
Kuukausi@posti 
Lasten ja lapsiperheiden kesäeXtra 

Ruudullasi on Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n kuukausi@postin ensimmäinen eXtra –
numero, jonka teemana on lasten ja lapsiper-
heiden kesän 2019 tapahtumat Savonlin-
nan seudulla. 

 

Myönnetään heti, että tämä kuukausi@postin 
eXtra on erittäin nopealla varoitusajalla. Vain 
hieman yli viikossa ovat monet toimijat ehti-
neet vastata tiedusteluumme lapsille ja lapsi-
perheille Savonlinnan seudulla suunnatuista ke-
sän 2019 toiminnoista ja tapahtumista. 

 

Varmasti monen toimijan tapahtumat ja tiedot 
puuttuvat tästä luettelosta, mutta niitä kannat-
taa lisätä sekä YSSI.FI –palvelualustan tapah-
tuma– ja harrastetietoihin että SavonlinnaNyt –

sivustolle.  
Mikäli ette lähettäneet omia lasten ja lapsiper-

heiden kesätapahtumia ja -toimintoja julkaista-
vaksi tässä kuukausi@postin eXtrassa, voitte 
vielä toimittaa niitä julkaistavaksi kevätkauden 
viimeiseen kuukausi@postiin, joka ilmestyy vii-
kolla 24.  

 

Kuukausi@postiin julkaistavat aineistot tulee 
toimittaa sähköisesti mielellään jpeg-muodossa 
(myös pdf käy) viimeistään perjantaina 7. 6. 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  

 

Loppuvinkkinä vielä, että ilmoitelkaa muuten-
kin tapahtumistanne, tilaisuuksistanne yms. 
Mahdollisimman laajasti sekä YSSI.FI –
palvelualustalla että SavonlinnaNyt –sivustolla. 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

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

Kesä keinuen tulevi 

YSSI.FI
https://www.savonlinnanyt.fi/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.yssi.fi
https://www.savonlinnanyt.fi/
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lasta ja aikuista.  
Tämän kesän pelit alkavat 

9.6. klo 17 ja jatkuvat koko ke-
sän ajan joka lauantai. 

 

Musiikkiteatterileiri esittää 

Kolme iloista roistoa esiintyvät 
Rantasalmen Nuorisoteatterin 
ja Etelä-Savon Musiikkiteatteri- 
ja Oopperayhdistyksen musiik-
kiteatterileirien päätösesityk-
sessä perjantaina 7.6 klo 15.15 
alkaen  Tornado-Salissa Ranta-
salmella. Liput 5€  ja alle 3vuo-
tiaat ilmaiseksi. 

Maanantaina 10.6. klo 17 al-
kaen on puolestaan samassa 
paikassa ja samoilla lipunhin-
noilla vuorossa teemana Fame. 

  
Hiltulan kentällä pelaillaan 

Ahvensalmen urheiluseura 
Salmen Pojat ry järjestää Ran-
taonkikisat lauantaina 15.6. klo 
10-12 Oravissa Ruukinrannan 
alueella osoitteessa Kiramontie 
27, 58130 Oravi. Sarjoja niin 
aikuisille kuin lapsillekin. Osal-
listumismaksu 10€/hlö tai 30€/
perhe (sis. urheiluseuran jäsen-
maksun vuodeksi). Ei ennak-
koilmoittautumista.  

 

Asemamakasiinilla  
tutustutaan nuapureihin 

Rantasalmen rautatieaseman 
Makasiinilla on lauantaina 15. 6 
Aseman seudun kyläyhdistyk-
sen tempaus "TUNNETKO NUA-
PURIS" . Tarjolla on lapsille 
pomppulinna ja Sportti Erkki, 
herkkupisteitä ja kisailua. Aikui-
sille rupattelunurkkaus, kirppu-
toripöytiä myydä tai ostaa sekä 
kahvia ja paistoksia. 

Pöytävuokria ei ole, vain os-

tokset maksavat. 
Järjestäjänä Aseman seudun 

kyläyhdistys ry ja yhteyshenki-
lönä Nana Kainulainen puhelin 
0505891869. 

 

Hiltulan kentällä pelaillaan 

Sulkavalla järjestetään koko 
perheelle suunnattu perinnepäi-
vä 6.7.2019 Rauhanniemen 
museoalueella (os. Vanha los-
sinranta 2). Portit ovat avoinna 
14.30-18.00. Ohjelmistossa on 
erilaisia työnäytöksiä, musiik-
kia, perinneruokaa ym. muka-
vaa eri ikäisille. Paikalle tulee 
maamoottori ja  vanhoja trak-
toreita. Liput 5 € / henkilö, alle 
15-vuotiaat ilmaiseksi. Lisätie-
toa tässä linkissä (ainakin ihan 
lähi päivinä). 

 

 

Ahvensalmen Multalassa 

urheillaan ihan yleisesti 
Lasten yleisurheilukilpailut 

järjestetään keskiviikkona 10.7. 
klo 17:30 alkaen Ahvensalmella 
Multalan kentällä osoitteessa 
Multalantie 94, 58140 Ahven-
salmi. Ei osallistumismaksua. Ei 
ennakkoilmoittautumista.  

 

Topelius satuoopperassa 

Topelius nyt! – koko perheen 
satuoopperaesitykset sunnun-
taina 14.7.2019 klo 11.00-

11.40 ja klo 14.00-14.40 Sa-
vonlinnan Kulttuurikellarissa, 
Olavinkatu 34, 57130, Savon-
linna Liput ovelta tuntia ennen 
esitystä 15€/lippu ja ennakkoon 
ostettuna osoitteesta 
www.nettilippu.fi 10€/lippu Li-
sätietoja (ja tarvittaessa ilmoit-
tautumiset): 0400 516 429 

www.esmory.fi 
 

Parhaita paloja 

lastenoopperoista 

Koko perheen Oopperakon-
sertti – Parhaita paloja lasten 
oopperoista Hannu ja Kerttu, 
Pieni Punahilkka sekä Uppo-

Nalle unelmoi sunnuntaina 
28.7.2019 klo 13.00-13.45 ja 
maanantaina 29.7.2019 klo 
12.00-12.45 Savonlinnan Kult-
tuurikellari, Olavinkatu 34, 
57130, Savonlinna Liput ovelta 
tuntia ennen esitystä 15€/lippu 
ja ennakkoon ostettuna osoit-
teesta www.nettilippu.fi 10€/
lippu Lisätietoja (ja tarvittaessa 
ilmoittautumiset): 0400 516 
429 www.esmory.fi 

 

 

Räppipaja lapsille 

Pyhän Olavin päivässä 

Pyhän Olavin päivänä 
29.7.2019 Kauppatorin lavalla 
klo 15:30 – 16:15 järjestetään 
musiikkiohjelmaa ja räppipaja 
lapsille Mc Sampan vetämänä. 

Järjestäjänä toimii Savonlin-
nan kulttuuritoimi ja lisätietoja 
löytyy tästä linkistä. 

 

Puhallinorkesterin kesäleiri 
Puhallinorkesterin kesäleirin 

leirimatineat ti-ke 30.-31.7. klo 
19 Hotelli Ruusuhovin navetan 
ylisillä, vapaa pääsy 

Torstaina 1.8. klo 15 on vuo-
rossa leirin päätöskonsertti, Ho-
telli Ruusuhovin navetan ylisillä, 
liput 10/5€. 

 

 

                              

Lisää kesän 2019 hauskoja  
ja virkistäviä tapahtumia ja tilaisuuksia 

http://www.visitsulkava.fi
http://www.savonlinna.fi/pyha_olavi
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Savonlinnan 4H:n  
kesätoimintaa lapsille 

Savonlinnan 4H:n Kepparileiri 
17-20.6.2019 7-12-vuotiaille 
lapsille. Ohjelmassa askartelua, 
este-maasto-ja kouluratsastus-
ta ja mukavaa yhdessäoloa. 

Leiri toimii Savonlinnan 4H:n 
toimitiloissa; Tulliportinkatu 9. 

Lounas, välipala ja vakuutus 
sis. hintaan. 30e jäsenille, 40e 
muut. Ilmoittautuminen: 
www.savonlinna.4h.fi 

Linkki ilmoittautumiseen 

 

Lapsiparkki 6-10-vuotiaille 
lapsille 24.6-26.7.2019.  

Parkki on avoinna klo.9-15 
Savonlinnan 4H:n toimitiloissa. 
Omat eväät, hinta 5e/lapsi/pv. 

Ilmoittautumisen yhteydessä 
lisätiedot kohtaan merkataan 
päivät, milloin lapsi tulee lapsi-
parkkiin. Ilmoittautuminen ta-
pahtuu tässä linkissä. 

 

Musiikkiteatterileiri esittää 

Savonlinnan 4H järjestää yh-
dessä Metsämuseo Luston 
kanssa lasten kuvataidekilpai-

lun, aiheena Minun metsäni. 
Kilpailuaika on Metku-

messujen ajan 14-16.6.2019.  
Nimetyn ja yhteystiedoilla va-

rustetun taideteoksen voi tuo-
da Metkujen osastollemme tai 
piirtää paikan päällä.  

Sarjat ovat 6-8-vuotiaille ja 9
-12-vuotiaille lapsille.  

Lusto valitsee ja palkitsee 
voittajan 20e:n lahjakortilla. 
Voittajille ilmoitetaan viikolla 
25. 

 

Kesäraitilla kuplii 
Savonlinnan 4H on mukana 

Punkaharjun kesäraitilla 
6.7.2019. Lapsille jättisaippua-
kuplien puhaltelua ja liikunnal-
linen kilpailu. Esittelemme syk-
syn toimintaamme. 

 

Katutanssileiri - nyt 
Kesän kovin katutanssileiri 5.

-7.6.19 Tanhuvaarassa! Mah-
dollisuus kokoontua katutanssi-
harrastajien miitinkiin katu-
tanssiguru Mikko Ahlgrenin oh-
jauksessa! Yksi katutanssin yk-
kösnimistä tulee Tanhuvaaraan 

ohjaamaan kesän kovimman 
leirin, jolle ovat tervetulleita 
kaikki harrastajat aina 9 –
vuotiaista aikuisiin! Ohjelmassa 
streettia, breakia, lockingia ja 
jopa discotanssia. 

Mikon ohjauksessa opit taa-
tusti uutta ja saat samalla 
hauskaa pitäen uusia kavereita 
muista harrastajista! Leiri jär-
jestetään yhteistyössä Savon-
linnan Musiikki- ja Tanssiopis-
ton kanssa. 

Lisätietota katutanssileiristä 
tästä linkistä. 

 

 

Hiltulan kentällä pelaillaan 

Rantasalmen Hiltulassa on jo 
kahden vuoden ajan kesä-

sunnuntaisin kokoonnuttu Ran-
tasalmen Hiltulan seurojenta-
lon takana olevalle kentälle pe-
laamaan milloin mitäkin peliä. 
Tapaamisilla ei sinällään ole 
erillistä järjestäjää, vaan yh-
dessä kokoonnutaan ihan vaan 
luonnostaan. Kukaan ei siis ole 
virallisesti järjestäjänä, mutta 
parhaillaan on kentällä ollut 50 

Koottuja tulevia kesän 2019 hauskoja  
ja virkistäviä tapahtumia ja tilaisuuksia 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n lasten ja lapsiperheiden kesäeXtra 

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

nulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esimerkiksi Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
Seuraava kuukausi@posti ilmestyy kesäkuussa viikolla 24 ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja juttujen 

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

https://savonlinna.4h.fi/articles/article/kepparileiri-17-20-6-2019/
https://savonlinna.4h.fi/articles/article/4hn-lapsiparkki/
https://tanhuvaara.fi/kauppa/kesan-kovin-katutanssileiri-5-7-6-19-tanhuvaarassa/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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