
Syyskuu oli Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n toiminnassa kahden suuren tapahtuman 
täyttämä. 

Savonlinnan Syystulet keskiaikamarkkinoi-
neen kokosi kolmen päivän aikana Riihisaaren 
alueelle hieman yli 7 000 kävijää ja Savonlin-
nan Hyvinvointimessut syyskuun viimeisessä 
viikonvaihteessa Tanhuvaaraan yhteensä noin 3 
600 kävijää. 

Molemmat tapahtumat ovat Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:n kokoamisvastuulla, mutta 
ilman laajaa yhdistysten, yhteiskunnan, yritys-
ten ja muiden yhteistyötä näistä tapahtumista 
ei juuri jäisi jälkipolville kerrottavaa. 

Mutta nyt jäi, kiitos yhteistyökumppaneiden ja 
loistavasti viihtyneen yleisön. Annatte muka-
vasti voimaa ponnisteluihimme. 

Lokakuun kuukausi@posti sisältää taas mo-
nenlaista mielenkiintoisista asiaa sekä Kolomo-
sen, eri hankkeidemme sekä jäsenyhdistystem-
me ja eri yhteistyökumppaneidemme toimin-
noista. Lisäksi täältä löytyy vinkkejä ajankoh-
taisiin aiheisiin sekä muutama ajankohtainen 
tietoa avoinna olevista rahahanoista.  

Myös YSSI.FI –palvelualusta saa tässä postis-
sa oman osansa etenkin syyskuun lopussa 
avautuneen Kotiin tuotavat –palvelun sekä 
marraskuun lopussa avattavan vapaaehtoistoi-
minnan palveluosuuden osalta. 

Seuraava kuukausi@posti ilmestyy viikolla 45 
ja siihen tarkoitettujen aineistojen tulee olla 
toimitettuna sähköpostina osoitteeseen kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi viimeistään per-
jantaina 5. 11. 2019. 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoama kuukausi@posti on lähetetty vastaanottajille Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n kokoaman osoitteiston perusteella. Tämä osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen 
omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtumiemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslis-
talla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme 
sinut pyynnöstäsi postituslistalta.  
 

Nyt ruudullasi olevan kuukausi@postin osotteistoon on lisätty taas joukko hyvinvointialan yrittäjiä ja muita 
toimijoita Savonlinnan seudulta. Näitä yhteystietoja on koottu Savonlinnan Hyvinvointimessujen ja YSSI.FI 
–palvelualustan Kotiin tuotavat palvelut –hakemistokokonaisuuden puitteissa. 
 

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.  
 

Toisinaan kysytään, miten omat tapahtumatiedotteensa tai muun materiaalit saa tähän kuukausi@postiin?  
 

Siihen on kaksi porrasta. 1. Pitää olla meidän jäsen tai yhteistyökumppani ja 2. Pitää tarjota meille kiin-
nostavia aineistoja. Mieluiten otamme vastaan jpeg ja pdf -aineistoja, mutta toki myös erilliset tekstitiedos-
tot, kuvat ja logot yritetään taivuttaa kuukausi@postiin sopiviksi jutuiksi. 
 

Seuraava kuukausi@posti ilmestyy marraskuussa viikolla 45 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 
materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 1. 11. 2019 
osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n luoma ja 
ylläpitämä YSSI.FI –palvelualusta on saavutta-
nut jo suuren suoion eri toimijoiden keskuudes-
sa. 

YSSI.FI –palvelusivustolla on kuukaudessa 
käyntikertoja noin 5 000 jakautuen lähes 1 500 
eri käyttäjälle.  Käyntien ja kävijöiden määrä 
kasvaa koko ajan palvelualustan monipuolistues-
sa ja sen tunnettavuuden lisääntyessä.  

Syyskuun lopussa julkaistu Kotiin tuotavat 
palvelut –hakemisto on ensimmäinen YSSI.FI –
palvelualustan ”virallisempi osuus”, jonka kautta 
Sosteri jatkossa ohjaa ikäihmisille kotiin tuota-
vien palvelujen tietoja palveluja tarvitseville pal-
velujen tarvitsijoille sekä heidän omaisilleen. 

- Yhteistyömme myötä Sosteri on luopumassa 
ikäihmisten palveluoppaan osana julkaistusta 
painetusta palveluhakemistosta ja jatkossa tämä 
palveluohjaus totutetaan vain sähköisenä versio-
na YSSI.FI –palvelualustalla. 

- Toki tästä hakemistosta pystytään jatkossa-
kin tulostamaan printtiversio kaikille niille palve-

lunkäyttäjille, joilla ei ole digitaalinen versio käy-
tettävissä. 

- Seuraavaksi Kotiin tuotavat palvelut –
hakemistoa on toivottu laajennettavaksi esimer-
kiksi lapsiperheiden tarpeisiin vastaavaksi, esit-
telee hakemiston kehittämiseen Sosterin kanssa 
osallistunut Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n välvouhka Kimmo Käärmelahti. 

Syyskuun lopussa julkaistu Kotiin tuotavat 
palvelut –hakemisto on rakennettu pitkälti Sos-
terin myöntämällä kohderahoituksella sekä Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry:n saamalla Eevi 
ja Emil Tannisen säätiön avustuksella. 

 

Vapaaehtoistoiminnan palvelut 
julkaistaan vapaaehtoisten päivänä 

Kotiin tuotavat palvelut –hakemisto-

osuuden lisäksi YSSI.FI –palvelualustalle ollaan 
parhaillaan rakentamassa Vapaaehtoistyön 
palvelukeskus -sovellusta, jonka puitteissa tul-
laan auttamaan niin vapaaehtoistyöntekijöiden 
apua tarvitsevia kansalaisia ja yhteisöjä kuin 

 YSSI.FI –palvelualusta kasvaa ja kukoistaa 

YSSI.FI –palvelualustasta löytyy jo yhdistysten yleishakemisto, tapahtumakalenteri, harraste– ja vertaistukitoimintojen esittelyjä 
sekä ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen hakemisto. Seuraavaksi palvelualustaan luodaan vapaaehtoistoiminnan 
palvelupalikka, kokoontumis– ja harrastetilojen hakemisto sekä lapsiperheille tarjottavien palvelujen hakemisto. 
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ILMOITA YHDISTYS YSSI.FI –PALVELUALUSTAAN TÄSTÄ LINKISTÄ 

ILMOITA TAPAHTUMA YSSI.FI –PALVELUALUSTAAN TÄSTÄ LINKISTÄ 

ILMOITA HARRASTUS YSSI.FI –PALVELUALUSTAAN TÄSTÄ LINKISTÄ 

ILMOITA VERTAISTUKITOIMINTA YSSI.FI –PALVELUALUSTAAN TÄSTÄ LINKISTÄ 

ILMOITA PALVELUTUOTTAJA YSSI.FI –PALVELUALUSTAAN TÄSTÄ LINKISTÄ 

myös vapaaehtoistyötä järjestäviä yhdistyksiä ja 
yhteisöjä. 
- Vapaaehtoistyön palvelukeskus -sovelluk

-sen idea on yhdistää toimijoita, lisätä yhteis-
työn tuomaa synergiaa, tarjota kansalaisille toi-
mintamahdollisuuksia sekä toisaalta antaa heille 
sitä apua, mitä vapaaehtoistyö Savonlinnan seu-
dulla tarjoavat. 

- Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimin-
taideaan ei todellakaan kuulu ”perustaa omia 
vapaaehtoisjoukkoja” vaan tavoitteemme on 
omalla panoksellamme tukea kaikkia niitä yhdis-
tyksiä, jotka ovat paikallisia vapaaehtoistoimin-
nan järjestäviä ja osaavia, Käärmelahti rauhoit-
telee uuden YSSI.FI –palvelualustan rakentami-
sesta huolestuneita vapaaehtoistyön paikallisia 
järjestäjiä. 

- Vapaaehtoistyön kehittämisessä ei saisi olla 
kyse reviirien vahtimisesta vaan avoimesta ris-
tiinpölyttämisestä. Meille Kolomosessa on ”ihan 
sama” mistä aateperustasta kunkin yhdistyksen 
tai yhteisön vapaaehtoistyö ponnistaa, Käärme-
lahti painottaa yhteistyön ja keskinäisen luotta-
muksen merkitystä. 

Sekä YSSI.FI –palvelualustan Vapaaehtois-
työn palvelukeskus -sovellusta että osittain 
myös Kotiin tuotavat palvelut –sovellusta on 
kehitetty Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
saamalla Eevi ja Emil Tannisen säätiön avustuk-
sella.  

- Ilman tuota avustusta tämäkään kehittämis-
työ ei olisi ollut mahdollista. 

 

Kokoontumis– ja harrastetiloista  
kaivataan yhtenäistä hakemistoa 

Savonlinnan kaupungin lähidemokratiatoimin-
nan kumppanuuspöydissä nousi jo keväällä 
2019 esiin toive eri kokoontumis-, harraste- ja 
juhlatilojen yhteisestä luetteloinnista ja käteväs-
tä hakukoneesta, jonka avulla tiloja etsivät toi-
mijat voisivat etsiä tarpeisiinsa sopivia toimitilo-
ja. 

- Nyt tähän tarpeeseen pyritään vastaamaan 
etsimällä rahoitusta YSSI.FI –palvelualustalle 
rakennettavaan toimitilahakemistoon. 

- Keväällä kumppanuuspöydissä esiin noussut-
ta ideaa on kesän aikana kypsytelty ja toimintoa 
on esitelty osassa syyskauden kumppanuuspöy-
distä. 

- Vastaanotto on ollut todella hyvä, joten 
käymme tämän työkalun rakentamiseen ja tie-
tojen kokoamiseen heti, kun saamme rahoituk-
sen tähän työhön varmistetuksi, lupaa Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n välvouhka Kimmo 
Käärmelahti. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja 

puhelin 0500 691 574 

sähköposti sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
välvouhka Kimmo Käärmelahti  
puhelin 044 741 9820 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://yssi.fi/ilmoita-yhdistys/
https://yssi.fi/tapahtumat/yhteiso/lisaa
https://yssi.fi/ilmoita-harrastusryhma/
https://yssi.fi/ilmoita-vertaistukiryhma/
https://yssi.fi/ilmoita-palveluntuottaja/
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


Kuukausi@posti 9-2019 -5- 

Nyt on Savonlinnan asukkailla viikko aikaa sa-
noa oma sanansa ”SOTE-suunnasta” eli sosiaali– 
ja terveyspalvelujemme järjestäjäkumppanista. 

Pelkistettynä kyse on tässä vaiheessa ennen 
kaikkea sairaanhoidon päivystystoiminnan ja 
erikoissairaanhoidon järjestäjäkumppanista. 

Sosterin hallinto ja eri henkilöstöryhmät ovat 
oman kantansa ilmaisseet hyvin selkeästi, sa-
moin Sosterin jäsenkunnista Enonkoski ja Ran-
tasalmi. 

Näiden lausuntojen mukaan oikea vaihtoehto 
on yhteistyön suuntaaminen Pohjois-Savon sai-
raanhoitopiirin ja Kuopion yliopistollisen keskus-
sairaalan suuntaan. 

Savonlinnan kaupunginhallitus halusi kuulla 
myös kaupunkilaisia ja avasi kahdeksi viikoksi 
kyselyn, jossa selvitetään kaupunkilaisten toi-
veita tulevan yhteistyökumppanin valintaan. 

 

SOTE-kumppanin valinta vaikuttaa 

moneen muuhunkin asiaan 

On selvää, että SOTE-kumppanin valinta vai-
kuttaa moneen muuhunkin asiaan kuin pelkäs-
tään ympärivuorokautisen erikoissairaanhoitota-
soisen lääkäripäivystyksen säilymiseen Savon-
linnassa. 

Esimerkiksi ammattikorkeakoulutasoisen sai-
raanhoitajakoulutuksen järjestäminen liittyy 
keskeisesti tuohon erikoissairaanhoidon järjestä-
miseen; nykyisen lainsäädännön ja käytäntöjen 
valossa XAMK:n sairaanhoitokoulutuksen säily-
minen Savonlinnassa on sidoksissa erikoissai-
raanhoidon järjestämiseen. 

Savonlinnan kaupungin tilanne ei kestä enää 
yhtään suoneniskua sen paremmin työ– kuin 

opiskelijapaikkojenkaan osalta; erikoissairaan-
hoidon loppuminen Savonlinnassa aiheuttaisi 
noin 500 hoitoalan työpaikan sekä usean sadan 
hoitoalan opiskelupaikan vähennyksen. 

Hieman pidemmällä aikavälillä Savonlinnan 
ratkaisu voi vaikuttaa myös maakuntarakentee-
seen; jos Savonlinnan seutu suuntautuu SOTE-

palveluissa selkeästi Pohjois-Savon suuntaan, 
saattaa edessä olla myös muutoksia maakunta-
jaossa. 

Kun Mikkelin seudulla toimiva toinen maakun-
nan sairaanhoitopiiri samaan aikaan vilauttelee 
tiivistyvää yhteistyötä Keski-Suomen ja/tai Päi-
jät-Hämeen kanssa, saattaa edessä olla myös 
merkittävä maakuntauudistus. 

Tässä uudistuksessa Pohjois-Savon maakun-
nasta saattaa muotoutua Savon maakunta, jos-
sa reuna-alueet etsivät itselleen toimintakentän 
muista maakunnista. Näinhän esimerkiksi jo nyt 
Etelä-Savon maakunnassa on tapahtumassa 
Heinäveden suuntautuessa Pohjois-Karjalan ja 
Joroisen Pohjois-Savon maakuntiin. 

Mutta nyt kaupunkilaisten mielipidettä haetaan 
nimenomaan erikoissairaanhoidon kumppanista; 
haluammeko omat erikoissairaanhoidon päivys-
tysratkaisut järjestettäväksi yhteistyössä Mikke-
lin seudun ESSOTEn kanssa vaiko Kuopion yli-
opistollisen keskussairaalan ympärille rakentu-
neen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. 

Oman näkemyksensä asiaan voi 21. 10 saakka 
kertoa Savonlinnan kaupungin sivuilla olevassa 
kyselyssä tämän linkin kautta. 

Toivottavasti kaupunkilaiset ottavat nyt vilk-
kaasti kantaa oman tulevaisuuteensa kannalta 
erittäin merkittävään asiaan. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a44f7815-00b8-4334-8e80-dadafcd0fb04?displayId=Fin1850501
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Sosterin sairaanhoitaja ja XAMK:n YAMK-

opiskelija Lotta Nokelainen kehittää opinnäyte-
työnään Sosteriin sähköistä asiakasraatia.  

Asiakasraatia testataan lokakuussa Facebookis-
sa Sosterin asiakasraatiryhmässä. Facebookissa 
asiakasraadin sivulle pääsee suoraan tämän lin-
kin kautta. 

Asiakasraadin tavoitteena on kehittää Sosterin 
palveluita asiakaslähtöisemmäksi yhdessä asiak-
kaiden kanssa. Asiakasraadissa voit kertoa idea-
si ja kehittämisehdotuksesi sekä keskustella 
Sosterin palveluiden kehittämisestä.  

Liity ryhmään ja lähde testaamaan ja kehittä-
mään Sosterin asiakasraatia. Löydät ryhmän kirjoittamalla hakusanaksi ”Sosterin asiakasraati” tai 
suoraan yllä olevan linkin kautta.  

Kaikkien asiakasraatiin osallistuneiden kesken arvotaan kaksi ALKU- kahvilan lahjakorttia.  

Lähde kehittämään 

Sosterin asiakasraateja 

Millaisia palveluja Pun-
kaharjun alueen asuk-
kaat saavat ja haluavat 
Sosterilta? Miten asia-
kas- ja potilaspolkuja 
voidaan kehittää nykyi-
sestään? Miten Savon-
linnan Seudun Kolomo-
nen ry:n ylläpitämä YS-
SI.FI -palvelualusta pal-
velee Punkaharjun alu-
een asukkaita esimer-
kiksi Kotiin tuotavien 
palvelujen -hakemiston 
tai Tapahtumakalenterin kautta? 

Sosterin ja yhdistysten yhteinen paja Punka-
harjun alueen sosiaali– ja terveyspalvelujen, 
asiakaspolkujen, yhdistysyhteistyön, YSSI.FI-
palvelualustan ja muiden yhteisten toimintojen 
kehittämiseksi järjestetään Punkaharjulla Ys-
täväntuvalla, Kauppakatu 2, tiistaina 15. 
10. 2019 klo 12-15. 

Sosterin puolelta tilaisuuteen ovat saapumassa 
prosessiluotsi Pia Karttunen, fysioterapeutti Virpi 

Kasper ja kliininen asiantuntija Päivi Laitinen. 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja YS-

SI.FI -palvelualustan osalta tilaisuuteen on osal-
listumassa välvouhka Kimmo Käärmelahti. 

Punkaharjun alueen työpaja on avoin kaikille 
asiasta kiinnostuneille, mutta kahvitarjoilun 
määrän varmistamiseksi osallistujien toivotaan 
ilmoittautuvan viimeistään maanantaina 14. 10. 
2019 sähköpostilla osoitteeseen 

 kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Tervetuloa Ystäväntuvalle keskustelemaan 

Punkaharjun palvelujen kehittämisestä 

https://www.facebook.com/groups/sosterinasiakasraati/
https://www.facebook.com/groups/sosterinasiakasraati/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunta 
merkitsi kokouksessaan 22. 8. 2019 tiedok-
seen keväällä 2019 hyväksytyn Etelä-Savon 
maakunnan lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman ja päätti tässä yhteydessä: 

”Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi maa-
kunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelman ja päättää samalla, että Sa-
vonlinnan kaupungin lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelma kirjoitetaan osaksi maa-
kunnallista hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä 
Sosterin ja kolmannen sektorin kanssa.  

Vastuuhenkilönä toimii varhaiskasvatus-
päällikkö, joka kokoaa työryhmän laatimaan 
ko. suunnitelmaa.  Suunnitelman tulee olla 
valmiina viimeistään keväällä 2020.” 

 

Nyt ryhdytään yhdessä töihin 

Tämä työskentely käynnistetään lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden yhdistysten ja yh-
teisöjen toimesta kaupungintalolla kaupun-
ginhallituksen isossa kabinetissa 
(kaupungintalon ruokalan vieressä) keskiviik-
kona 16. 10. 2019 klo 18.00. 

Mukaan kutsutaan kaikki yhdistys– ja yhteisö-
toimijat, joita kiinnostaa osallistua Savonlinnan 
kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman laatimiseen. Kokouksessa valitaan myös 
lapsiperhetoimijoiden edustajat Savonlinnan 
kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telmaa valmistelevaan työryhmään. 

Tässä kokouksessa työskentelyn pohjaksi Sa-
vonlinnan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö 
Anna-Liisa Sairanen esittelee Savonlinnan kau-
pungin hyvinvointisuunnitelman painopistealueet 
lasten, lapsiperheiden ja nuorten osalta, samoin 
lasten ja nuorten maakunnallisen hyvinvointi-
suunnitelman keskeiset asiat ja suunnitelmaa 
kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman laatimiseksi. 

 

Tavoitteena herätellä lasten ja nuorten 

parissa työskentelevät yhteistyöhön 

Tämän jälkeen voimme käydä em. esittelyn 
lisäksi keskustelua myös siitä, miten organisoim-
me Savonlinnan lapsi-, nuoriso- ja lapsiperhetoi-
mintaan erikoistuneiden yhdistysten ja yhteisö-

jen ”taustatyöskentelyn” kaupungin valmistelu-
työryhmään Savonlinnan lapsi-, nuoriso- ja lap-
siperhetoimintaan erikoistuneiden yhdistysten ja 
yhteisöjen keskuudesta nimettävien 2-3 edusta-
jan työskentelyn tukemiseksi sekä Savonlinnan 
kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telman suunnitteluprosessin jalkauttamisesta 
savonlinnalaisten keskuuteen. 

Tavoitteena on hyvinvointisuunnitelman laati-
misen myötä kehittää ja lisätä muutenkin lasten, 
nuorten ja lapsiperheiden parissa tekevien yh-
distysten ja yhteisöjen yhteistyötä, joten keski-
viikon tilaisuuteen toivotaan laajaa osanottoa 
kaikista aiheesta kiinnostuneista Savonlinnan 
lapsi-, nuoriso- ja lapsiperhetoimintaan erikois-
tuneista yhdistyksistä ja yhteisöistä.  

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
puhelin 044 741 9821 

sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Sosterin ja Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:n kehittä-
mät ja käyttämät kansalaisten 
elämää helpottavat sähköiset 
palvelut ovat esittelyssä Linna-
lassa torstaina 17. 10. klo 12 
alkaen. 

Sosterin osalta esittelyssä 
ovat mm. sähköinen ajanva-
raus, ISLABin laboratorioajan-
varaus, sähköiset yhteydenot-
tomahdollisuudet  eri tarpeisiin 
terveysasemille, hammashoito-
laan ja röntgeniin. 

Esittelyssä ovat myös 
www.sosteri.fi -kotisivut; digi-
taaliset asiakaspolut, riskites-
tien tekeminen, omahoidon tuki ja eri palauteka-
navat sekä esimerkiksi Nestori, Huoli -
lomakkeen käyttö 

Tilaisuudessa esitellään myös terveydenhoitoon 
liittyviä kansallaisia sovelluksia kuten esimerkiksi 
Omakanta, jossa on mahdollista tehdä mm. lää-
kityksen tarkistaminen ja reseptien uusiminen ja 
vaikkapa hoitotahdon ilmaiseminen. 

Esillä torstain tilaisuudessa on myös Savonlin-
nan kesäyliopiston Geronet-hanke, jossa järjes-
tetään tietokone- älylaite- sekä hyötysovellus-
koulutuksia ikääntyville. 

 

YSSI.FI –palvelualustan uusi Kotiin  
tuotavat palvelut -hakemisto esittelyssä 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kehittä-
män ja ylläpitämän YSSI.FI –palvelualustan 
osalta esittelyssä ovat sekä jo olevat palvelut 
että suunnitelmat tulevista palveluista. 

Tutumpia YSSI.FI –palvelualustan toimintoja 
ovat yhdistysten yleisesittelyt, tapahtumakalen-
teri, harrastustoimintojen ja vertaistukitoiminto-
jen esittelyt. 

Uusimpana YSSI.FI palvelualustan toimintona 
sähköisten palvelujen esittelytilaisuudessa tors-

taina 17. 10. Linnalassa on Kotiin tuotavat pal-
velut –hakemiston ja hakukoneen esittely. 

Tämä hakemisto ja hakukone on tehty yhteis-
työssä Sosterin kanssa tukemaan ja auttamaan 
ikäihmisten kotona asumista. 

Kotiin tuotavien palvelujen hakemisto ja haku-
kone tulee vuoden 2020 alusta korvaamaan Sos-
terin Ikäihmisten palveluoppaan yksityisten pal-
velujen hakemiston, joten nyt on hyvä aika tu-
tustua tähän ikäihmisten elämää tukevaan ja 
turvaavaan työkaluun. 

YSSI.FI –palvelualustan Kotiin tuotavat palve-
lut –pavelukokonaisuutta on jo pyydetty laajen-
nettavaksi ikäihmisten palvelun lisäksi Sosterin 
muihinkin asiakaspolkuihin. 

Esimerkiksi lapsiperheiden elämää helpottavien 
ja tukevien palvelujen osalta olemme saaneet jo 
nyt yhteydenottoja kotiin tuotavien palvelujen 
esittelemiseksi. 

Ilaisuuden järjestävät yhteistyössä Linnalan 
opisto, Sosteri, Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry ja Savonlinnan kesäyliopisto. 

Lisätietoja torstain 17. 10. sähköisestä iltapäi-
västä löytyy tämän linkin kautta. 

YSSI.FI -palvelualustan ja  
Sosterin sähköiset palvelut 
esittelyssä Linnalassa 

https://opistopalvelut.fi/linnala/course.php?l=fi&t=4527
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Tukiperheille on aina tarvetta ja kysyntää. Tu-
kiperhettä tarvitsevat eri-ikäiset lapset, jotka 
ovat erilaisissa elämäntilanteissa. Tukiperheenä 
tuet lapsen koko perhettä antaen lapselle turval-
lisen aikuisen aikaa ja samalla lapsen vanhem-
malle omaa aikaa.  

Tavallisesti lapset viettävät tukiperheessä noin 
yhden viikonlopun kuukaudessa. Näinä viikon-
loppuina tukiperheissä eletään aivan tavallista 
arkea: käydään ulkona ja tehdään ruokaa. Tuki-
viikonloppujen aikana lapselle voi mahdollistaa 
erityisiäkin kokemuksia, mutta kaikkein tärkein-
tä on vain antaa lapselle aikaa ja yhdessäoloa. 

Savonlinnan seudulla yksi merkittävä tukiper-
hetoiminnan järjestäjä on Punkaharjun SOS-

lapsikylä, joka myös tukee tukiperheitä monin 
eri tavoin. Tämän lisäksi lapsikylien yhteisölli-
syys mahdollistaa verkostoitumisen muiden tuki-
perheiden kanssa. 

 

Tukiperhe saa tukea arkeensa 

Käytännön tukea tukiperhe saa toimintaansa 
mm. tukisuhteen valmisteluun (lapsen valinta ja 
esittely tukiperheelle, tukiperheen esittely lap-

selle ja hänen vanhemmilleen, tutustuminen, so-
pimuksen tekeminen, yhteydenpito sosiaalitoi-
meen). 

Lisäksi tarjolla on Pukaharjun SOS-Lapsikylän 
tukityöntekijöiden konsultaatiotuki ja säännölli-
nen yhteydenpito tukisuhteen ajan ja mahdolli-
suus osallistua SOS-Lapsikylän ja erilaisten yh-
teistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin, 
retkiin, tapahtumiin, leireihin. 

Haluamme tarjoamamme tuen avulla tehdä tu-
kiperheenä toimimisesta mahdollisimman yksin-
kertaista ja luontevaa. 

Seuraava Savonlinnan seudun tukiperheiden 
valmennus Punkaharjun SOS-lapsikylässä käyn-
nistyy 9.11. 2019 ja ilmoittautuminen tähän val-
mennukseen tapahtuu 25. 10. 2019 mennessä 
suoraan Punkaharjun SOS-lapsikylään. 

 

Lisätietoja 

Punkaharjun  SOS Lapsikylä  
Reetta Kosonen 

sähköposti reetta.kosonen@sos-lapsikyla.fi  
puhelin044 761 4188 

Olisiko sinulla  
aikaa lapselle? 

mailto:reetta.kosonen@sos-lapsikyla.fi
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Piällysmiehen hyvä toiminta 

toi seutukunnalle lisää jaettavaa 

Valtakunnallisesti parhaiten työssään menesty-
neetLeader-ryhmää saa lisärahoitusta maa- ja 
metsätalousministeriöltä. Kehystarkistuksessa 
arvioitiin ensimmäistä kertaa laajasti Leader-
ryhmien toiminnan vaikuttavuutta, laatua ja 
strategian mukaisen hanketoiminnan edistymis-
tä. 

Lisäkehystä saivat ne Leader-ryhmät, jotka 
ovat sovittujen kriteerien perusteella tässä vai-
heessa ohjelmakautta onnistuneet parhaiten 
paikallisen kehittämisstrategian toteuttamises-
sa. Vaikuttavuutta arvioitiin muun muassa uu-
sien yritysten määrällä, hanketoimijoiden mää-
rällä ja miten paljon hankkeissa tehdään talkoo-
työtä sekä mittaamalla hallinnon tehokkuutta. 

Leader Piällysmies saa lisärahoitusta 153 400 
euroa, josta yli puolet jaetaan kehittämishank-
keisiin vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Vuoden 2019 lopussa käynnistyy Piällysmiehel-
lä Paikat kuntoon 2 -teemahankehaku, jonka 
kautta yhdistykset voivat hakea rahoitusta pie-
nille saavutettavuutta ja energiataloutta paran-
taville rakennusinvestoinneille ja rakentamiseen 
liittyville laiteinvestoinneille. 

Rahoitusta hakevien yhdistysten suunnittele-
mien toimenpiteiden kustannusarvio voi olla 
1000-10000 euroa. Toimenpiteeseen myönnet-
tävä julkinen tuki on 70 % ja yksityisrahoitus-
osuus 30 % on katettava hakijan omalla rahoi-
tuksella, joka voi olla kokonaan talkootyötä. 

Hankkeesta rahoitusta saavilla toimenpiteillä 
parannetaan yhteisten kokoontumistilojen ener-
giataloutta, niiden käytettävyyttä sekä esteettö-
myyttä ja kohennetaan ympäristön tilaa. Hank-
keeseen haetaan 42 000 euron tuki jaettavaksi 
alatoimenpiteiden toteutukseen. 

Teemahankehaku on avoinna 1.10.-
20.12.2019. Hakemiseen saa apua ja neuvoja 
Leader-ryhmästä sekä Elävä kylä ossoo ja osal-
listaa -koulutuksissa: 

 

31.10. klo 18-20 Kerimäki, Pysäkki 
6.11. klo 18-20 Enonkoski, kunnanvirasto 

14.11. klo 18-20 Savonranta, Sampola 

28.11. klo 18-20 Kallislahti, Kallislahden koulu 

 

Lisätietoja Piällysmies ry:ltä: 
Toiminnanjohtaja Teppo Leppänen 

Puhelin 050 558 0636 

tai sähköposti teppo.leppanen@savonlinna.fi 
Hankeneuvoja-toimistosihteeri Sini Yläsaari 
Puhelin 044 976 6880 

tai sähköposti sini.ylasaari@savonlinna.fi 
 

Taikesta tukea kulttuuriin 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen 
edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Tai-
ken tehtävä on edistää taidetta kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen 
kuuluu Taiken työalueihin, mutta vain siltä osin 
kuin se ei ole minkään muun viranomaisen teh-
tävänä. 

Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikun-
nat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammatti-
taiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille 
– yhteensä noin 40 miljoonaa euroa vuosittain. 

Yhteisöavustusten hakuaika on lokakuu. Yhtei-
söt voivat hakea erityis- ja toiminta-avustuksia 
vuodelle 2020. Taike jakaa tänä vuonna lisäksi 
esittävien taiteiden yhteisöille viisivuotisia toi-
minta-avustuksia kehittämiseen. 

Hakuaika päättyy 31. 10. 2019. 
Lisätietoja Taiken avustusmahdollisuuksista 

tämän linkin kautta. 
 

Suomen kulttuurirahastosta tukea  
esimerkiksi taiteelliseen työskentelyyn 

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto 
myöntää apurahoja tieteelliseen ja taiteelliseen 
työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. 

Apurahaa voivat hakea kaikki suomalaiset, 
Suomessa asuvat tai toimivat henkilöt ja yhtei-
söt. Hakea voivat myös muut, jos hakemuksella 
on selkeä, vahva yhteys Suomeen tai suomalai-
seen kulttuuriin. 

Lokakuun haun apurahat jakaantuvat työsken-
telyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Haun yhtey-
dessä ovat haettavissa myös Eminentia-, Taidet-
ta hoitolaitoksiin- ja Keskusrahaston lisärahoitus 
vaihtuvalle tieteenalalle -apurahat. 

Lisätietoja tämän linkin kautta. 

mailto:teppo.leppanen@savonlinna.fi
mailto:sini.ylasaari@savonlinna.fi
https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1286386
https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto
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Raittiiden ja tupakoimattomien nuorten 
määrän myönteinen kehitys pysähtyi 

Nuorten terveystapatutkimuksessa on seurat-
tu 12–18-vuotiaiden tupakkatuotteiden ja alko-
holin käyttöä ja rahapelaamista joka toinen 
vuosi. Vuonna 2019 kyselyyn vastasi 3520 
nuorta (37 %). 

Tupakkatuotteiden käytön väheneminen py-
sähtyi vuosien 2017–2019 aikana. Tupakointi-
kokeilujen väheneminen pysähtyi 14-vuotiailla 
ja 16–18-vuotiailla pojilla. Harva 12-vuotias oli 
kokeillut tupakkaa. Nuuskan käyttö lisääntyi 
2010-luvulla sekä 16–18-vuotiailla pojilla että 
tytöillä. Sähkösavukkeiden käyttö lisääntyi 16–
18-vuotiailla pojilla vuodesta 2013. Puolet käytti 
sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä. Ve-
sipiipun käyttö ei juuri muuttunut. Harvassa ko-
dissa tai perheen autossa sai tupakoida. Van-
hempien tupakointi ja tupakansavulle altistumi-
nen vähenivät. Yli kolmannes nuorista uskoi, 
että vuonna 2030 juuri kukaan ei tupakoi Suo-
messa. 

Raittiiden osuuden lisääntyminen pysähtyi 
2017–2019 välillä. Kuukausittain ja viikoittain 
juovien sekä humalaan juovien osuuksien vähe-
neminen tasaantui vuoden 2015 jälkeen. Alko-
holin hankki alaikäisille yleensä joku muu ja 
vain harva oli ostanut itse Alkosta tai kaupasta. 
Alkoholimainontaa nähneiden osuus laski. 

Pelaaminen rahapeliautomaateilla väheni hie-
man ja oli selvästi vähäisempää kuin ennen la-
kimuutosta 2011. Nettipelaaminen oli 12–14-

vuotiailla harvinaista, mutta yleistyi 16-

vuotiaana. Rahapelaamisen ongelmallisuudesta 
raportoi 12 % alaikäisistä. 

Selvitys löytyy pdf-tiedostona tästä linkistä. 
 

Vahvistamo on täällä 

Vahvistamo on yksi nuorisoalan osaamiskes-
kuksista, joka koostuu MIELI Suomen Mielen-
terveys ry:stä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä 
ja Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry:stä. 
Sen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia 

ja vahvistaa nuorten parissa työskentelevien 
osaamista. Vahvistamon toiminta keskittyy mie-
lenterveysongelmien ja päihde- sekä pelihaitto-
jen ehkäisemiseen. 

Vahvistamo tarjoaa tietoa ja koulutuksia sekä 
tuottaa erilaisia ilmaismateriaaleja nuorten 
kanssa työskenteleville. Pyysimme heitä kokoa-
maan heidän TOP 5 materiaalit mielentervey-
teen liittyen - nappaa ne heti käytettäväksi 
nuorten kanssa! 

Lue lisää Vahvistamosta ja Vahvistamon ma-
teriaaleista tästä linkistä. 

 

Lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämään-
sä ja viihtyvät koulussa  
– opiskelusta pitävät etenkin ammattioppi-
laitosten pojat  

 Yli puolet lapsista ja nuorista kertoo pitävänsä 
koulunkäynnistä ja kokevansa opettajien olevan 
kiinnostuneita oppilaan kuulumisista. Koulun-
käynnistä pitävät etenkin perusopetuksen 4. ja 
5. luokan oppilaat sekä ammattioppilaitosten 
opiskelijat, etenkin pojat. Tiedot selviävät tuo-
reesta Kouluterveyskyselystä. 

Koulu-uupumusta kokevat yleisimmin tytöt 
perusopetuksen 8. ja 9. luokilla ja lukioissa (20 
%).  

 

Kuukausi@posti 9-2019 

Jatkuu seuraavalla sivulla>>>>>>> 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161741/STM_2019_56_Nuorten_terveystapatutkimus_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.alli.fi/vaikuttaminennuorisotyon-puolestanuorisotyon-viikko-7-13102019materiaalipakettitoimintaa
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”Oppilaitosten osallisuutta tukevalla toiminta-
kulttuurilla on tärkeä asema lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin edistämisessä, ja sitä tulee edel-
leen vahvistaa”, toteaa THL:n erikoistutkija 
Riikka Ikonen.  

 Koulukiusatuksi tulemisessa ei ole merkittä-
vää muutosta vuoteen 2017 verrattuna, mutta 
kymmenessä vuodessa kiusaaminen on vähen-
tynyt etenkin perusopetuksen 8. ja 9. luokilla. 
Koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa ker-
too joutuneensa seitsemän prosenttia perus-
opetuksen 4. ja 5. luokan oppilaista, kuusi pro-
senttia perusopetuksen 8. ja 9. luokan oppilais-
ta, prosentti lukiolaisista sekä neljä prosenttia 
ammattiin opiskelevista.   

Kouluterveyskyselyssä selvitettiin myös aiem-
paa laajemmin häirinnän ja väkivallan koke-
muksia. Pojilla on tyttöjä enemmän fyysisen 
uhan kokemuksia, tytöt kokevat poikia yleisem-
min seksuaalista häirintää ja väkivaltaa sekä 
henkistä tai fyysistä väkivaltaa perheessä.  

Tytöt kertovat poikia yleisemmin kokemastaan 
väkivallasta aikuiselle. Pojat kokevat saavansa 
tyttöjä useammin apua ja tukea väkivallan ko-
kemuksiin koulun aikuisilta ja palveluista koulun 
ulkopuolelta. 

Lisätietoa kouluterveystutkimuksesta tämän 
linkin kautta. 

 

Vuoden vapaaehtoinen  
-äänestys on alkanut! 

Vuoden 2019 vapaaehtoisen valinta on eden-
nyt äänestysvaiheeseen. Valitettavasti tänä 
vuonna kukaan ei ehdottanut kisaan yhtäkään 
savonlinnan seudulla toimivaa vapaaehtoista, 
mutta valtakunnallisesti on kuitenkin koossa 86 
huikeaa ehdokasta, joihin voi tutustua tämän 
linkin kautta. 

Vuoden vapaaehtoista voi äänestää Kansalais-
areenan verkkosivuilla tämän linkin kautta 
27.10. 2019 saakka ja äänestyksen tuloksen 
pohjalta asiantunteva arvovaltainen raati valit-

see Vuoden vapaaehtoisen kymmenen eniten 
yleisöääniä saaneen joukosta. Vuoden 2019 va-
paaehtoinen palkitaan kansainvälisenä Vapaa-
ehtoisten päivänä 5. 12. 2019. 

Lisätietoja Vuoden vapaaehtoisen valinnasta 
tämän linkin kautta. 

 

Toimenpiteitä maaseudun elämään 

Maan edellisen halltuksen nimeämä Suomen 
harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien 
parantamista pohtinut työryhmä on saanut 
työnsä päätökseen. 

Työryhmän tehtävänä oli käydä läpi ja esittää 
konkreettisia poliittisia toimenpiteitä mm. Har-
vaan asutun maaseudun strategian 2017–2020 
toimenpiteiden toteutukselle sekä tarkastella 
verohuojennuksiin ja alueellisiin tukiin liittyviä 
mahdollisuuksia harvaan asutun maaseudun nä-
kökulmasta. Työryhmän tarkastelussa oli joita-
kin Ruotsin ja Norjan aluepoliittisia toimenpitei-
tä ja niiden sovittaminen meidän olosuhteisiin. 
Lisäksi on käsitelty byrokratian purkuun liittyviä 
toimenpiteitä ja maaseutuvaikutusten arviointi-
työkalun käyttöä. 

Harvaan asuttu maaseutu kattaa 68 prosenttia 
Suomen pinta-alasta, ja siellä asuu nykyisellään 
noin viisi prosenttia väestöstä. Valtaosa luon-
nonvaroista sijaitsee alueella. Tärkeä kysymys 
on, miten luonnonvaroja hyödynnetään mahdol-
lisimman kestävällä tavalla maamme elinvoi-
man vahvistamiseksi. Alueilla on merkitystä ih-
misten hyvinvoinnin lisääjänä. Väestön vähene-
minen ja ikääntyminen näkyvät harvaan asu-
tuilla alueilla. Osaavan työvoiman saatavuus on 
haasteena. Kasvava monipaikkaisuus tuo elin-
voimaa alueille, mutta lisää samalla tarvetta 
palveluihin. Harvaan asuttu maaseutu ei ole yh-
tenäinen. Tilastojen keskiarvojen taakse piilou-
tuu niin menestyneitä ja elinvoimaisia alueita 
kuin vähemmän hyvinvoivia. 
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>>>>>>> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Jatkuu seuraavalla sivulla>>>>>>> 

https://thl.fi/fi/-/lapset-ja-nuoret-ovat-tyytyvaisia-elamaansa-ja-viihtyvat-koulussa-opiskelusta-pitavat-etenkin-ammattioppilaitosten-pojat
https://thl.fi/fi/-/lapset-ja-nuoret-ovat-tyytyvaisia-elamaansa-ja-viihtyvat-koulussa-opiskelusta-pitavat-etenkin-ammattioppilaitosten-pojat
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/ehdokkaat/
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/ehdokkaat/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/4aaa8aff-0b9d-4cdf-8d2c-624ce9a69446?displayId=Fin1841662
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/
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Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen 
työryhmä on toimikautensa aikana perehtynyt 
harvaan asuttujen alueiden erityisiin olosuhtei-
siin ja esittänyt toimenpide-ehdotuksia seuraa-
viin teemakokonaisuuksiin: kunnossa oleva inf-
rastruktuuri, kilpailukykytekijät, luonto- ja luon-
nonresurssien kestävä käyttö, uudet palvelu-
muodot kumppanuuksien kautta, monipaik-
kaisuus ja paikkariippumaton työ sekä verotus 
ja alueelliset tuet. 

Raportti toimenpide-ehdotuksista löytyy tä-
män linkin takaa. 

 

Lapsen ääni kuuluu 

Vuoden 2019 Lapsen ääni –kyselyllä selvitet-
tiin 13-17-vuotiaiden lasten ja nuorten ajatuk-
sia köyhyydestä, työttömyydestä, turvallisuu-
desta, ilmastonmuutoksesta, eriarvoisuudesta 
sekä vaikuttamismahdollisuuksista. Kyselyyn 
vastasi 565 lasta eri puolilta Suomea. Tulokset 
julkaistiin kahdessa osassa: ensimmäinen osa 
käsitteli lasten ajatuksia tulevaisuuden Suomes-
ta, lokakuussa julkaistu raportti keskittyy puo-
lestaan lasten köyhyyskokemuksiin ja tulevai-
suuden unelmiin. 

Lapsen ääni -kyselyn tulokset osoittavat, että 
perheen taloudellinen tilanne heijastuu lasten 
unelmiin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Vähä-
varaisten perheiden lapsilla on heikompi usko 
tulevaisuuteen, ja he kokevat hyvin toimeentu-
levien perheiden lapsia useammin kiusaamista. 
Varallisuus heijastuu myös huoleen omasta 
henkisestä hyvinvoinnista. 

Lue selvitys kokonaisuudessaan tämän linkin 
kautta. 

Tuore näkemys asukastoimintaan 

2010-luvun vuokratalolähiössä vain harvat us-
kovat yhteiskunnan kehittyvän parempaan 
suuntaan. Eteenpäin menemisen tilalla on koke-
mus alakynteen ja puristuksiin joutumisesta 
ympärillä tapahtuvien muutosten edessä. 

Tutkija-kirjailija Lotta Junnilaisen kirjassa ku-
vataan kahden vuokratalolähiön arkea. Teos on 
tutkimus suomalaisen yhteiskunnan eriarvoistu-
misesta ja kaupunkien eriytymisestä. Se on ku-
vaus niukkuudesta, epävarmuudesta ja turhau-
tumisesta, mutta myös yhteisöllisyydestä ja so-
lidaarisuudesta. 

Aineisto on kerätty etnografisilla menetelmillä 
osallistumalla alueiden elämään ja asukkaiden 
arkeen puistoissa, pubeissa, asukastiloissa, 
kouluissa ja asukkaiden olohuoneissa. Kirja on 
tutkielma vuokrataloalueiden valtaväestön elä-
mästä, kokemuksista ja niistä mekanismeista, 
joilla toiset meistä työnnetään yhteiskunnan 
marginaaliin ja tehdään ikään kuin vääränlaisik-
si ihmisiksi. 

Kirja osoittaa, että luokkaerot eivät ole vain 
historian jäänne vaan elettyjä eriarvoisuutta 
tuottavia todellisuuksia. Teoksen pohjalta on 
helpompi ymmärtää, mistä eriarvoisuudessa on 
kyse ja miten sitä tuotetaan. Kirja sopii kaikille 
yhteiskuntatieteellisestä kirjallisuudesta kiinnos-
tuneille lukijoille sekä yliopistoihin kurssikirjaksi 
ja lukemistoksi.  

Tämän aineiston saa tässä vaiheessa vain os-
tettuna, mutta silti tässä tarkempi linkki asiasta 
kiinnostuneille. 

Kuukausi@posti 9-2019 

>>>>>>> Jatkoa edelliseltä sivulta 

KUN LÖYDÄTTE HYVÄN ARTIKKELIN, KIRJAN TAI MUUN AINEISTON 

JAKAKAAA SE KAUTTAMME MUILLEKIN 

Vinkit osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161833/MMM_2019_22.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161833/MMM_2019_22.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2019/10/08094144/Lapsen_Aani_2019_web.pdf
https://vastapaino.fi/sivu/tuote/lahiokyla/2450093
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Suuri Kiitos 

Suuri kiitos! -kampanjassa Savon-
linnan Seudun Kolomonen ry muis-

tuttaa yhdessä Kansalaisareena ry:n 
kanssa kiitoksen merkityksestä. 

  

Kampanja on osa Kansainvälisen 
vertaistuen päivän juhlistamista 
vuosittain lokakuun kolmantena 
torstaina eli tänä vuonna 17. 10. 

 

Jokainen meistä ansaitsee saada 
kiitoksen siitä, että auttaa toisia.  

 

Nyt on vertaisten vuoro.  

 

Oli vertaisuuden tukimuoto  
sitten mikä tahansa, ihmisten  

kohtaamisella ja vuorovaikutuksella 
on suuri merkitys. 

Vertaistukea saanut 
Oletko kiittänyt vertaistukijaasi tai miettinyt, kuinka sen tekisit?  

 

Kuka on se tärkeä ihminen, vertainen, jolta sait apua vaikeassa tilanteessa?  

 

Kuka auttoi selviytymään? 

 

Kiitä vertaistukijaa Suuri kiitos! -kortilla, jonka voit tulostaa ja antaa halua-
mallesi henkilölle. Valmis kortti löytyy tästä linkistä. 

Tai lähetä sähköinen viesti liittämällä siihen Suuri kiitos! -kuva,  
joka puolestaan löytyy tästä linkistä. 

 

Voitte myös lausua internetissä kiitoksenne kaikille vertaistukijoille  
käyttämällä hashtageja #SuuriKiitos ja #vertaistuki. 

http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/06/Suuri-Kiitos-printti_kehykset.jpg
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/06/Suuri-Kiitos-nettiversio.jpg
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Etelä-Savon maakuntahalli-
tus on nimennyt maakunnalli-
sen järjestöneuvottelukunnan 
pilotointikaudelle 2019-2020.  

Järjestöneuvottelukunta yllä-
pitää vuoropuhelua yhdistys-
ten ja julkisen sektorin toimi-
joiden välillä sekä osallistuu 
maakunnalliseen kehittämis-
työhön, esimerkiksi hyvinvoin-
tia ja terveyttä edistävän toi-
minnan suunnitteluun. 

Tavoitteena on lisätä kansa-
laisten osallisuutta maakunnal-
liseen kehittämis- ja ohjelma-
työhön.  

Järjestöneuvottelukunta on 
monialainen ja alueellisesti 
kattava. 

 

Puheenjohtaja 

Markku Turkia 

Naisvuoren Eläkkeensaajat ry 

 

Varapuheenjohtaja 

Sirpa Kolistaja 

Savonlinnan Seudun  
Kolomonen ry 

 

Rikhard Blomerus  
Settlementti Linnalan  
Nuoret ry 

  
Iiris Damsten 

Mannerheimin Lastensuojelu- 

liiton Järvi-Suomen piiri ry 

     
Kalle Husso 

Etelä-Savon Liikunta ry 

 

Susanna Issakainen 

Sulkavan kunta  
  
Marita Jurva 

Juvan kehitysvammaisten  
tuki ry 

 

 

 

Tuisku Jähi 
Monikulttuurityö Mimosa ry 

     
Kari Jääskeläinen 

Etelä-Savon sopimuspalo- 

kuntien alueneuvottelukunta 

     
Vesa Kallio 

MTK-Etelä-Savo ry 

 

Pertti Kumpulainen 

Pieksämäen  
Mielenterveysseura ry 

     
Anne Käyhkö 

Järvi-Suomen kylät ry 

     
Anne Matilainen 

Savon Martat ry 

 

Kaisla Pirkkalainen 

Teatteri Fennica 

     
 

Heikki Pyrhönen 

Mikkelin työttömät ry 

 

Noora Ruuth 

Savo-Kymen Vesaiset 
  
Jarna Räsänen 

Paiste ry 

         
Niina Turunen 

Saimaan Syöpäyhdistys ry 

     
Kauko Väisänen 

Etelä-Savon  
hyvinvointijärjestöjen tuki ry 

Etelä-Savon maakunnan järjestöneuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kokukseensa maakun-
taliiton kokoushuoneeseen lokakuun  alussa. Neuvottelukunta sai hyvät lähtökohdat työlleen ja 
aktiivisuuden toivotukset maakuntajohtaja Pentti Mäkiseltä. 
Järjestöneuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Markku Turkia Mikkelistä ja varapuheenjoh-
tajaksi Sirpa Kolistaja Savonlinnasta. 

Järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 
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NYT HETI 
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TOTEUTETTU ONNISTUNEESTI 
PERUTTU OSALLISTUJIEN PUUTTUESSA 

MUISTA ILMOITTAUTUA 

MUISTA ILMOITTAUTUA 

MUISTA ILMOITTAUTUA 
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Ilmoittaudu tästä 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ygEla2Y9WUis5H9XdoDiItvdf48UDOdFvQC44pcy3JhUOTJJU0ZPMVRIVThEQloyTEVHSzVDMUJVOS4u
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https://www.kunteko.fi/katso/1022
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/abf8a225-b5d1-4355-8718-6264ac34a52e?displayId=Fin1833510
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SPEKin ja yhteistyötahojen koordinoiman  
Paloturvallisuusviikon aloittava  

Päivä Paloasemalla® -tapahtuma järjestetään  
jälleen lauantaina 23.11.2019. 

 

Tapahtuman aikana opitaan tärkeitä paloturvallisuustaitoja  
ja tutustutaan palokunnan toimintaan hauskoilla tehtävärasteilla. 

 

Tilaisuuksien yhteydessä paloasemille on mahdollista sovitella  
muunkin auttamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen  

suuntautuvan järjestötoiminnan esittelyä. 
 

Jos haluatte mukaan toimialueemme Päivä Paloasemalla tilaisuuksiin,  

olkaa yhteydessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön  

Etelä-Savon koordinaattoriin Vesa Pietiläiseen,  

puhelin 040 733 5448 tai sähköposti vesa.pietilainen@spek.fi 

 

Toimialueemme Päivä Paloasemalla -tapahtumat  

löytyvät tämän linkin kautta 
 

mailto:vesa.pietilainen@spek.fi
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/#asemat
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