 

tiedon käsittelyä. Yhdistyksiin ja yrityksiin ol-
laan tilanteen mukaan yhteydessä suoraan ei-
kä luvassa ole tässä vaiheessa kyselyjä. Jos 
asia on kuitenkin ajankohtainen tai menetetty 
tilaisuus kaihertaa, nyt on sopiva hetki kertoa 
siitä: 
 

Onko tiedossasi tuleville vuosille Savonlinnaan 
suunniteltu tapahtuma? Kerro lyhyesti 
- millainen tilaisuus on kyseessä? 

- ajankohta (tarkka tai kuukausi ja vuosi) 
- arvioitu osallistujamäärä? 

-      vastuullinen järjestäjä, muut tiedossa  
       olevat järjestäjät 
- paikallisen yhteyshenkilön yhteystiedot 
 

Oletteko joskus haaveilleet kokousisännyydes-
tä, mutta lyöneet hanskat tiskiin? Kerro lyhy-
esti 
- millaisesta kokouksesta oli kyse? 

- arvioitu osallistujamäärä? 

-      mihin ongelmiin törmäsitte, mitä apua 

-      olisitte tarvinneet? 

-      haluaisitteko kokeilla uudelleen, jos ym.  
-      asiat saadaan kuntoon? 

 

Viestejä voi lähettää kesäkuun loppuun asti 
osoitteella: tuija.valkeapaa@savonlinna.fi  
 

Lisätietoja: 
Tuija Valkeapää 

Koordinaattori 
Savonlinnan Seudun Matkailu Oy 

044 542 4873 

tuija.valkeapaa@savonlinna.fi 

Missä pidetään järjestösi seuraavat valtakunnalliset kokoukset tai kesäpäivät? 

#savonlinnanousuun #kolomonen  

mailto:tuija.valkeapaa@savonlinna.fi
mailto:tuija.valkeapaa@savonlinna.fi
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Haitallinen vieraslaji jätti-
palsami ("paukkupalsami") 
leviää nopeasti Savonlinnan-
kin seudulla. 

Jättipalsami tukahduttaa 
alkuperäistä luonnonkasvilli-
suutta ja houkuttaa puoleen-
sa tehokkaasti pölyttäjä-
hyönteisiä, jolloin samaan 
aikaan kukkivien hyötykas-
vien pölytys voi kärsiä. 

Jättipalsami leviää ainoas-
taan siemenistä, joten on 
tärkeää kitkeä se ennen sie-
mentämistä heinäkuun lo-
pulla. 

Jättipalsamin torjunta sopii 
erinomaisesti talkootyöksi. 
Kitkeminen on helppoa, kos-
ka kasvin juuristo on hyvin 
heikko. Jättipalsami ei ole 
myöskään myrkyllinen. Sen 
siemen on lyhytikäinen, jo-
ten tulokset alkavat näkyä 
parissa vuodessa.  

Muutama savonlinnalainen järjestö on jo lu-
pautunut torjuntatyöhön. Toivomme, että myös 
yhdistyksenne tulisi mukaan yhteiseen hankkee-
seen voimavarojenne mukaan. Jonkin pienenkin 
nimikkokohteen kitkeminen teille sopivana ajan-
kohtana hillitsisi jättipalsamin leviämistä. Koh-
teita on erityisesti Nätkillä, Kellarpellossa, No-
janmaassa ja Pihlajaniemellä. 

Savonlinnan seudulla jättipalsamin torjuntaa 
koordinoi Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys. 
Vuosina 2018-2023 Suomessa toimii myös vie-
raslajihanke VieKas LIFE, jonka Etelä-Savon 
aluekoordinaattori järjestää neuvontaa ja vastaa 
kysymyksiin pääsääntöisesti arkisin klo 10-14. 

Jättipalsamista löytyy runsaasti tietoa interne-
tistä osoitteista: 

www.sll.fi/viekas-life/ 
www.vieraslajit.fi 
 

Tietoja kohteista ja torjuntatoimista välittävät: 
Mauri Löppönen 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistyksen  
vieraslajivastaava  

044 933 4246 

wanhapollo@gmail.com 

 

Tiina Pulkkinen 

YTY – ympäristötekoja yhteisöllisesti - 
hankkeen koordinaattori 
044 2309 857 

ytysavonlinna@gmail.com 

 

Kerttu Hakala 

Suomen Luonnonsuojeluliiton  
VieKas LIFE -hankkeen Etelä-Savon  
aluekoordinaattori  
040 161 6473 

kerttu.hakala@sll.fi  
 

Maanantaina 3. kesäkuuta kello 18 alkaen kes-
kustellaan jättipalsamista ja suunnitellaan kasvin 
kitkemistalkoita Järjestötalo Kolomosella 
(Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna).  

Tervetuloa mukaan!  
 

Yhteistyöterveisin  
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry 

Kaikki mukaan jättipalsamia torjumaan! 

http://www.sll.fi/viekas-life/
http://www.vieraslajit.fi
mailto:wanhapollo@gmail.com
mailto:ytysavonlinna@gmail.com
mailto:kerttu.hakala@sll.fi
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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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Perheleiri Turponmajalla 29.-30.6. 
Retki-Toverit ry tarjoat mahdollisuuden viettää 

kesäinen viikonloppu saaressa luontoharrastus-
ten parissa. 

Majalla on keittomahdollisuus, kellari, sauna ja 
käymälät. Yöpyä voi omassa tai puolijoukkuetel-
tassa tai vintillä lattiamajoituksessa.  Majalla on 
kaksi soudettavaa venettä.  Luontopolut, yh-
teensä 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. 
Leirin ajatuksena on, että osallistujat huolehtivat 
itsenäisesti muista ruokailuistaan, majoittumi-
sestaan ja tekemisistään. Paikalla on toki koko 
ajan yhdistyksen henkilökuntaa neuvomassa ja 
opastamassa. Perimme 15€:n järjestelymak-
sun / osallistuja. 

Ilmoittautumiset 1.6. – 25.6. sähköpostitse 
jouassa@gmail.com. Leirille otetaan enintään 20 
tuolloin ensiksi ilmoittautunutta henkilöä. Ala-

ikäisillä on oltava huoltaja mukana. 
 

Lasten saaristoleiri  
Turponmajalla 24.-25.8.  

Lasten saaristoleiri Turponsaaressa 24.-25.8. 
Retki – Tovereiden majalla 7 – 12 vuotiaille. Ve-
nekuljetus lähtee  Citymarketin asiointilaiturilta 
la klo 10.00 ja palaa su  noin klo 15.00 

Mukaan tarvitset veneilyliivit,  retkelle sopivan 
vaatetuksen, omat ruokailuvälineet ja puukon, 
taskulampun, yöpymisvälineet (makuupussi ja –
alunen, tyyny),  pyyhkeen, uima-asun ja ham-
masharjan. Ota onki, jos haluat onkia. 

Leirillä yövytään lämpimässä puolijoukkuetel-
tassa / vinttihuoneissa. Osallistumismaksu 
30,00€ / osallistuja ( sis. kuljetuksen, kaksi läm-
mintä ateriaa, aamu- ja ilta- ja välipalat) peri-
tään lähtiessä käteisenä. Leirille otetaan 20 en-
siksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset ke 21.8. 
mennessä joko jouassa@gmail.com tai 050 
5419930. 

Syystulien parhaat paikat 

mailto:jouassa@gmail.com
mailto:jouassa@gmail.com
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Heinäveden Musiikkipäivien ohjelma kesällä 
2019 on festivaalin historian ehkäpä upein. 
Taiteellinen johtaja Erkki Lasonpalo luotsaa 
tapahtumaa varmalla otteellaan. Kansainväli-
set kapellimestarimme Leif Segerstam ja 
Santtu-Matias Rouvali saapuvat taas maail-
man konserttilavoilta Heinävedelle johtamaan 
Helsinki Sinfoniettaa.  Solisteina laulavat sop-
raano Helena Juntunen ja baritoni Juha Koti-
lainen ja juhlilla konsertoivat myös liedin mes-
tarit mezzosopraano Monika Groop ja piano-

taiteilija Ilmo Ranta. Kaivoskeskustelu on saa-
nut myös Musiikkipäivien ystävät ottamaan 
kantaa puhtaan luonnon puolesta. Luontotee-
malla konsertoivat Kuhmon Kamarimusiikin 
perustaja Seppo Kimanen ja hänen vaimonsa 
Yoshiko Arai. Lauantain festivaalin klubi-iltaan 
on saatu esiintymään karismaattinen Jorma 
Uotinen, joka laulaa ranskalaisia chansoneja. 

Katso koko ohjelma: www.heinavesimusic.fi 

Heinäveden Musiikkipäivät  
soi luonnon puolesta 

Suomen kesä julistetaan 
avatuksi Savonlinnassa 7. -

9.6.2019 järjestettävässä 
Kesän avaus -
tapahtumassa. 

Luvassa mm. (ohjelma 
tarkentuu myöhemmin): 

Torilla huipentuu Naa-
puriksi Savonlinnaan 
kampanja. Lisää tietoa sa-
vonlinnalaisesta naapu-
ruudesta tämän linkin kautta. 

Torstaista lauantaihin Ranskalais-Italialaiset markkinat. Lisää tietoa maukkaista markki-
noista löytyy tämän linkin kautta. 

Perjantaina ja lauantaina St Olaf Summer Fest. Esiintyjinä mm. Ellips, Happoradio, popeda ja 
Juha Tapio. Lisää tietoa upeasta festivaalista löytyy tämän linkin kautta. 

Lauantaina Vanhojen ajoneuvojen Savonlinnan Retkeilyajot sekä ajoneuvonäyttely Olavinka-
dulla. Lisätietoja nostalgisesta köröttelystä löytyy tämän linkin kautta. 

Suomen kesä avataan Savonlinnassa 

http://www.heinavesimusic.fi
http://www.saimaalle.fi/naapuriksi/
https://street-food-fiesta.fi/savonlinna/
http://stmichelsummerfest.fi/stolafsummerfest/
https://www.savonlinnanretkeilyajot.fi/2019
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