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1 YLEISTÄ  

 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun  
yhdistysten yhteisten toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja  
kansalaistoiminnan edistämiseksi vuonna 2007 perustettu  
rekisteröity, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.  
 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n arvolähtökohta on vahvistaa aktiivisen 
kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää yhdistysten vaikutusmahdollisuuksia, 
kehittää yhdistysten yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen 
yhdistysten itsenäisyyttä ja voimavaroja kunnioittaen sekä edistää kansalaisten 
suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia. 
 
Järjestön mottona on ”yhteistyöstä voimaa yhteiseen työhön.” Yhteistyö on 
välttämätöntä yhdistysten roolin vahvistamiseksi yhteiskunnallisessa toimijakentässä 
ja yhteistä työtä koordinoimaan tarvitaan vahva ja laaja-alaiset verkostot hallitseva 
veturi.  
 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry toimii alueen yhdistysten yhteistoiminnan 
puolueettomana koordinoijana ja koollekutsujana sekä mahdollistaa kansalaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävien toimintamallien 
kehittämisen.  

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on toimintavuoden 2017 toiminnassaan kehittänyt 
Savonlinnan seudulle toimintamallia yhdistysten ja julkisen sektorin yhteiselle työlle 
ja toiminut kolmannen sektorin toimijoiden tukijana. Toimintamallissa on 
mahdollistettu yhdistyksille keskinäinen verkostoituminen, yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa sekä kansalaisten voimaantuminen. Päämääränä toiminnassa on 
ollut järjestötoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen.  Kansalaisten 
voimaantumisessa tavoitteena on ollut yleinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä 
pyrkimys vahvistaa kansalaisten vaikuttamista ympäristöönsä ja hyvinvointiinsa 
lisäämiseen. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toiminnan suunnittelussa hyödynnettiin 
toimintavuoden 2017 osalta entistä laajemmassa määrin vuosikello-menetelmää, jossa 
yhdistyksen oma toiminta jo toiminnan suunnitteluvaiheessa sijoitettiin toteutusta ja 
seurantaa helpottavaan vuosikellokehykseen. Toimintaa ja tapahtumia sekä niihin 
osallistuneita tahoja kirjattiin toiminnanseurantakalenteriin joka helpottaa raportointia. 

 
Vuosi 2017 oli Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 10:s toimintavuosi, jota 
juhlistettiin vuoden aikana erilaisin tapahtumin. Myös Suomi 100 vuotta juhlavuosi 
näkyi Kolomosen toiminnassa. Toukokuussa järjestettiin Valtakunnalliset 
kohtaamispäivät Metsämuseo Lustossa, toukokuussa juhlavuotta vietettiin 
yhdistystoimijoiden kanssa perinteisessä yhdistystoritapahtumassa, syyskuussa 
järjestettiin erittäin onnistuneet hyvinvointimessut Tanhuvaarassa ja lokakuussa 
juhlistettiin 10-vuotistaivalta jäsenyhdistysten ja luottamus- sekä toimihenkilöiden 
kanssa perhehotelli Hospitzissa, jossa mustettiin kunniakirjoin perustajayhdistysten 
edustajia ja pitkäaikaisia työntekijöitä 
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10-vuotis juhlavuoden kunniaksi myös Kolomosen kotisivut ja muu visuaalinen ilme 
koki uudistuksen. 

2 JÄSENISTÖ 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenistö koostuu eri yhdistystoimialoihin 
kuuluvista yhdistyksistä, joista on perustettu yhdistysryppäitä saman toimialan 
yhdistyksille. Laaja jäsenpohja tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen yhteistyöhön ja 
verkostoitumiseen. Kolomosen tarkoituksena on löytää monipuolinen yhdistys- ja 
toimijayhteistyö, jonka avulla rakennetaan erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia yhdistyksille ja kansalaisille. 

  
Yhdistyksellä oli vuoden 2017 lopussa 158 jäsenyhdistystä.  
 

3 YLEISET KOKOUKSET 
 

Kevätkokous järjestettiin 5.4.2017, edustettuna oli 12 jäsenyhdistystä. 
Syyskokous järjestettiin 23.11.2017, edustettuna oli 9 jäsenyhdistystä. 
 

4 YHDISTYKSEN HALLITUS/HALLINTO  
 

Hallituksen puheenjohtajana toimi toimintakaudella 2017 Tapani Lipsanen, 
varapuheenjohtajana Petri Kapanen (varalla Matti Nousiainen) ja jäseninä 
(varajäseninä) Mikko Karinen (varalla Ossi Blomerus) Virpi Leskinen (varalla Ritva 
Peltonen), Jari Markkanen (varalla Carita Röpelinen-Pitkänen), Rikhard Blomerus 
(varalla Marja Turtiainen) sekä Stephen Condit (varalla Matti Kosonen). Yhdistyksen 
sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut Sirpa Kolistaja.  
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. 
 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tilitarkastajana vuonna 2017 toimi PWC -
tilintarkastusyhteisö. 

 
5 TOIMIHENKILÖT 
 
 Yhdistyksellä oli palkattua henkilökuntaa vuonna 2017 seuraavasti. 

Sirpa Kolistaja (1.1-31.12 toiminnanjohtaja STEA/Kolomonen).  
Erja Järvisalo (1.1-31.12 yhdistyskoordinaattori STEA), Kimmo Käärmelahti (1.1-
31.12 yhdistyskoordinaattori STEA), Riitta Kärkkäinen (1.1-30.11 projekti-
koordinaattori KultRinki hanke/ Piällysmies Leader ja 1.12 alkaen KultRinki hanke/ 
RaJuPuSu ja Piällysmies Leader), Maarit Kosonen (1.1-31.12 talous- ja 
järjestösihteeri Kolomonen), Anni Hirvonen (1.1-31.8. hankekoordinaattori 
Asukasloikka Hanke/ESR), Tiina Europaeus (13.3-31.8. yhdistysapuri STEA ja 1.9-
31.12. hankekoordinaattorin äitiyslomasijaisuus Asukasloikka Hanke/ESR), Sami 
Nikulainen (13.3-31.12 yhdistysapuri STEA), Jonna Hoppania (18-31.12. 
yhdistysapuri STEA), Ismo Tiihonen (9.1.-31.12. projektipäällikkö Portaat 
Hanke/ESR), Jari Rask, Jukka-Pekka Mehtonen, Päivi Mehtonen, Rauno Mertanen, 
Juhani Mustonen 50%, Magnus Mäki 50% (16.1.-31.12. työvalmentaja Portaat 
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Hanke/ESR), Mervi Malinen, Petra Turtiainen (16.1.-31.12. työsuunnittelija Portaat 
Hanke/ESR) 
  
Toimihenkilöt osallistuivat ELY:n, STEA:n , Sosten, KePan, Itä-Suomen 
alueverkoston, Etelä-Savon SYTY:n, Kansalaisareenan sekä Kumppanuuspöydän 
järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin. 
 

6 YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhteistyökumppaneina vuonna 2017 ovat 
toimineet mm: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenyhdistykset, Savonlinnan 
kylät ry:n jäsenyhdistykset, STM/STEA, Savonlinnan kaupunki, Itä-Savon 
sairaanhoitopiiri Sosteri, ESTERY ry, Hyvinvointikumppanuus Etelä-Savossa -hanke, 
JAKE Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, Pohjois-Karjalan 
Sosiaaliturvayhdistys ry, SOSTE Itä-Suomi, XAMK, Savonlinnan aikuis- ja 
ammattiopisto, Polkuja yhteisöön -hanke, Linnalan opisto, Savonlinnan seurakunta, 
Piällysmies ry, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan aluejohtokunnat, Järvi-
Suomen Kylät ry, Suomen Kylätoiminta ry, Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon 
maakuntaliitto, Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus ja Savonlinnan 
Yrityspalvelukeskus Oy sekä Savonlinnan Hyvinvointimessujen osalta Tanhuvaaran 
Urheiluopisto, Suur-Savon Osuuspankki, Iskelmä-radio ja Savonmaa -lehti. 

 
 
7 VARSINAINENTOIMINTA 
 

7.1. STEA:n Ak-avustuksella rahoitettava toiminta  
 

Tavoite 1 
Luodaan Savonlinnan seudun yhdistyksille edellytyksiä verkostoitua, kehittää ja 
vahvistaa sekä omaa, että eri toimijoiden keskinäistä toimintaa. Aktivoidaan ja 
sitoutetaan yhdistyksiä yhteiseen tekemisen malliin ja tapahtumien järjestämiseen 

 
Tavoite 2 
Kansalaisten, yhdistysten, julkisen- ja yksityissektorin sekä muiden 
yhteiskunnallisten toimijoiden välinen yhteistyö lisääntyy ja kehittyy. 
Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet monipuolistuvat, kehittyvät 
ja lisääntyvät 
 
Tavoite 3 
Kansalais- ja yhdistystoiminnan tiedotus monipuolistuu, tavoittaa paremmin 
kohderyhmäänsä ja saa aikaiseksi hyvinvointia lisäävää toimintaa 
 
Tavoite 4 
Kansalais-ja yhdistystoimijoille järjestetään tarvittavaa ja toivottua ajankohtaista 
koulutusta, sekä mahdollisuuksia muiden järjestämän koulutukseen osallistumiseen. 

 
 
 
 
 



 

6 

 7.1.1. 
Yhdistysten ja eri yhteistyötahojen kanssa tehtävä työ 
 
Ryppäät yhteistyön työkaluna 
 
Vuosien saatossa hyväksi toimintamuodoksi koettua ”yhdistysrypästelyä” on jatkettu 
ja kehitetty yhdistysten pidempiaikaisen yhteistyön tekemisen muodoksi ja myös 
yksittäisten tapahtumien ja toimintojen valmisteluun ja toteutukseen. 
Rypästelyn idea on koota yhdistysten ja muiden yhteisten toimijoiden vapaamuotoisia 
toimintaryhmiä ja kokoontumisia. Tapauskohtaisesti ryppäät ovat yhdistysten 
muodostamia kokoonliittymiä, mutta osassa ryppäistä on mukana myös muita 
yhteisöjä, yhteiskunnan toimijoita ja myös yrityksiä. Ryppäillä ei ole kiinteää 
vahvistettua kokoonpanoa vaan niiden työskentelyyn osallistuu aina kohderyhmistä ne 
toimijat, joille aihe ja kokoontuminen parhaiten sopii. Ryppäillä ei myöskään ole 
vakituisia valittuja toimihenkilöitä, mutta ryppäiden koollekutsujina, valmistelijoina, 
”moottoreina” ja sihteereinä ovat toimineet Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
toimihenkilöt yhdessä sovitun vastuunjaon mukaisesti. 
 
Toimintavuoden 2017 aikana on kokoontunut yhteensä 15 eri rypästä. 
 
Asukas- ja kylätoiminnan rypäs 
Ryppään toimintaan osallistui vuoden aikana yhteensä 36 asukasyhdistystä, 
kyläyhdistystä ja kyläyhdistyksen tehtäviä hoitavaa muuta yhdistystä Enonkosken, 
Heinäveden, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan alueelta. Ryppään puitteissa 
järjestettiin vuoden 2017 aikana eri kokoonpanoissa yhteensä 6 kokoontumista. Näihin 
kokoontumisiin osallistui yhteensä 115 osallistujaa 27 eri asukas- ja 
kyläyhdistyksestä. 
Asukas- ja kylätoiminnan ryppään keskeinen työsarka vuonna 2017 oli Savonlinnan 
kaupungin uuden lähidemokratiamallin valmisteluun osallistuminen. Rypäs, 
Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunta ja Savonlinnan kylät ry onnistui saamaan 
joulukuussa 2017 hyväksyttyyn Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamalliin 
joitakin parannuksia alkuperäiseen kaupunginhallituksen esitykseen nähden, mutta 
valtaosa rypään, Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunnan ja Savonlinnan kylät ry:n 
ideoista ja ehdotuksista jäi valitettavasti toteutumatta. 
 
Ryppään puitteissa organisoitiin Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunnan toiminta (2 
kokoontumista vuoden 2017 aikana). Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja 
Savonlinnan kaupungin välisen sopimuksen mukaisesti Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry toimii Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunnan sihteerijärjestönä.  
 
Enonkosken ja Heinäveden alueen yhdistysrypäs 
Yhdistysryppään työskentelyä on jatkettu yhteistyössä KultRinki-hankkeen kanssa. 
 
Enonkosken alueen yhdistysryppään puitteissa on järjestetty kaksi tapaamista 
Enonkosken kunnan virkamiesjohdon kanssa yhdistystoiminnan ja kunnan kanssa 
tehtävän yhteistyön kehittämiseksi. Ryppään puitteissa on tuettu Elävä Enonkoski -
hankkeen etenemistä ja suunniteltu kansalaistoiminnan kehittämistä ja 
enonkoskelaisen kohtaamispaikan muotoa ja toimintatapaa. Lisäksi järjestettiin 
yhdistysten yhteinen koulutustilaisuus ”ns. rahapaja” hanketoiminnan ja toiminta-
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avustusten hakemisen aktivoimiseksi ja tuloksellisuuden parantamiseksi. 
Koulutustilaisuuteen osallistui 12 henkilöä/9 yhdistystä. 
 
Heinävedellä toteutettiin Pihapuutarha projekti, jonka toteuttamiseen osallistuivat 
asukkaat, henkilökunta ja yhdistysten vapaaehtoiset. Heinävedellä järjestetiin myös 
yhdistyksille suunnattu hanke- ja avustuskoulutustapahtuma ”ns. rahapaja”, johon 
osallistui 11 henkilöä/9 yhdistystä 
 
 
Kerimäen alueen yhdistysrypäs  
Rypäs on koonnut Kerimäen alueen yhdistyksiä yhteiseen toiminnan kehittämiseen ja 
Kerimäellä sijaitsevan kohtaamispaikka Pysäkin toiminnan elävöittämiseen. Rypäs 
kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa. Ryppään toimintaan osallistui vuoden 
aikana yhteensä 7 Kerimäen alueen yhdistystä. Ryppään puitteissa valmisteltiin 
yhteisiä tapahtumia. Kerimäelläkin Kultrinkihanke on ollut hyvä Kolomosen työkalu 
yhdistysten ja kansalaisten aktivoinnissa mm. vapaaehtoistoimintaan. 
Kolomosen yhdistyskoordinaattori on ollut Kerimäellä yhdistysten ja kansalaisten 
tavoitettavissa 1xkk. 
 
Kulttuuritoimijoiden rypäs  
Ryppään toimintaa toteutettiin yhteistyössä KultRinki hankkeen kanssa. 
Kulttuurirypäs kokoontui toimintavuoden aikana 2 kertaa ja sen työskentelyyn 
osallistui yhteensä 6 eri kulttuurialan toimijaa. 

 
LAPE yhteistyörypäs 
LAPE eli lapsi- ja perhepalvelujen piirissä toimivien tahojen yhteistyörypäs 
käynnistyi toimintavuoden 2017 alkupuolella. Ryppään toimintaan koottiin aiemmin 
toimineiden lapsi- ja perhetoiminnan ja lastensuojelun yhdistysryppäiden toiminta. 
 
LAPE-yhteistyöryppään toiminta liittyi toimintavuonna 2017 keskeisesti Sosterin 
toimialueen LAPE-työskentelyyn ja alan yhdistysten kuulumisten välittämiseen tämän 
työryhmän työskentelyyn. LAPE-ohjelmatyössä olivat edustettuina Sosteri, 
Savonlinnan kaupunki, Samiedu, XAMK, Savonlinnan seurakunta, Poliisi sekä 
yhdistysten edustajina Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Savonlinnan Seudun 
Nuorisotoiminnan Tuki ry. 
 
LAPE-työryhmä kokoontui vuoden 2017 aikana yhteensä  
Lisäksi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kokosi toimialueensa lapsi- ja 
perhepalvelujen alan yhdistykset kahteen ideointipalaveriin koskien LAPE-työryhmän 
työskentelyä sekä Soserin lapsi- ja perhepalvelujen Yhden Luukun -toimintamallin 
suunnittelua varten. Näihin kokoontumisiin osallistui yhteensä 24 henkilöä 9 eri 
yhdistyksestä. 
 
Punkaharjun alueen yhdistysrypäs  
Toimii hyvin itsenäisesti. Kolomonen on apuna alueen tapahtumien järjestämisessä 
hoitamalla lupakäytäntöjä ja tapahtumiin liittyviä valmisteluja sekä tiedotusta. 
Punkaharjulla toimivalle Ystäväntuvalle on tarjottu apua toiminnan kehittämiseen, 
yhteistyöhön ja rahoituskanavien kartoittamiseen, mutta toistaiseksi he haluavat jatkaa 
itsenäisinä. Yhteisiä tapaamisia alueen yhdistysten kanssa tapahtumiin liittyen on 
pidetty 4. 
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Rantasalmen alueen yhdistysrypäs 
Rantasalmen yhdistysten yhteistyöryppään puitteissa järjestettiin avustustoiminnan 
koulutustilaisuus Rahapaja 6. 3. 2017. Tilaisuuteen osallistui yhdeksän henkilöä 
seitsemästä eri yhdistyksestä ja yhteisöstä. 
Rantasalmen eri yhteistyötahojen (Rantasalmen kunta, Wirtaamo, Rajupusu Leader ry 
ja joukko muita yhdistyksiä) kanssa pidettiin toimintavuoden aikana lisäksi neljä 
erillistä palaveria, joihin osallistui yhteensä 32 henkilöä yhdeksästä eri yhdistyksestä 
ja yhteisöstä. 
 
Savonrannan alueen yhdistysrypäs  
Ryppään toiminta on vuonna 2017 ollut erittäin hiljaista ja välttämättömiä yhdistysten 
yhteisiä asioita on hoidettu sähköpostien ja puheluiden kautta. Fyysisesti Savonrannan 
alueen yhdistysrypäs ei ole kokoontunut vuonna 2017 yhtään kertaa 
 
SoTe-järjestöjen yhteistyörypäs  
On kaikkien alueen sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteinen laajempi sote-
järjestöjen yhteistyörypäs. Yhdistysryppään puitteissa valmisteltiin Savonlinnan 
Hyvinvointimessuja, työstettiin sote-järjestöjen yhteistoiminnan kehittämistä ja SoTe-
järjestöjen yhdistysryppään ”erikoisryppäiden” uudistamista ja perustamista. 
 
Sulkavan alueen yhdistysrypäs 
Sulkavan yhdistysten yhteistyöryppään puitteissa järjestettiin avustustoiminnan 
koulutustilaisuus Rahapaja 7. 3. 2017. Tilaisuuteen osallistui seitsemän henkilöä 
viidestä eri yhdistyksestä ja yhteisöstä. 
Sulkavan eri yhteistyötahojen (Sulkavan kunta, Rajupusu Leader ry ja joukko muita 
yhdistyksiä) kanssa pidettiin toimintavuoden aikana lisäksi kaksi erillistä palaveria, 
joihin osallistui yhteensä 14 henkilöä kahdeksasta eri yhdistyksestä ja yhteisöstä. 
 
Terveyden edistämisen yhteistyöryhmä 
Ryppään kaltaiseksi toimintafoorumiksi on noussut myös Sosterin terveyden 
edistämien työryhmä, joka kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. 
Yhteistyöryhmässä on ollut edustus Sosterista, Savonlinnan kaupungilta, Poliisista, 
Samiedusta, XAMK:sta, Itä-Suomen yliopistolta, seitsemästä eri 
yhdistyksestä/järjestöstä sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä. 
Terveyden edistämisen työryhmä on toimintavuonna 2017 vastannut mm. koulujen 
tereysrastipäivien organisoinnista, Savuttoman verkoston toiminnasta, 
Hyvinvointimessujen valmisteluun osallistumisesta sekä Hyvinvointimessuilla 
palkittujen Hyvinvointi- ja Työhyvinvointitekojen etsinnästä. 
 
Toimitiloja omistavien yhdistysten yhteistyörypäs 
Toimitiloja omistavien yhdistysten yhteistyörypäs kokoontui toimintavuoden aikana 
kaksi kertaa ja näihin tapaamisiin osallistui yhteensä 16 henkilöä 10:stä eri 
yhdistyksestä. 
Lisäksi toimintavuoden aikana koottiin/täydennettiin tiedostoa toimitiloja omistavista 
yhdistyksistä ja levitettiin näille yhdistyksille tietoa mm. kotiseutuliiton, OKM:n ja 
leaderin avustusmuodoista. 
Toimintavuoden aikana vaikutettiin Savonlinnan kaupungin valmisteluun ja 
päätöksentekoon yhdistysten ja muiden yhteisöjen kiinteistöveroalennuksen 
saamiseksi, mutta tavoitteeksi asetettua alennusta ei vieläkään saavutettu. 
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Työllistämistoimintaa toteuttavien yhdistysten toimintarypäs   
Työllistävien yhdistysten toimintarypäästä vastasi Kolomosen hallinnoima Portaat 
hanke. Rypäs kokoontui säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia asioita työllistämisen 
tiimoilta. 
 
Urheilu- ja liikuntajärjestöjen toimintarypäs  
Kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa suunnittelemaan yhteistoimintaa ja 
yhteisiä tapahtumia. Järjestelyt hoidettiin yhteistyössä Etelä-Savon liikunnan kanssa. 
Tapahtumiin osallistui 18 urheilu- ja liikuntajärjestön toimijaa 
 
Väkivallan vastaisen työn ohjausryhmä 
Ryppään kaltaiseksi toimintafoorumiksi on noussut myös Sosterin väkivallan 
vastaisen työn ohjausryhmä, joka kokoontui toimintavuoden aikana yhteensä kolme 
kertaa. Yhteistyöryhmässä on ollut edustus Sosterista, Savonlinnan kaupungilta, 
Poliisista, Samiedusta, XAMK:sta, Itä-Suomen yliopistolta, Savonlinnan 
seurakunnasta, neljästä eri yhdistyksestä/järjestöstä sekä Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:stä. 
 
Yhdistys oli mukana hakemassa STEA:n teemahankehaussa kolmea maakunnallista 
teemahanketta, joita valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Maakuntliiton sekä Etelä-
Savon alueella toimivien yhdistysten kanssa. Hankkeet eivät saaneet rahoitusta. 
Lisäksi valmisteltiin toukokuun hakuun projektia kohtaamispaikkojen kehittämiseen, 
mutta rahoittajan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen kohtaamispaikkojen 
kehittäminen liitettiin Ak-avustushakemukseen. 

 

Tapahtumat 
 
Ak-toiminnan kautta Savonlinnan Seudun Kolomonen ry koordinoi erilaisia 
yhdistysten yhteisiä kokoontumisia ja tapahtumia tai osallistui yhdessä järjestettyihin 
tapahtumiin kaikkiaan 169 eri tapahtuman osalta ja muiden järjestämiin tapahtumiin 
osallistuttiin 24 kertaa eli tapahtumia oli yhteensä 193. Näistä tapahtumista 
luentotapahtumia sekä konsultointeja oli yhteensä 34 tapahtumaa. Yhdistyksiä näissä 
tapahtumissa oli edustettuna yhteensä 192 eri yhdistystä tai yhteisöä. Yhteensä 
yhdistysten ja yhteisöjen osallistumisia oli eri tapahtumissa 950 kpl. 
Osallistujia vuoden 2017 tapahtumissa oli yhteensä 5598 henkilöä joista miehiä 
2073 ja naisia 3525. Osallistujien ikärakenne: 0-6-vuotiaita 260 henkilöä, 7-17-
vuotiaita 860 henkilöä, 18-29-vuotiaita 1118 henkilöä, 30-62 vuotiaita 2415 henkilöä, 
63-79 -vuotiaita 757 henkilöä ja yli 79-vuotiaita 188 henkilöä. (Luvut on kerätty 
ylläpidettävästä toiminnanseurantakalenterista). 
 
Eri ryppäille järjestettiin toimintavuoden aikana lukuisia tapahtumia. Niiden lisäksi 
yhteisiä yhdistyksiä kokoavia tapahtumia järjestettiin seuraavasti: 
 
Valtakunnalliset kohtaamispäivät järjestettiin 4-5.5. Punkaharjulla Metsämuseo 
Luston ympäristössä. Tapahtumaan osallistui 72 henkilöä.  

 
Yhdistysten kevättori järjestettiin torilla 20.5. Tapahtumaan osallistui 45 yhdistystä. 
Yleisöä torilla kävi arvion mukaan n. 800 henkilöä. 
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Mahdollisuuksien Tori järjestettiin yhdistysten kevättorin yhteydessä, vuoden 2017 
teemana oli ”Ollaan yhdessä”, Suomi 100- teemaa mukaille. 
 
Perinteinen yhdistysten kesäretki järjestettiin 14.6. Elviira laivalla. Risteilyllä oli 
mukana 62 osallistujaa 18:sta eri yhdistyksestä.   
 
Punkaharjun Kesäraitin 9.7. järjestelyissä yhdistys oli tiiviisti mukana. Kesäraitin 
valmisteluun ja toteutukseen osallistui 25 toimijaa. Kesäraitilla vieraili arviolta n 1200 
henkilöä. 
 
Savonlinnan Hyvinvointimessut järjestettiin Tanhuvaaran Urheiluopistolla 15.-16. 9. 
2017. Messuosastojen kokonaismäärä oli 93 osastoa ja toimintaansa esitelleiden 
toimijoiden kokonaismäärä oli 174 toimijaa. Tästä joukosta  67 osastoa ja 142  
toimijaa olivat eri yhdistys- ja yhteisötoimijoita. Messujen kokonaiskävijämäärä oli 
2 500 kävijää. Hyvinvointimessuilla palkittiin hyvinvointi- ja työhyvinvointitekoja. 
Palkitut hyvinvointiteot olivat: Karpalokodin johtaja Irina Snellman ja koko Sosterin 
Karpalokodin tiimi Toiminnan kehittämisestä yhteisöllisempään suuntaan, 
Laitaatsillan kyläyhdistys ry ja Asko Koukkari, Lauri Kortelainen ja Anssi Kostiainen 
Street workout-puiston ja lasten leikkipuiston rakentamisesta ja ylläpidosta, 

Savolaiset Selviytyjät ry Aidon avun antamisesta asiakkaille sekä Sosterin Lasten ja 
nuorten palveluluukku -toiminta Rohkean, nykyaikaisen ja asiakaslähtöisen 

palvelumuodon kehittämisestä. Palkitut työhyvinvointiteot olivat: Savonlinnan 
seurakunnan henkilöstöpäällikkö Heli Muhonen Onnistuneesta toimintamallista 

henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa, Sosterin @passi Henkilökunnan 

monipuolisen työhyvinvoinnin ylläpidon mahdollistamisesta sekä Tanhuvaaran 
urheiluopiston työhyvinvointipäällikkö Sami Piisilä Savonlinnan alueen 

työhyvinvointitoimijoiden monipuolisesta tukemisesta. 

 
Punkaharjun Jouluraitin 24.11. järjestelyissä yhdistys oli tiiviisti mukana. 
 
Yhdistysten joulumyyjäiset järjestettiin 9.12. yhteistyössä 21:n yhdistyksen kanssa, 
Myyjäisissä vieraili n. 600 henkilöä. 
 
Kansalaisiltoja järjestettiin toimintavuoden 2017 aikana kaksi 
 
18. 1. Sote-uudistuksen kansalaistilaisuus yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton sote-
uudistusprosessin kanssa. 28 osallistujaa 16 eri yhdistyksestä ja yhteisöstä. 
18. 5. Savonlinnan kaupunkistrategian Yhteisöllisyys-kansalaisilta. 19 osallistujaa 14 
eri yhdistyksestä ja yhteisöstä. 
 
Yhdistys osallistui mm. yhdessä Linnalan opiston kanssa yhteistyössä järjestettyjen 
kansalais- ja koulutustilaisuuksien tiedotus- ja asiantuntijakustannuksiin, 
vastaanottamalla tapahtumailmoittautumisia ja vastaten eri tilaisuuksien 
valmisteluryhmien puheenjohtajuudesta/sihteeritehtävistä.  
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7.1.2 Kansalaistoimijoiden, julkisen- ja yksityissektorin sekä muiden 
 yhteiskunnallisten toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen ja 
 kehittäminen. 

Savonlinnan kaupunki 
 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhteistyö Savonlinnan kaupungin kanssa 
toimintavuonna 2017 keskittyi erityisesti Asukasloikka Savonlinna- ja Portaat -
hankkeiden puitteissa tehtävään yhteistyöhön, Savonlinnan hyvinvointimessut -
tapahtuman toteutukseen, alkuvuodesta 2017 Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan 
aluejohtokuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä loppuvuodesta 2017 
Savonlinnan lähidemokratiamallin muotoilussa. 
Loppuvuodesta 2017 on käynnistetty Savonlinnan kaupungin kanssa neuvottelut ja 
suunnittelutyö KVL:n tilojen hyödyntämisestä LAPE-toiminnan, seniorikeskuksen, 
kansalaisten kohtaamispaikan ja yhdistystalon mahdollistamiseksi. 
Lisäksi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on toiminut Savonlinnan kyläasiain 
neuvottelukunnan sihteerijärjestönä. 

 
Sosteri (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) 
 
Toimintavuoden 2017 aikana kehitettiin uudenlainen konkreettinen ja tavoitteellinen 
yhteistyöskentelymuoto Sosterin eri potilas- ja palvelupolkujen merkeissä tapahtuvaan 
kehittämistyöhön.  
 
Syyskauden 2017 aikana on järjestetty yhteistyössä Sosterin kanssa seuraavat työpajat 
1.9. Somaattinen monitoimijainen pajapäivä, mukana 45 sosterilaista ja 28 
yhdistystoimijaa. 
12.10. Yhdistysten tarjoama toimintamahdollisuus ja palvelut aikuissosiaalityön  
asiakkaille, paja I, mukana 12 sosterilaista ja 20 yhdistystoimijaa. 
 2.11. Nuorten turvapaikanhakijoiden ja turvapaikan saaneiden  
sote -palvelujen haasteet ja kehittäminen, mukana 8 sosterilaista, 7 yhdistystoimijaa ja  
2 muuta yhteistyökumppania. 
3.11. Somaattinen monitoimijainen paja. mukana 43 sosterilaista, 21 yhdistystoimijaa  
ja 6 muuta yhteistyökumppania. 
16.11. Yhdistysten tarjoama toimintamahdollisuus ja palvelut aikuissosiaalityön  
asiakkaille, paja II, mukana 10 sosterilaista, 23 yhdistystoimijaa ja 6 muuta  
yhteistyökumppania. 
21.11. Toimintakalenterin luomistyö  
Käynnistyi seniorikansalaisten toimintakalenterin työstämisenä, mutta levisi kaikkia 
kansalaisia palvelevan toimintakalenterin valmistelutyöksi 
Mukana 6 sosterilaista, 7 yhdistystoimijaa ja 3 muuta yhteistyökumppania. 
1.12. Lapsialan toimijat  

 Mukana 38 sosterilaista, 24 yhdistystoimijaa ja 4 muuta yhteistyökumppania 
 
Kokemukset syyskauden 2017 työpajatyöskentelystä ovat olleet erittäin hyviä ja 
työpajoista on käynnistynyt useita uusia kehittämishankkeita sekä esimerkiksi eri 
potilas- ja asiakasryhmille suunnattuja tiedotus- ja vertaistukitilaisuuksien sarjoja. 
Työpajoissa on löydetty sekä nopeasti käyttöönotettavia konkreettisia toimintojen 
parannuskeinoja, että laajempaa valmistelua ja resursointia vaativia 
kehittämishankeaihioita. 
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Lisäksi loppuvuodesta 2017 on käynnistetty Sosterin kanssa neuvottelut ja 
suunnittelutyö KVL:n tilojen hyödyntämisestä LAPE-toiminnan, seniorikeskuksen, 
kansalaisten kohtaamispaikan ja yhdistystalon mahdollistamiseksi. 
 
Oppilaitosyhteistyö 
 
Toimintavuoden 2017 aikana tehostettiin yhteistyötä alueen oppilaitosten, erityisesti 
Samiedun, Tanhuvaaran Urheiluopiston ja XAMK:n kanssa. 
Samiedun kanssa yhteistyötä tehtiin erityisesti Savonlinnan hyvinvointimessujen 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä loppuvuodesta 2017 käynnistettiin yhteisen 
yhdistystyöpajan suunnittelu Sosterin vastaavien yhdistystyöpajojen kokemusten 
innoittamana. 
Tanhuvaaran urheiluopiston osalta yhteistyötä tehtiin erityisesti Savonlinnan 
hyvinvointimessujen käytännön toteutuksessa, yhdistysaktiivien ohjaamisessa 
Tanhuvaaran opiskelijoiden vetämiin harjoitteluryhmiin sekä Tanhuvaaran leader-
hakemusten suunnittelussa ja sparraamisessa. 
XAMK:n osalta yhteistyötä tehtiin erityisesti Savonlinnan hyvinvointimessujen 
käytännön toteutuksessa sekä yhdistysten toimintaryhmien ja opiskelijoiden 
kohtauttamisessa. 

 
 7.1.3. Tiedottaminen 

 
Savonlinnan Seudun Kolomosen www-sivut ja visuaalinen ilme uudistettiin. 
 
Toimintavuoden 2017 aikana tiedottaminen jäsenistölle sekä muille yhdistyksille, 
yhteisöille ja yhteistyökumppaneille tapahtui ensisijaisesti kerran kuussa lähetettävän 
kuukausi@postin välityksellä. Vuoden 2017 lopussa kuukausi@postin osoitteistossa 
oli yhteensä noin 1400 vastaanottajaa 
 
Lisäksi tiedottamista hoidettiin (muillekin kuin jäsenjärjestöille) tapahtumien 
kutsukirjein (printti ja digitaalinen), ilmoituksilla ja lehtijutuilla paikallislehdissä, 
yhdistyksen kotisivuilla, radiohaastatteluilla, ilmoitustaulujulisteilla, Facebookin ja 
Twitterin, Savonlinnan seudun tapahtumakalenterin sekä Hyvinvointimessuille tehdyn 
Savonmaa-lehden liitteen kautta.  
 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry facebook sivuilla on vieraillut 1 800 eri kävijää 
www.kolomonen.fi sivustolla kävi yhteensä 1 800 eri vierailijaa (käytössä 11-2017 
alkaen). Eri medioissa (puffeja ja jälkijuttuja paikallisissa lehdissä Itä-Savo, 
Savonmaa, Puruvesi, Rantasalmi lehti, Heinävesi lehti) ja radiohaastatteluja oli 
yhteensä 82 kpl. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry facebook-sivuilla (mukaan 
laskien myös tapahtumien erikoissivut) on vuonna 2017 vieraillut noin 7500 eri 
kävijää, joista 63% on ollut naisia ja 37% miehiä. Ikärakenteeltaan fb-sivujen 
suurimmat ryhmät ovat 25-34-vuotiaat 15% kävijöistä, 35-44-vuotiaat 14% kävijöistä, 
45-54-vuotiaat 12% kävijöistä ja 18-24-vuotiaat 11% kävijöistä. Vierailuja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry facebook-sivuilla (mukaan laskien myös 
tapahtumien erikoissivut) on vuonna 2017 ollut yhteensä noin 65 000 vierailua. 
 
Lisäksi tuotettiin ja jaettiin oma Hyvinvointimessujen liite Savonmaa lehden välissä 
yhteensä 20 000 talouteen. Lisäksi lehtistä jaettiin Hyvinvointimessuilla n 500 kpl. 
 

http://www.kolomonen.fi/
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7.1.4. Tukitoimet ja koulutukset yhdistyksille ja yhteisöille  
 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on yhdistysten koulutustarpeiden tyydyttämiseksi 
suunnitellut erilaisia koulutuskokonaisuuksia sekä yksittäisiä koulutustilaisuuksia 
erityisesti Linnalan opiston kanssa sekä ohjannut yhdistysten aktiiveja näihin 
koulutuksiin. Ryppäille tehdyn kyselyn tuotoksena syntyi suunnitelma, jonka 
ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä järjestettiin helmikuun 2017 lopussa 
yhteinen yhdistysten koulutusmatka STEA:n Haku päällä koulutustilaisuuteen 
Joensuuhun, sekä hanke- ja avustuskoulutukset ns. rahapajat Enonkoskella, 
Heinävedellä, Rantasalmella, Savonlinnassa ja Sulkavalla.  
 
Yhdistyksille, yhteisöille ja yhteistyökumppaneille järjestettiin toimintavuoden 2017 
aikana seuraavat koulutustapahtumat: 
 
10. 1. Hankerahoituskoulutus yhdistysten ja Sosterin hanketoiminnan suunnittelijoille 
12. 1. Hankerahoituskoulutus Kerimäen Pysäkillä 
17. 1. Etelä-Savon itsehallintoalue- ja sote-uudistus, Maakuntauudistuksen proj.tr 
24.1. Koulutus Heinäveden vapaaehtoisille 
20. 2. Hankerahoituskoulutus Enonkoskella 
22. 2. Hankerahoituskoulutus Heinävedellä 
23. 2. Hankerahoituskoulutus Kerimäellä 
28. 2. Koulutusmatka STEA:n Haku päällä -tilaisuuteen Joensuuhun 
6. 3. Hankerahoituskoulutus Rantasalmella 
7. 3. Hankerahoituskoulutus Sulkavalla 
8. 3. Hankerahoituskoulutus Savonlinnassa 
24.3. Koulutus Heinäveden palveluasumisyksikön henkilökunnalle 
18.4. Yhteiskoulutus Heinäveden palveluasumisyksikön henkilökunnalle ja 
vapaaehtoisille 
20. 4. Vaihtoehtoja vapaaehtoistoimintaan yhdessä Linnalan kanssa 
25. 4. Hankerahoituskoulutus Savonlinnassa 
4.-5.5. LOE-päivät Lustossa 
9. 5. Eurooppa-päivän seminaari Olavinlinnassa 
6. 6. Työllistävien yhdistysten toiminnan kehittämisseminaari kaupungintalolla 
14. 6. Yhdistysten koulutusristeily Savonlinnan vesillä 
20. 6. Työllistävän toiminnan yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden koulutusmatka 
Joensuuhun tutustumaan JAKE-toimintaan 
26. 9. Yhdistysten yhteisretki Kansalaislähtöinen kaupunkikehittäminen -koulutukseen 
Mikkeliin 
6. 11. Hankerahoituskoulutus yhdistysten ja Sosterin hanketoiminnan suunnittelijoille 
15. 11. Tapahtumajärjestäjien koulutus 
30. 11. Innostuksen iltapäivä tyhy-koulutus yhdessä TTL:n kanssa Savonlinnan 
seudun yhdistystoimijoille 
 
Vuonna 2017 aloitettiin myös pienissä yhdistyksissä työntekijöinä oleville 
toimihenkilöille sekä hankkeissa työskenteleville yhteiset aamukahvitilaisuudet, joita 
järjestettiin toimintavuoden aikana 4 kpl. Tilaisuuksien henki on vertaistuellinen, 
rento ja yhteistyötä lisäävä. Tilaisuudet on otettu erittäin hyvin vastaan ja niiden on 
toivottu jatkuvan. Osallistujat ovat kokeneet saavansa vertaistukea ja ideointiapua 
”kolleegoiltaan”. Aamukahvitilaisuuksiin osallistui 28 eri henkilöä 14:sta 
yhdistyksestä ja hankkeesta. 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on tukenut yhdistyksiä mm. useamman 
yhdistyksen tai yhdistysryppään järjestämien tapahtumien ilmoituskuluissa, 
kopiopalvelulla, kotisivujen ja esitteiden laatimisessa avustamisessa, 
yhdistysteknisellä konsultaatiolla, edullisilla kokoustilapalveluilla sekä 
mahdollistamalla yhteistyöryppäiden muodostumista ja toimintaa.  

 
Yhdistys tuki omalla panoksellaan useita eri yhteistyötapahtumia ja muuta 
kansalaistoiminnan edistämistä (kuten esimerkiksi Savonlinnan kaupungin 
lähidemokratiamallin valmistelutilaisuuksia, Piällysmies ry:n, Savonlinnan kaupungin, 
Sosterin, Tanhuvaaran urheiluopiston, Etelä-Savon työhyvinvointiverkoston, Etelä-
Savon maakuntaliiton yhdistystiedotusta), Harjun Kesäraitti- tapahtumaa, Punkaharjun 
jouluraittia, Savonrannan joulutapahtumaa, Savonlinnan järjestöjen yhteisiä 
Joulumarkkinoita yms. tapahtumia. Yhdistys osallistui myös yhdessä Linnalan 
opiston, Järvi-Saimaan kansalaisopiston (Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan osalta) sekä 
Soisalo opiston (Heinäveden ja Joroisten osalta) kanssa yhteistyössä järjestettyjen 
kansalais- ja koulutustilaisuuksien tiedotukseen sekä vastaanottamalla 
tapahtumailmoittautumisia ja vastaten eri tilaisuuksien valmisteluryhmien 
puheenjohtajuudesta/sihteeritehtävistä.  
 
Yhdistys antoi konsultoivaa tukea hanke- ja projektihakemusten laadintaan mm. 
Savolaiset Selviytyjät ry:lle, Linnan Woudit ry:lle, Tanhuvaaran Urheiluopistolle, 
Savonlinnan kylät ry:lle, Savonlinnan Seudun Omaishoitajat ry:lle, Punkaharjun 
Pitäjänyhdistys ry:lle, Savonlinnan seudun Romanilähetys ry:lle, Kerimäen Pysäkki 
ry:lle sekä Kerimäen yhdistystoimijoille, Eläköön Enonkoski ry:lle 
 
Yhdistys oli järjestämässä yhteistyössä Esteryn (Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen tuki ry) ja koulutus- ja valmennus Rastorin kanssa maakunnallista 
tuotteistamisen ja palvelumuotoilun eat tutkintoa. Koulutus kuitenkin peruuntui 
osallistujamäärän vähyyden vuoksi. Savonlinnasta mukaan ilmoittautui 8 henkilöä 
Mikkelistä sekä Pieksämäeltä ei osallistujia tullut. 
 
Toimintavuoden 2017 aikana on jatkettu yhdistysten ja kansalaistoimijoiden yhteisten 
kohtaamispaikkojen ja yhdistysten toimitilojen kartoittamista. Kartoituksen 
puitteissa etsitään ratkaisuja eri puolilla Savonlinnaa sekä naapurikunnissa 
Enonkoskella. Rantasalmella ja Sulkavalla toimivien kansalaisten kohtaamispaikkojen 
toiminnan kehittämiseksi sekä toiminnan turvaamiseksi. 
 
7.1.5. Toimihenkilöiden osallistuminen eri  työryhmiin  

toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja  
* Maakunnallisessa yhteistyöfoorumeissa jäsenenä Itä-Suomen Soste ry:n   
   aluetyöntekijöiden työryhmä, Etelä-Savon hyvinvoinnin edistämisen työryhmä, 
   Etelä-Savon kumppanuustyöryhmän SYTY 
* eri yhdistysryppäiden kokoonkutsuja, sihteeri 
* ohjausryhmäjäsenyyksiä Portaat hanke, KultRinki hanke, Asukasloikka hanke 
* toiminnanjohtaja jatkoi yhteisöpedagogi monimuoto-opiskelua 
 
yhdistyskoordinaattori Erja Järvisalo   
* Sosteri ”terveysrukkanen” jäsen 
* Savonlinnan mielenterveysseura ry:n hallituksen jäsen yhteisöedustajana 
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* etelä-Savon kumppanuustyöryhmän SYTY jäsen 
* eri yhdistysryppäiden kokoonkutsuja, sihteeri 
 
yhdistyskoordinaattori Kimmo Käärmelahti  
* Sosteri yhteistyössä eri ryhmien jäsenyys terveyden edistämisen työryhmä,  
   väkivallan vastaisen työn moniammatillinen työryhmä, mielenterveyden  
   ensiapu-kärkihankkeen ohjausryhmä, LAPE-työryhmä, tapahtumakalenterin  
   valmistelutyöryhmä, yhdistysten työpajojen ja prosessimessujen valmistelutyöryhmä 
* Savonlinnan kyläasiain neuvottelukunnan sihteeri 
* Savonlinnan kaupungin strategiatyön yhteisöllisyys -työryhmän sihteeri 
* Etelä-Savon työhyvinvointiverkosto 
 
7.1.6. Toteuttamiseen osallistuvat tahot - yhteistyökumppanit 
 
Yhteistyökumppaneina vuonna 2017 ovat toimineet mm:  
Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry – Estery, Etelä-Savon 
maakuntaliitto/sote- ja itsehallintoalueuudistus, Etelä-Savon ELY-keskus 
Etelä-Savon Työhyvinvointiverkosto, Itä-Karjalan Kansanopisto 
JAKE Pohjois-Karjala, Järjestö 2.0 Etelä-Savo hanke, Järvi-Saimaan Opisto, 
Kotikartanoyhdistys ry, Linnalan Setlementti ry, Pieksämäen alueen sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen tuki ry – Paiste, Piällysmies ry, Pohjois-Karjalan kansanterveys 
ry, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry, Samiedu, Savonlinnan kaupunki,  
Savonlinnan Kristillinen opisto, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, 
jäsenyhdistykset, Savonlinnan seurakunta, Savonlinnan Yrityspalvelukeskus Oy, 
Soisalo Opisto, SOSTE Itä-Suomi, Sosteri (Itä-Savon sairaanhoitopiiri), Tanhuvaaran 
Urheuiluopisto, XAMK sekä Savonlinnan Hyvinvointimessujen osalta lisäksi Suur-
Savon Osuuspankki, Aito Iskelmä-radio ja Savonmaa -lehti. 
 
 
 

 
7.2. STEA Paikka-auki avustuksella toteutettu toiminta 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry sai STEA:lta avustuksen kahden Paikka auki -
nuoren palkkaamiseen. Rekrytointi tapahtui mol.fi kautta ja tehtävään valittiin Sami 
Nikulainen ja Tiina Europeaus. Heidän toimenkuvaansa kuului mm. Järjestötalossa 
kokoontuvien yhdistysten kokousten järjestelyissä avustaminen, erilaiset yhdistysten 
avustamistehtävät (internet, kotisivut, tulostus, monistus yms.), yhdistysten ja 
yhdistysryppäiden tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä niiden järjestämisessä 
avustaminen, yhdistysten yhteystiedostojen selvittäminen ja luotujen osoitteistojen 
ajan tasalla pitäminen sekä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n suurimpien omien 
tapahtumien valmistelussa ja toteutuksessa avustaminen. 

Tiina Europaeus aloitti Asukasloikkahankkeessa äitiyslomasijaisena 1.9.2017 ja 
joulukuussa 2017 toiseksi yhdistysapuriksi palkattiin Jonna Hoppania. 

Yhdistysapureiden ohjaajina toimivat yhdistyskoordinaattorit sekä toiminnanjohtaja. 

 



 

16 

 
 
 
7.3. Leader-toiminta-avustuksella toteutettu KultRinki hanke 
  
KultRinki kulttuuri- ja liikuntaluotsihanke: Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
hallinnoi ja koordinoi KultRinki kulttuuri - ja liikuntaluotsihanketta aikavälillä 
16.11.2015-30.11.2017. Hankkeen vaikutusalueena olivat Piällysmies leader alueen 
Heinävesi, Enonkoski, Savonranta, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinnan 
maaseutualueet.  
 
KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hanke käynnistyi 
1.12.2017 kestäen 30.7.2019 saakka. Hankkeen vaikutusalueena ovat Rajupusu leader 
alueella Juva, Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava sekä Piällysmies leader alueella 
Heinävesi, Enonkoski, Savonranta, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinnan 
maaseutualueet.   
 
KultRinki -luotsitoiminta perustuu sosiokulttuuriseen innostamiseen ja 
kansalaislähtöiseen vapaaehtoistoimintaan. Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön havainnointia ja 
sosiaalisten verkostojen luomista. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat hankealueen 
asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri - tai liikunta - aloilta, kokevat 
toiminnan omakseen ja haluavat toimia vapaaehtoistoimijoina. KultRinki -
luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin ikääntyville ja erityistukea tarvitseville. 
Resurssien ja paikallisten tarpeiden mukaan luotsitoimintaa tarjotaan myös muillekin 
asukkaille. KultRinki –luotsien päätehtävänä on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- ja 
liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä 
kokeilemaan alueen monipuolista näiden alojen tarjontaa. He voivat toimia vertaisena 
tai opastavana kanssakulkijana. KultRinki -luotsitoiminnassa on oleellista tuoda 
paikalliset vahvuudet ja palvelut asukkaiden tietoisuuteen ”lähellä on enemmän” -
periaatteella. 
 
7.3.1. KultRinki –hankkeen toiminta 
 
KultRinki–hankkeen toiminta vuonna 2017 on koostunut KultRinki luotsien 
verkostotapaamisista ja täydennyskoulutuksista, kontaktien ja kumppanuuksien 
luomisesta, KultRinki infotilaisuuksien pitämisestä, Heinäveden toimintamallin 
koulutuksista ja toteutuksesta sekä Savonlinnan Seudun vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisestä. Vuoden aikana KultRinki -hanke järjesti yhteensä 18 koulutusta; 
kolme Heinäveden toimintamallin koulutuksia kohderyhmänä hoitohenkilökunta ja 
vapaaehtoiset sekä 15 koulutusta koostuen KultRinki -luotsien 
täydennyskoulutuksista, Kerimäen ja Punkaharjun Kuvia kotikulmilta 
valokuvauskursseista. Koulutuksiin osallistujat (161) olivat Heinävedeltä, 
Enonkoskelta, Punkaharjulta, Kerimäeltä ja Savonlinnasta.   
 
Punkaharjun Kirjapiiri kokoontui yhdeksän kertaa kotipesässään Punkaharjun 
Kirjastolla. Kevään kirjailijavieraana oli Satu Piispa-Hakala, syksyn kirjailijavieraana 
Anne Leinonen, haastattelijana Etelä-Savon kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna 
Kolehmainen. Vierailut toteutettiin yhteistyössä Taike Etelä-Savon ja Punkaharjun 
kirjaston kanssa. 
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LÄHELLÄ ON ENEMMÄN valtakunnalliset kohtaamispaikkapäivät  
4.-5.5.2017 Punkaharjulla. Kohtaamispaikkapäivät liittyivät osana KultRinki 
hankesuunnitelman mukaiseen tapahtuman/seminaarin järjestämiseen sekä 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 10-vuotisjuhlavuoteen. Sen lisäksi, että 
Kohtaamispaikkapäivät oli yksi Savonlinnan Seudun Kolomosen 10-vuotis 
juhlavuoden tapahtumista, se oli myös Suomi 100-vuotta tapahtuma Savonlinnan 
seudulla. Kohtaamispaikkapäivillä haluttiin tuoda esille kolmannen sektorin tärkeää 
roolia ja vapaaehtoistyön merkitystä ja asemaa nyky-Suomessa.  
 
Heinäveden toimintamalliin liittyen toteutettiin Piällysmies leaderin kautta saadulla 
Suomi 100 teemarahoituksella Heinäveden Päiväkeskuksen, hoivakodin, 
palveluasuntojen ja ryhmäkodin yhteisöllinen pihapuutarhakokeilu. Tavoitteena on, 
että ne ovat jatkossakin asukkaiden toiminnallisia lähiulkoilupaikkoja ja esteettisiä 
elementtejä. Pienoispuutarhat ovat vuodenaikojen (kevät – kesä - syksy) mukaan 
vaihtuvia, eri tahojen ja eri-ikäisten kanssa yhdessä toteutettuja matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkoja, missä vuorovaikutus yhdessä tekemällä lisää luontevaa 
kanssakäymistä. Samalla toiminnalla halutaan tarjota asukkaille mahdollisuus 
luontoyhteyteen, lisätään ulkoilua ja toiminnallisuutta. 
to 8.6. Kasvilaatikoiden toimitus, pohjatyöt 
pe 9.6. Istutuspäivä 
Kahdessa isossa, paikallisen KP-tuotteen tekemissä kasvilaatikoissa kasvoi 16 eri 
hyötykasvia, minkä lisäksi neljässä, Enonkosken Koskipajan valmistamissa laatikoissa 
kasvoi perennoja ja kesäkukkia.  
to 15.6. Avajaiset, vohvelikestit, yhteislaulua harmonikan säestyksellä 
to 7.9. Sadonkorjuujuhlat 
”Satokausi huipentui juhliin, jossa osallistujat pääsivät nauttimaan 
hyötykasvilaatikoissa kasvatetuista herkuista. Juhlapäivä alkoi jo lounaskonsertilla, 
missä Otto Kotilaisen koulun 5. luokka opettajansa Anna-Kaisa Kukkonen-Madin 
säestyksellä esitti suomalaisia lauluja. Varsinaisessa juhlassa skoolattiin  
vihersmoothiella, laulettiin yhdessä Lassi ja Jukka Räisäsen johdolla sekä kahvitteltiin 
kera herkullisen porkkanakakun. Keittiön loihtimat tarjottavat saivat kovasti kehuja, 
mm. lehtikaalisipseistä tuli kerralla hitti.” 
 
Kansainvälinen seikkailuleiri Amaze me leader 2017 järjestettiin 13.-20.8.2017 
Suomessa. Viikon aikana 15 autokuntaa ja yli 50 nuorta Skotlannista, Virosta, 
Latviasta ja Suomesta kiersivät Saimaan seudulla tutustuen eri leader alueisiin. 
KultRinki -hanke toteutti Piällysmies leaderin yhden rastipisteen 
kumppanikohteessaan Olavinlinnassa. Rastipisteemme käsitti viisi toimintapistettä; 
KultRinki -hankkeen ja Piällysmies leaderin yhteinen infopiste, Mustanvirran 
keskiaikaseuran ja Olavin Retkeilijöiden jousiammuntapiste, Olavinlinnan 
historiapiste, Tallisaaren videodraamapiste pässi patsaalla ja Olavinlinnan 
tapahtumatuottajan Anne Paulasuon opastama keskiaikainen ruoka- ja 
tapakulttuuripaja. 
 
Savonlinnan Kaikukortti 
KultRinki -hanke/Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on mukana paikallisessa 
Savonlinnan Kaikukortti/Hyvinvointia kulttuurista hankkeessa (hankeaika on 
31.8.2018 saakka), jota hallinnoi ja koordinoi Savonlinnan kulttuuritoimi. Hankkeen 
taustalla toimii työryhmä, johon kuuluvat kulttuuritoimen lisäksi Sosteri ja 
Kolomonen. Savonlinnan Kaikukortti on tarkoitettu nuorille, aikuisille ja 



 

18 

lapsiperheille, jotka ovat tiukassa rahatilanteessa ja tarvitsevat voimavaroja eivätkä 
voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai kurssipaikkoja. Varsinainen toiminta 
käynnistyy vuoden 2018 alussa. Hankkeen aikana järjestetään myös kolme työpajaa, 
jotka ovat avoimia tilaisuuksia kaikille lapsiperheille. 
KultRinki jatkohanke järjestää tarpeen mukaan luotsikoulutuksen vapaaehtoisille, 
jotka ovat kiinnostuneita toimimaan rohkaisijoina ja tukihenkilöinä Piällysmies 
leaderin alueella asuville Savonlinnan Kaikukortin kohderyhmille. 

 
KultRinki -hankkeen jatkokuvioihin liittyen projektikoordinaattori käynnisti 
selvitystyön KultRinki jatkohankkeesta ja mahdollisen laajentumisen Rajupusu leader 
alueella. Savonlinnan Seudun Kolomonen jätti Rajupusu leaderille 26.9.2017 
KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hankehakemuksen, josta 
70% kohdentuu Rajupusu alueelle ja 30% Piällysmies alueelle. Rajupusu leaderin 
hallitus teki puoltavan päätöksen 10.10.2017, Piällysmies leaderin hallitus 1.11.2017. 
KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hanke käynnistyi 1.12.2017. 

 
 Tilastot 1.1.-31.12.2017 

tiedotus- ja infotilaisuudet 10  osallistuneita  302    
 suunnittelutapaamiset  48 osallistuneita  261  

koulutustilaisuudet 18   osallistuneita  288     
teematapahtumat   20  osallistuneita  524  
ohjausryhmän kokoukset 3    osallistuneita  20       
talkootunnit  1130                        
uutiskirjeet  13        
tiedotteet  14       
lehtijutut  14       

 
7.3.2. Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 
KultRinki -hanketta koordinoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, jonka 
palveluksessa toimintaa hoitaa projektikoordinaattori Riitta Kärkkäinen. Hänen 
työkuvaansa kuuluvat hankealueen kulttuuri- ja liikuntatoimintojen alkutilanteiden 
kartoitukset, vapaaehtoisten luotsien rekrytointi, haastattelu ja koulutus. 
Koordinaattori vastaa luotsitoiminnan tiedotuksesta, suunnittelusta ja toteutuksesta 
yhdessä yhteistyöverkoston ja luotsauskohteiden yhteyshenkilöiden kanssa. Lisäksi 
hän ottaa vastaan asiakkaiden luotsauspyynnöt ja sopii tapaamisen luotsin ja asiakkaan 
välillä. 

KultRinki -luotsien koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tehdään yhteistyötä 
valtakunnallisten Kulttuuriluotsikoordinaattoreiden, paikallisten kulttuuri- ja 
liikuntatoimijoiden, yhdistysten ja kansalaisopistojen kanssa. Näiden lisäksi 
hyödynnetään alueiden ammattitaiteilijoiden ja luovien alojen toimijoiden osaamista 
erilaisten työpajojen ja koulutuksien järjestämisessä. 
 
7.3.3. Tavoitteiden ja tulosten toteutuminen 
 
Avainasemassa on uudenlaisen hyvinvointipalvelun rakentaminen kansalaislähtöisesti, 
mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että KultRinki -hankeen koordinaattori jalkautuu 
asukkaiden pariin paikkakuntakohtaisesti sopiviin tiloihin ja tilaisuuksiin sekä sopii 
yhdistyskentän kanssa tapaamiset. Erityisryhmien osalta myös perus- ja terveystoimen 
henkilöstön asiantuntemusta hyödynnetään palvelua suunniteltaessa.  
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7.3.4. Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut 
 
KultRinki -hankkeen yhteyteen on muodostettu ohjausryhmä ja poikkihallinnollinen 
yhteistyöverkosto, joita hyödynnetään toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja 
seurannassa. Oleellista on, että kansalaislähtöisyyden lisäksi hankkeessa tulee 
kuuluviin paikallinen, moniääninen asiantuntijuus ja verkoston jäsenillä on 
mahdollisuus oppia toisiltaan. Tärkeässä roolissa on myös vahva Savonlinnan seudun 
järjestö- ja yhdistyskenttä.  
 
KultRinki kulttuuri- ja liikuntaluotsihanke toteutus ajalla 16.11.2015-30.11.2017 
KultRinki -hankkeen rahoitus muodostui 70% hankerahoituksesta (Piällysmies leader 
-tuki) ja 30% omarahoitusosuudesta, josta 80% katettiin talkootyöllä.  
 
KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hanke käynnistyi 
1.12.2017 kestäen 30.7.2019 saakka. Hankkeen rahoitus muodostuu 70% 
hankerahoituksesta (Rajupusu 70%, Piällysmies leader 30%) ja 30% 
omarahoitusosuudesta, joka katetaan talkootyöllä.  
 
KultRinki kulttuuri- ja liikuntaluotsi hankkeen ohjausryhmä koostui seuraavien 
tahojen jäsenistä 30.11.2017 saakka:    
Heinäveden kunnan edustaja/Leena Vlasoff, matkailusihteeri 
Maarika Kasonen, sivistysjohtaja 16.11.2015-31.5.2017 ohjausryhmän pj. 
Savonlinnan kaupunki kulttuuritoimi/Elina Kosonen, kulttuurituottaja, ohj.ryhmän vpj 
Enonkosken kunnan edustaja/Tommi Tikka, rehtori/sivistysjohtaja 
Suomen Metsämuseo Lusto/Pekka Äänismaa, johtaja,  
16.11.2015-30.8.2017 saakka Helkamari Knaapi, johtaja 
Etelä-Savon Liikunta ry/Kalle Husso, seurakehittäjä 
Piällysmies ry/Teppo Leppänen, toiminnanjohtaja 
Savonlinnan Hankekehitys Oy/Riitta Vahela-Kohonen, kehittämispäällikkö 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry/Sirpa Kolistaja, toiminnanjohtaja 
 
KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hankkeen ohjausryhmä 
1.12.2017 alkaen: 
Rantasalmen kunta/ Ann-Helena Koivunoro, nuoriso-ohjaaja, sosionomi 
Sulkavan kunta/ Oili Tikka, elinvoimakoordinaattori 
Joroisten kunta/ Anitta Korhonen, vapaa-aikatoimen päällikkö 
Juvan kunta/Johanna Kuusisto, kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja 
Etelä-Savon Liikunta ry/ Kalle Husso, seurakehittäjä 
Rajupusu ry/Anne Vänttinen, toiminnanjohtaja 
Savonlinnan kaupungin kulttuuritoimi / Elina Kosonen, kulttuurituottaja 
Enonkosken kunta / Tommi Tikka, rehtori/sivistysjohtaja 
Heinäveden kunta / Leena Vlasoff, matkailusihteeri 
Suomen Metsämuseo Lusto / Pekka Äänismaa, johtaja 
Piällysmies ry / Sini Yläsaari, hankeneuvoja 
Savonlinnan Hankekehitys Oy / Riitta Vahela-Kohonen, kehittämispäällikkö 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry / Sirpa Kolistaja, toiminnanjohtaja 
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KultRinki –hankkeen kulttuuri- ja liikuntakumppanit ovat tärkeässä roolissa sekä 
asiantuntijaverkostona että yhteistyökumppaneina. Ne ovat myös kohteita, jonne 
projektikoordinaattori järjestää tutustumis- ja opintokäyntejä ja luotseilla on vapaa 
pääsy toimiessaan luotsitehtävässä. KultRinki -kumppaneita ovat 
 
 Suomen Metsämuseo Lusto   
 Riihisaaren maakuntamuseo  
 Olavinlinna   
 Muhasaaren Teatteri    
 Savonlinnan Teatteri 
 Teatterimylly 
 Tanhuvaaran urheiluopisto 
 Kruunupuisto 
 Valamon luostari Heinävedeltä (30.11.2017 saakka) 
 Hotelli Herttua Kerimäki (30.9.2017 saakka) 
 Heinäveden Monitoimitalon kuntosali 
 Savonlinnan kaupungin kuntosalit Savonrannan, Kerimäen, Punkaharjun ja 

PikkuSaimaan toimipisteissä. 
 Enonkosken liikuntatalon kuntosali  
 
KultRinki hanke/projektikoordinaattori on ollut mukana  
 

• Valtakunnallinen kulttuuriluotsikoordinaattoreiden verkosto 
• Luotsitoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohankkeen ohjausryhmän jäsen  

TAITE /Tampereen kaupunki 
• Etelä-Savon maakunnan Hyvinvointia kulttuurista hankkeen ohjausryhmän jäsen 
• Kaikukortti Savonlinna, paikallinen hyvinvointitiimi Sosteri, Savonlinnan 

kulttuuritoimi, Savonlinnan Seudun Kolomonen 
• paikallisen vapaaehtoistoiminnan kehittämisverkoston jäsen Linnalan Setlementti 
• Suomi 100 ohjelma 
• ITE Saimaalla kumppani, Maaseudun Sivistysliitto 
• Kansalaisareena, valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan verkosto  
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7.4. ESR-rahoituksella toteutettu Asukasloikka-hanke  
 
Asukasloikka Savonlinna -hanke on kansalaislähtöinen  
kaupunkikehittämisen hanke Savonlinnan kaupunkikeskustassa.  
Hanke tukee kansalaistoiminnan kautta uusia toimintamuotoja  
ja -tapoja, nykyistä tiheämpää kosketuspintaa sekä laajentuvaa yhdistysten,  
yhteisöjen ja kohderyhmään kuuluvien yksilöiden osallistumista Savonlinnan 
kaupunkikeskusta-alueen heikommassa sosiaalis-taloudellisessa ja  
osallisuusasemassa olevien asukkaiden elinolosuhteiden parantamiseen. 
 
7.4.1. Asukasloikka hankkeen toiminta 
 
Asukasloikka Savonlinna -hankkeen tavoitteena on Savonlinnan kaupunkikeskustan 
kansalaislähtöisen kehittämisen lisääminen ja monipuolistaminen. Tämän toiminnan 
aktivointi ja sitouttaminen heikoimmassa sosiaalis-taloudellisessa ja 
osallisuusasemassa olevien asukkaiden aseman kehittämiseen. Asukasloikka lisää 
alueella toimivien tai alueelle toimintapotentiaalia omaavien yhdistysten ja alueen 
asukkaiden vuorovaikutusta ja toiminta-aktiivisuutta erityisesti heikommassa 
sosiaalis-taloudellisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden osalta. 
 
Asukasloikka Savonlinna -hanke päätettiin toteuttaa tuen siirto menettelyllä. 
Tuensiirtohankkeiden kautta toteutusmahdollisuuksia ja -vastuuta siirretään 
laajemmalle toimijajoukolle ja tuensiirtohankkeiden toteuttajatahojen (paikalliset 
yhdistykset) mahdollistetaan monipuolisemmin myös yksittäisten kansalaisten 
osallistuminen hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. 
Tuensiirtohankkeiden myötä saadaan hankkeen toteutukseen sellaista asiantuntemusta, 
aktiviteettia ja sidosryhmäsuhteita, jotka täydentävät Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n omaa asiantuntemusta ja sidosryhmäverkkoa. Lisäksi tuensiirtohankkeet 
mahdollistavat eri kansalaisjärjestöjen itsenäisen toiminnan hankkeen tavoitteiden 
toteutumiseksi. Näin hankeaikaista vastuuta ja valtaa voidaan jakaa laajemmalle kuin 
vain Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n vastuulle joka osaltaan parantaa hankkeen 
puitteissa kehitettyjen toimintamuotojen juurruttamista ja jatkamista pysyvänä 
toimintona hankeajan jälkeen. 

 
7.4.2. Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 

 Tammikuussa toimenpiteiden pääpaino oli tulevan vuoden suunnittelussa. 
 Helmikuussa uusia toimijoita etsittiin 18.2. järjestetyssä Duunipörssi- 
 yleisötapahtumassa, josta jatkokehittelyyn jäi kolme uutta hanke-/tapahtuma-aihiota, 
 kahden uuden toimijan kanssa. Ostopalveluna toteutettiin yleisötapahtuma 
 Savonlinnan toimintakeskuksen sekä Savonlinnan seudun liikunta ry:n 
 yhteistyönä. Tapahtumaan osallistui 130 henkeä sekä paljon 
 yhteistyökumppaneita ja muita hankkeita.  
 
 Ohjausryhmän kokouksessa 22.2.2017 muutettiin hankkeen hakuaikatauluja. Hakuajat 
 ovat seuraavat: maaliskuu 2017, elokuu 2017 sekä tammikuu 2018. 
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 Maaliskuussa tiedottamisen ja markkinoinnin osalta tärkeintä oli Asukasloikka-
 hankkeen kotisivujen valmistuminen käyttöön. 8.3. järjestettiin Rahapaja, jossa 
 Asukasloikan hankerahoitusmahdollisuuksia markkinoitiin 18 yhdistystoimijalle. 
 Lisäksi organisoitiin Eurooppa-päivän tapahtumaa Savonlinnaan 9.5. yhdessä 
 Etelä-Savon ELY:n kanssa. 
 
 Asukasloikan toinen hankehaku oli 1.3.-31.3.2017, joten toimenpiteiden 
 pääpaino maaliskuussa oli uusien hankkeiden valmistelussa, hankeideoiden 
 työstämisessä sekä verkottumisen ohjaamisessa ja hankesuunnitelmien valmistelun 
 tukemisessa. Uusia hankeideoita valmisteltiin 9 toimijan kanssa. Maaliskuun hakuun 
 jätettiin viisi hakemusta. 
 
 Ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 10.4.2017 rahoitettavaksi näistä hankkeista 
 kolme. Rahoitetut hankkeet olivat Kesäreportteri, Tukikoirakkotoiminta 
 Savonlinnassa ja Voimaa vertaisuudesta, kykyjä kokemuksista – kokemusasiantuntija 
 tukihenkilönä. Hankkeet aloittivat touko-kesäkuussa 2017.  
 
 Huhtikuussa järjestettiin ostopalvelutapahtumana tapahtumasarjan ensimmäinen 
 tapahtuma 25.4. Naisten päivä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 
 
 Toukokuussa päähankkeen näkyvyyttä lisättiin kolmessa suuressa tapahtumassa, joista 
 yksi oli Asukasloikan järjestämä Eurooppa-päivä 9.5. yksi valtakunnalliset 
 kohtaamispaikka-päivät 4.-5.5. joissa saavutettiin laajasti yhdistyssektoria ympäri 
 Suomen sekä yhdistystori, jonka yhteydessä järjestettiin myös Asukasloikan 
 ostopalvelutapahtuma Tori Piknik. Hankekoordinaattori osallistui Savonlinnan 
 kaupunkistrategiatyöryhmän toimintaan. Työryhmä järjesti yhteisöllisyyden lisäämistä 
 ja vahvistamista käsittelevän kansalaisillan 18.5.  
  

Kesäkuussa järjestettiin huhtikuussa aloitetun tapahtumasarjan toinen tapahtuma 
Miesten päivä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Heinäkuussa valmisteltiin 
tulevaa elokuun hankehakua sekä suunniteltiin elokuulle päähankkeen omaa 
tilaisuutta. 
 
Elokuussa hankekoordinaattori valmisteli yhdessä yhdistysten kanssa elokuun 
hankehakuun 7 hanketta. Päähanke järjesti 8.8. Kuinka tehdään tapahtumia tilaisuuden 
sekä hankepäivystyksen 24.8. Ostopalveluna elokuussa Kotilo ry/Linnaklubi toteutti 
Puistojamit 30.8. Joel Lehtosen puistossa. 
  
Syyskuussa tapahtui hankehenkilöstön muutos. Anni Hirvonen jäi äitiyslomalle ja 
hankekoordinaattorin sijaisena aloitti Tiina Europaeus. Päähanke oli esillä 2.9. nuorten 
omassa tapahtumassa Piäkavun Partyissa omalla esittelypisteellä sekä Asukasloikan 
ostopalveluina tapahtumaan tuotiin ilmavolttirata, katubiljardi sekä digilaitteiden- ja 
käsitöidentyöpaja. Asukasloikka osallistui 26.9. Mikkelissä pidettyyn kake-
hankkeiden tapaamiseen. 
 
Kolmannen hankehaun tuensiirtohankkeet valittiin ohjausryhmän 7.9. pidetyssä 
kokouksessa. Hakuun jätettiin viisi hankehankemusta. Ohjausryhmä esitti 
rahoitettavaksi kolmea hanketta, joista kahta ehdoin. Molemmat kaksi hanketta 
lähtivät mukaan, myös pienennetyillä kustannuksilla. Rahoitetut hankkeet olivat Iloa 
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ja osallisuutta tanssista- hanke, PUNANENÄNÄ – yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia 
taiten- hanke ja Savonlinna Makerspace- hanke.  
 
Lokakuun aikana valmisteltiin kolmea eri tapahtumaa marraskuulle, joista yksi 
Asukasloikan oma koulutustilaisuus sekä valmisteltiin tulevaa Unelmien 
kesätyökilpailua. Hankekoordinaattori esitteli hanketta paikalliselle Lions Clubille. 
 
Marraskuussa päähanke järjesti Unelmien kesätyö- kilpailun 16-20-vuotiaille nuorille. 
Kilpailulla haluttiin antaa nuorille mahdollisuus tulla kuulluksi kertomalla ideoitaan ja 
ajatuksiaan kaupunkikeskustan kehittämisestä sekä palkintona oli mahdollisuus 
työllistyä kesäksi 2018 ideoimaansa kesätyöhön. Määräaikaan mennessä saapui yksi 
idea, joka ohjaustyhmän päätöksellä valittiin voittajaksi. Marraskuun 22. päivä 
järjestettiin Hyvän Mielen ilta jonka järjestelyistä vastasi Kotilo ry/Linnaklubi. 
 
Päähankkeen järjesti marraskuussa ”Kuinka tehdään tapahtumia-koulutuksen”. 
Tilaisuuteen saapui 26 ihmistä kuulemaan kaupungin ja Sosterin edustajien 
puheenvuoroja ja tapaamaan muita aktiivisia ihmisiä. Ostopalveluna järjestettiin 
Hyvän mielen ilta, jonne saapui 100 ihmistä etsimään hyvää mieltä. 
 
Joulukuun aikana valmisteltiin tulevaa tammikuun viimeistä hankehakua. 
Ohjausryhmä 14.12. pidetyssä kokouksessaan valitsi Unelmien kesätyökilpailun 
voittajaksi Pelikärry Pikkupurjeen. Hankekoordinaattori etsi joulukuun ajan 
toteuttavaa yhdistystä kesätyöidealle ja keskusteli toteutuksesta kahden eri 
yhdistyksen kanssa. Asukasloikan ostopalvelutapahtuman järjestettiin ”Kaiken kansan 
itsenäisyyspäiväjuhla”, joka keräsi 400 ihmistä juhlimaan yhdessä 100-vuotiasta 
Suomea. THL:n Sokra (Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinointihanke) 
järjesti syksyn aikana kyselytutkimuksen osallisuudesta. Tutkimustietoa kerättiin ESR 
toimilinjan 5- hankkeista. Tähän tutkimukseen osallistui Asukasloikan kutsumana 35 
henkeä. 
 
Tilastot 1.1.-31.12.2017 

Tiedotus- ja infotilaisuudet   28          osallistujat  253 
Suunnittelutapaamiset    21          osallistujat             105 
Verkostotapaamiset    24          osallistujat              99 
Tapahtumat     15         osallistujat          5 813 
Ohjausryhmän kokoukset     6           osallistujat              50 
Hanketapaamiset                          10         osallistujat              45 
Koulutus ja ohjaus     54         osallistujat              82 
Lehtijutut                                                                                               11 
Radiohaastattelut                                                 10 
Tiedotteet                                                                                               12 

7.4.3. Tavoitteiden ja tulosten toteutuminen 
 
Asukasloikan ensimmäinen täysi tuomintavuosi on tukenut hankkeen tavoitteiden 
toteutumista hyvin. Kansalaisjärjestöt ovat osoittaneet kiinnostusta hanketta kohtaan. 
Vuonna 2017 on erityisesti tuettu vuoden aikana aloitettuaja uusia tuensiirto 
hankkeita. Päähanketta on toetuettu, kuten edellisenä vuonna eli luotu edellytyksiä 
pienille hankkeille ja tapahtumille sekä lähdetty markkinoimaan ja innostamaan 
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toimijoita mukaan kansalaislähtöisen kaupunkikehittämisen työhön. Asukasloikka on 
kiinnostanut niin järjestöjä kuin yksittäisiä kansalaisia ja mediaa. 
 
Tuensiirtohankkeita rahoitettiin vuoden 2017 aikana yhteensä viisi, jotka olivat 
Tukikoirakkotoiminta Savonlinnassa-hanke, Voimaa vertaisuudesta, kykyjä 
kokemuksista-hanke, Kesäreportteri-hanke, Elämäniloa tanssista-hanke, 
PUNANENÄNÄ- yhteisällisyyttä ja hyvinvointia taiten-hanke sekä Savonlinna 
Makerspace-hanke. Näistä hankkeista yksi on jo päättynyt. Tämän lisäksi aiemmin 
rahoitetuista hankkeista Lähiötalo Haka-hanke jatkoi toimintaansa 15.5.2017 asti ja 
Klubilaiset liikkuu-hanke jatkaa toimintaansa 31.10.2018 asti. 
 
Uusien tapahtumien ja hankkeiden suunnittelemista jatkettiin useiden eri tahojen 
kanssa. 

 
7.4.4. Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut 
 
Asukasloikka Savonlinna -hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY, Europpan 
sosiaalirahasto 80%, Savonlinnan kaupunki 15%, Savonlinnalaiset yhdistykset 2,8% 
ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry omarahoitusosuus on 2,2%. 
Tuensiirtohankkeita toteuttivat vuonna 2017 Kotilo ry, Linnalan Nuoret ry, 
Savonlinnan 4H-yhdistys ry, Savolaiset Selviytyjät ry, Savonlinnan 
Mielenterveysseura ry, Saimaan syöpäyhdistys ry sekä Toiminnallisen taiteen ystävät 
ry. NuTu ry:n hankkeen toiminta oli suunnitteilla aloittaa tammikuussa 2018. 
 
Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava: 
 
Puheenjohtaja  Saku Linnanmurto, Savonlinnan kaupunki 
Varapuheenjohtaja  Tapani Lipsanen, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
Sihteeri   Anni Hirvonen (äitiyslomalla 1.9.2017-31.3.2018) 
Sihteeri   Tiina Europaeus(äitiyslomansijainen 1.9.2017-31.3.2018) 
Jäsen  Rikhard Blomerus, Linnalan nuoret ry 
Jäsen  Sirpa Kolistaja, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  
Jäsen  Päivi Laitinen, Itä-Savon sairaanhoitopiiri  
Jäsen  Teppo Leppänen, Piällysmies ry 
Jäsen  Jaana Luostarinen, NuTu ry 
Jäsen  Pia Pirskanen, Etelä-Savon ELY-keskus 
Jäsen  Emma Raikisto, Savonlinnan Nuorisovaltuusto 
Jäsen  Timo Reinikainen, Savonlinnan Seudun Liikunta ry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

7.5. ESR-rahoituksella toteutettava Portaat-hanke 
 
Portaat –hankkeen tavoite on työllistämistoimintaa toteuttavien  
yhdistystoimijoiden yhteistyön voimistaminen, työnjaon selkeyttäminen  
ja resurssien käytön tehostaminen. Arjessa hankkeen tuki on suunnattu  
työttömille, joiden työttömyys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kuukautta ja työttömille, 
joilla on suurentunut riski työttömyyden pitkittymiseen sekä kuntouttavasta 
työtoiminnasta työllistymisen portaalle siirtyvät henkilöt. Perimmäisenä tavoitteena 
on, että mahdollisimman monen polku johtaisi avoimille työmarkkinoille. Hankkeen 
toiminta-alueena on Savonlinna, Juva ja Enonkoski. 
Portaat-hankkeen henkilöstöön kuuluvat projektipäällikkö, neljä työvalmentajaa, kaksi 
työnsuunnittelijaa ja sekä 50%:n työajalla työskentelevät työvalmentajat Juvalla ja 
Enonkoskella. 
 
7.5.1. Portaat-hankkeen toiminta 

 
Portaat-hankkeen toiminnalle on asetettu kolme päätavoitetta. 

 
1. Työttömien aktivoitumisen ja työllistymisen kehittyminen 
2. Työllistämistoimintaa järjestävien kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön ja 
toimintatapojen kehittäminen sekä kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyön 
kehittäminen 
3. Avoimille työmarkkinoille työllistymisen lisääntyminen. 

 
1. Työttömien aktivointiin ja työllistymiseen kohdistuva kehittäminen 
• Lähtötilannekartoitus ja työkykyarviointi 
• Asiakaspalautteen kokoaminen 
• Koulutusten mahdollistaminen 
• Eroon työttömyys- ja tukityöllistämisjaksojen sahausliikkeestä 
• Toimiva kolmannen sektorin työvalmennusmalli  
• Määrällinen tavoite on saada 320 työllistettävää kehittämistoiminnan piiriin. 

Savonlinna 265, Juva 35 ja Enonkoski 20. 
 

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

• Konkreettiset yhteistyösopimukset 
• Ohjeisto työllistettävien tasavertaisesta kohtelusta 
• Tuloksellisuuden mittausjärjestelmä 
• Yhteiset kriteeristöt ja mittaristot toiminnalle, resurssoinnille ja avustuksille 
• Yhteinen laatujärjestelmä 
• Työllistettävät (työkokeilu, palkkatukityö) kolmannen sektorin paikkoihin yhden 

yhteisen ”palvelutiskin” välityksellä 
• Valmistautuminen työllisyyspalveluiden uudelleenjärjestelyyn 

 
3. Avoimien työmarkkinoiden tavoittamisen ja niille työllistymisen parissa tehtävä 

kehittäminen 
• Työkalu avoimen sektorin työmahdollisuuksien kartoittamiseksi 
• Työkalu palvelujen/työkeikkojen myymiselle ja työvoiman vuokraamiselle –

digitaalinen alusta ? 
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7.5.2. Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 
Yhteistyötä kuuden suurimman työllistävän yhdistyksen (Savonlinnan Toimintakeskus 
ry, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Savonlinnan Seudun Liikunta ry, 
Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinnan A-kilta ry, Savolaiset Selviytyjät ry) kesken 
on rakennettu yhteistyötapaamisten välityksellä.   
Vuoden aikana on ollut viisi yhteistyökokousta, kaksi kehittämispäivää ja yksi 
neuvotteluiltapäivä.  Tuloksena syntyi päätös, että tulevaisuudessa maakunnan 
järjestämiin kilpailutuksiin työllistämispalveluista vastattaisiin yhdessä Savon Taitajat 
Oy:n kautta. Edelleen yhteistyötä kehitettäisiin Mikkelin ja Pieksämäen työllistävän 
kolmannen sektorin kanssa siten, että se mahdollistaisi tarjousten tekemisen 
maakunnan tasolla.  

 
7.5.3. Tavoitteiden ja tulosten toteutuminen 

 
Portaat-hankkeessa on kehitetty kolmannen sektorin työvalmennusmallia. 
Asiakasyhteistyötä on ollut 16 yhdistyksen, 5 yrityksen, Savonlinnan kaupungin 
pajojen ja Savonlinnan seurakunnan kanssa. 
Portaat-hankkeen työvalmennuksessa olevia asiakkaita on 31.12.2017 mennessä 
Savonlinnassa 98, Juvalla 5 ja Enonkoskella 3 eli yhteensä 106.     

 
Asiakaspalautetta on antanut 14 päättänyttä asiakasta. Yleisarvosana palvelusta 
asteikolla 1-5 on 4,2.  Asiakkaiden mielestä he ovat saaneet erityisesti tukea 
potentiaalisten työ- ja koulutuspaikkojen etsimiseen sekä omien vahvuuksien ja 
osaamisen kartoittamiseen. Myös toimivan CV:n ja työhakemuksen laatimiseen saatu 
tuki on koettu hyödylliseksi. 

 
Eri korttikoulutuksia hankkeen rahoituksella asiakkaat ovat suorittaneet yhteensä 30. 
(Työturvallisuus 13, tulityö 5, tieturva 1, anniskelulupa 4, hygieniapassi 4, sähkötyö 1 
sekä kaksi ensiapu1-korttia.) 

 
Avointen työmarkkinoiden työpaikkojen kartoituksessa on tehty yhteistyötä 
Savonlinnan kaupungin hallinnoiman Rohkene-hankkeen kanssa. Rohkene-hanke on 
kantanut päävastuun yleiskartoituksesta ja Portaat-hanke on etsinyt täsmähakuna 
asiakaskohtaisesti työllistymisen mahdollisuuksia.  Omaa digitaalista alustaa ei ole 
ryhdytty luomaan, koska valmiita palveluita on saatavilla ja myös TE-hallinto 
rakentaa kattavaa sähköistä Työmarkkinatori-palvelua vuonna 2018 
käyttöönotettavaksi.   

 
Portaat-rinnakkaishanke 

 
Lisäresurssina on ollut Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoima Portaat-
rinnakkaishanke, jossa on Portaat-hankkeen asiakkaille korvamerkittyä ESR-
palkkatukirahaa 256.000€. Raha on pääsääntöisesti tarkoitettu 100%:n palkkatukeen 
yhdistyksille. Tuen ehtona on, että palkattava työntekijä on ollut työttömänä viimeisen 
28 kuukauden aikana vähintään 24 kuukautta.   

 
Edellä mainittu ESR-palkkatukiraha on käytetty ja hankkeelle myönnettiin syyskuussa 
2017 90.000€ lisärahoitusta eli ESR-palkkatuki on yhteensä 346.000€.  



 

27 

Lisärahoituksen erityisenä tavoitteena on työllistää haja-asutusalueella asuvia 
pitkäaikaistyöttömiä sekä yhdistysryppäille työntekijöitä erilaisiin aputehtäviin. ESR-
palkkatuella palkattiin vuonna 2017 yhteensä 31 asiakasta 12 eri yhdistykseen ja 
yhteen yritykseen. 

 
7.5.4. Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut 

 
Portaat hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY, Europpan sosiaalirahasto 70%, 
Savonlinnan kaupunki, Enonkosken kunta ja Juvan kunta 25%, Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry omarahoitusosuus on 5%. 

 
Ohjausryhmän kokouksia oli vuonna 2017 kolme. 

  
Ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:  
 
Puheenjohtaja Anna Tolvanen, Savonlinnan kaupunki 
Sihteeri  Ismo Tiihonen, Portaat hanke 
Jäsen  Evangelia Antzaka, Viittakivi Oy/Polkuja yhteisöön-hanke 
Jäsen  Timo Eskola,Työpajayhdistys TEKO ry 
Jäsen  Sirpa Kolistaja, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
Jäsen  Kirsi Komppa, Etelä-Savon ELY-keskus 
Jäsen  Maria Laukkanen, Etelä-Savon TE-toimisto 
Jäsen  Saku Linnamurto, Savonlinnan kaupunki 
Jäsen  Tapani Lipsanen, Savonlinnan Seudun Kolomonen ry pj 
Jäsen  Juhani Mustonen, Savonlinnan Seudun NuTu ry/Juva 
Jäsen  Eero Piironen, Savonlinnan Seudun Yrittäjät ry 
Jäsen  Päivi Pirskanen, Etelä-Savon TE-toimisto 
Jäsen  Carita Röpelinen-Pitkänen, Savonlinnan Toimintakeskus ry  
Jäsen  Riitta Sipinen, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Jäsen  Irja Sokka. Etelä-Savon ELY-keskus 
Jäsen  Merja Toijonen,Etelä-Savon ELY-keskus/rinnakkaishanke) 
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8.  VARAINHANKINTA/TAPAHTUMAT JA TUOTETTAVAT PALVELUT 
 

8.2. Järjestötalo Kolomosen ylläpitäminen Pappilankatu 3:ssa  
Järjestötalossa on yhdellätoista (11) eri toimijalla toimistotilat:  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Itä-Savon Luonnonsuojeluyhdistys ry/Etelä- 
Savon luonnonsuojelupiiri ry, Savonlinnan Työväen Palloseura ry, Savonlinnan 
Seudun Romanilähetys ry, Savonlinnan Seudun Diabetes ry, Savonlinnan Allergia ja 
Astmayhdistys ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Savonlinnan yhdistys ry. 
 
Järjestötalossa pidettiin toimintavuoden aikana runsaasti kokouksia ja erilaisia 
tapahtumia. Kokoontumistiloja vuokrattiin myös ulkopuolisille tahoille. Vuoden 
aikana järjestötalon kokoustiloja käytti kaikkiaan 75 eri yhdistystoimijaa yhteensä 
kaikkiaan 362 kokouksessa/tapahtumassa. 

 
8.3. Muu palvelutoiminta 
Erilaisia toimisto- ja taloushallinnon palveluita tuotettiin 36:lle Kolomosen 
jäsenyhdistykselle.  

 
9. LOPUKSI 
 

Vuosi 2017 oli Kolomosen 10-vuotisen taipaleen vilkkain ja järjestötalossa riitti 
vilinää kun yhdistyksen henkilöstömäärä tuplautui kerralla ja toiminta laajeni uusille 
alueille. Tavoitteisiin päästiin pääsääntöisesti hienosti, josta  
iso kiitos henkilöstölle. Jäsenmäärä lisääntyi tasaisesti ja toiminta laajeni 
menestyksekkäästi kuntaliitosten myötä alueellisesti ja uusilla alueilla Rantasalmelle, 
Enonkoskelle, Heinävedelle ja Sulkavalle toiminta otettiin erittäin hyvin vastaan. 
Yhteistyö kuntasektorin kanssa tiivistyi huimasti Sosterin ja Kaupungin kanssa 
tehtävillä säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla ja tapahtumilla.  
 
Savonlinnan Seudun  kolomonen ry sai vuoden 2017 toimintaan STEA:ta Ak-
avustusta 160 000 € sekä Paikka-auki nuoret työelämään avustusta 57 200 € Kultrinki 
hankkeelle Leader avustusta 45 500 € ja Asukasloikka hankkeelle ESR avustusta 
56 600 € sekä Portaat hankkeelle ESR avustusta 390 000 €. 
 


