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I Johdanto 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on Savonlinnan seudun kansalaistoiminnan ja yhdistysten 

yhteisten toimintaedellytysten kehittämiseksi ja lisäämiseksi tammikuussa 2007 perustettu 

rekisteröity, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka jäsenenä on 

rekisteröityjä yhdistyksiä lähes kaikilta yhdistystoiminnan sektoreilta (jäsenmäärä vuoden 2018 

marraskuussa on 165 yhdistystä).  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n arvolähtökohtana on vahvistaa aktiivisen 

kansalaisyhteiskunnan toteutumista, edistää yhdistysten ja niiden jäsenten vaikutusmahdollisuuksia 

ja suvaitsevaisuutta, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia sekä luoda Savonlinnan seudun 

yhdistyksille yleisiä toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia verkostoitumiseen niiden itsenäisyyttä 

ja voimavaroja kunnioittaen.  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 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:n tulevaisuuden visio on olla aktiivinen edelläkävijä ja vahva 

toimija Savonlinnan seudulla sekä valtakunnallisesti tunnettu ja tunnustettu alueensa kansalais- ja 

yhdistystoiminnan kehittäjä ja yhteistoimintafoorumi. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kehittää Savonlinnan seudulle toimintamallia yhdistysten ja 

muiden yhteisöjen, julkisen sektorin sekä yritysten yhteiselle kansalaisten 

osallistumismahdollisuuksia vahvistavalle työlle ja toimii kolmannen sektorin toiminnan kehittäjänä 

ja toimijoiden tukijana. Toimintamallissa mahdollistetaan yhdistyksille keskinäinen 

verkostoituminen, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa sekä kansalaisten voimaantuminen.  

Päämääränä on kansalaistoiminnan arvostuksen ja merkityksen edistäminen.  Kansalaisten 

voimaantumisessa yleinen aktiivisuus ja osallistuminen sekä pyrkimys vaikuttaa ympäristöönsä ja 

hyvinvointiinsa lisääntyy. 

Toiminnan laajuuden mahdollistavat saadut hanke- ja toiminta-avustukset:  

STEA:n AK- ja projektiavustukset, ESR-hankerahoitukset, Leader avustukset  ja muut mahdolliset 

avustukset sekä yhdistyksen oma varainhankinta. 
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II STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus)  

Ak-avustuksellisen toiminnan tavoitteet, toimenpiteet, tulokset ja indikaattorit 

STEA:n AK-avustus mahdollistaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 

toiminnan seutukunnan yhdistyskentän verkostoimiseksi ja kehittämiseksi sekä 

vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi.  

STEA:n kohdennetun AK-avustuksen avustusehdotus Kolomoselle on vuodelle 

2019 (160 000  €/vuosi). Yhdistys on hakenut avustukseen korotusta vuodelle 2019  

(yht. 223 000 €) taatakseen yhdistystoimijoiden yhteistyön kehittämistyön (Enonkoski, Rantasalmi, 
Sulkava, Heinävesi) laajentumisen juurruttamisen osaksi seudullista toimintaa, sekä kattavan 

vapaaehtoistoiminnankeskuksen koordinoimiseen Kolomosen yhteyteen. Avustushakemuksessa on 

otettu huomioon myös Juvalta tullut toive liittyä Kolomosen toiminta-alueeseen. 

 

Tavoite 1 

Savonlinnan seudun yhdistyksille luodaan mahdollisuuksia kehittää muiden yhdistysten ja 

yhteiskunnan toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä sekä lisätään ja vahvistetaan 

yhdistysten verkostoitumista ja vaikuttamismahdollisuuksia 

 

Toimenpiteet 
 

1.1. 

Verkostoituminen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen 

 

• Edistetään yhdistysten verkostoitumista kokoamalla samalla teemalla tai maantieteellisellä 

toiminta-alueella sekä yhteisen toiminnan järjestämiseksi toimivia yhdistyksiä 

yhdistysryppäiksi. Tarvittaessa myös yhteistyökumppanit voivat olla mukana ryppäissä.  

Ryppäille järjestetään yhteistyön mahdollistavia tapahtumia, koulutusta, kohde-

ryhmätiedotusta ja kehittämiskeskusteluja, joissa kootaan ajatuksia ja toiveita sekä jalostetaan 

ja toteutetaan kehittämisehdotuksia yhdistysten oman ja keskinäisen toiminnan 

kehittämiseksi.  Sama yhdistys voi yhtäaikaisesti toimia oman tarpeensa mukaisesti 

useammassa eri yhdistysryppäässä. 

• Yhteistyöstä on laadittu kumppanuussopimukset tärkeimpien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

• Toimitaan kansalais- ja yhdistystoiminnan edunvalvojana ja valmistellaan yhdessä 

yhdistysten kanssa esityksiä yhdistyksille yhteisistä, tärkeistä asioista sekä edistetään näiden 

asioiden toteutumista 

• Neuvotellaan Savonlinnan kaupungin ja Sosterin kanssa selkeä toimintamalli yhdistysten 

toiminta-avustusjärjestelmän uudistamiseksi ja yhdistysten toiminnan resursoinnin 

kehittämiseksi. 

• Jatketaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen toiminnan kehittämistä  ja tukemista 

asukkaiden ja yhdistysten mukaan saamiseksi kohtaamispaikkojen toimintaan ja toiminnan 

kehittämiseen. 

• Yhdistysten yhteistoimintaa edistetään seuraavissa yhdistysryppäissä ja uusia 

yhdistysryppäitä muodostetaan tarpeen mukaan: 
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Alueelliset ”Pitäjä- ja kuntayhdistysryppäät” 

 

Yhdistysten keskinäisen yhteistyön lisääminen. ”Alueellisten ryppäiden” yhdistysten yhteiset 
kokoontumiset 2 x vuosi, ja yksi koulutuksellinen tapahtuma yhdistysten toivomasta aiheesta. 

Aktivoiminen osallistumaan alueellisiin tapahtumiin. Kolomosen työntekijän päivystyspäivä 

”alueellisella ryppäällä” joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan. 

➢ Enonkosken alueen yhdistysrypäs  

Yhteistyössä Enonkosken kunnan kanssa.  

➢ Juvan alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Juvan kunnan ja Kultrinki-hankkeen kanssa 

➢ Heinäveden alueen yhdistysrypäs  

Yhteistyössä Heinäveden kunnan ja Kultrinki -hankkeen kanssa. 

➢ Kerimäen alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa mm. 

vapaaehtoistoiminnan koordinoimisen ja muotojen  kehittäminen ja 

kohtaamispaikka Pysäkin toiminnan elävöittäminen ja yhdistysten yhteisen 

toiminnan lisääminen Pysäkillä. 

➢ Punkaharjun alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Punkaharjun Pitäjäyhdistyksen kanssa. 

➢ Rantasalmen alueen yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Rantasalmen kunnan ja Kultrinki -hankkeen kanssa. 

➢ Savonrannan alueen yhdistysrypäs. 

Yhteistyössä Savonrantalaisten yhdistysten kanssa. 

➢ Sulkavan alueen yhdistysrypäs  

Yhteistyössä Sulkavan kunnan ja Kultrinki -hankkeen kanssa. 

 

Asukas- ja kyläyhdistysrypäs 

Koulutukset-, tapaamiset ja tapahtumat yhteistyössä Savonlinnan Kylät ry:n kanssa 

 

Kulttuuriyhdistysten rypäs  

Koulutukset-, tapaamiset ja tapahtumat yhteistyössä KultRinki hankkeen kanssa  

 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa toimivien yhdistysten yhdistysrypäs 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parissa toimivien yhdistysten yhdistysryppään työskentelyä 

jatketaan v 2019 pääasiassa yhteistyössä Sosterin LAPE-työryhmän teemoittelun puitteissa 

lapsiperheiden elämäntilanteentilanteen ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi. 

Erityisenä toimintakohteena on jatkaa ”lapsiperheiden kohtaamispaikan” suunnittelua. 

 

Liikuntayhdistysten rypäs  

Koulutukset-, tapaamiset ja tapahtumat yhteistyössä yhdistysten, SSL ry:n ja Etelä-Savon 

Liikunta ry:n kanssa 
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Sosiaali- ja terveysalan yhdistysrypäs (joka on jakautunut erikoisryppäisiin) 

Sote-alalla sekä potilastyössä toimivien yhdistysten rypästyöskentely organisoidaan v. 2019 

alusta uudelle pohjalle loppuvuodesta 2018 tehdyn kyselyn pohjalta. Kyselyssä selvitetään ko. 

yhdistysten, niiden alue- ja piirijärjestöjen sekä yhdistysten paikallisten yhteistyökumppaneiden 

odotukset ja tarpeet yhteistyön muotoihin. Työskentelyyn osallistutetaan jatkossa tiiviimmin 

mukaan yhteistyökumppanit (Savonlinnan kaupunki, Sosteri, Samiedu, Xamk, seurakunnat 

yms.) Sosterin prosessikehittämisen työpajatyöskentely yhdistysten kanssa jatkuu v.2019. 

Vanhus- ja eläkeläistoiminnan yhdistysrypäs sekä vammaisjärjestörypäs työskentely liitetään 

tähän ryppääseen ja yhteistyötä Savonlinnan vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kanssa 

tiivistetään. 

 

Tiedotustoiminnan yhteistyörypäs 

Tiedotustoiminnan yhteistyörypäs aloittaa uutena yhteistyöryppäänä vuonna 2019. 

Yhteistyöryppään työskentelyyn kootaan yhdistysten ja Kolomosen keskeisten 

yhteistyökumppaneiden kokopäiväiset tiedottajat sekä tiedottamisesta vastaavat työntekijät. 

Tiedotustoiminnan yhteistyörypäs keskittyy kansalaistoiminnan ja yhteistyön kannalta 

keskeisten tiedotustehtävien organisointiin ja toteutukseen. Lisäksi Tiedotustoiminnan 

yhteistyörypäs toimii Kolomosen viestintätoiminnan asiantuntijakehittäjänä. 

 

Toimintatiloja omistavien yhdistysrypäs 

Yhteistyössä Savonlinnan Kylät ry:n kanssa organisoidaan toimitiloja omistavien yhdistysten 

 yhteistoimintaa toimitilojen markkinoinnin ja ylläpidon kehittämiseksi. Organisoidaan ko. 

yhdistysten edunvalvontaa mm. kiinteistöveron alentammiseksi. 

  

Työllistämistoimintaa järjestävien yhdistysten rypäs  

Yhteistyössä ryppääseen kuuluvien yhdistysten kanssa kartoitetaan erilaisia rahoituskanavia ja  

suunnitellaan yhteisiä hankkeita. 

 

Ympäristö- ja eläinsuojeluyhdistysrypäs 

Aktivoiminen yhteisiin tapahtumiin ja yhteistyöhön muiden yhdistysten kanssa. Opinnäytetyön 

mahdollistaminen. 

 

Vapaaehtoistoiminnan yhdistysrypäs    

Vapaaehtoistoiminnan ja -työn yhdistysrypäs aloittaa toimintansa vuonna 2019 uutena 

yhdistysryppäänä Vapaaehtoistyön palvelukeskuksen toiminnan ohjaamiseksi ja eri 

vapaaehtoistoiminnan organisoijatahojen yhteistyön järjestämiseksi ja 

kehittämiseksi. Opinnäytetyön mahdollistaminen. 

  

1.2. 

Koulutus 

• yhdistyskyselyllä selvitetään yhdistysten koulutuksen halu ja tarve 

• haja-asutusalueen ja seutukuntien toimijat kootaan yhteisiin suunnittelu- ja 

ideointitilaisuuksiin 

• yhdistysten ja eri hankkeiden työntekijät kutsutaan yhteisiin yhteistyötä lisääviin, 

koulutuksellisiin, työnohjauksellisiin ja virkistyksellisiin aamukahvitilaisuuksiin 
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• järjestetään pienissä yhdistyksissä toimiville luottamushenkilöille koulutus- ja 

neuvottelupäivät yhteistyön kehittämiseksi sekä hyvien käytänteiden jakamiseksi. 

1.3 

Tapahtumat 

• Kannetaan järjestämis- ja kokoamisvastuu yhdistystoiminnan osalta seuraavista kansalais- ja 

yhdistystoiminnan tapahtumista. Tapahtumien keskeinen tavoite on luoda alueen 

yhdistystoiminnalle näyttävä foorumi, jossa yhdistykset voivat tehdä toimintaansa tunnetuksi. 

➢ Eurooppapäivän tapahtuma toukokuun alussa 

➢ Yhdistystenkevättori toukokuussa 2019 

➢ Mahdollisuuksien Tori -tapahtuma. Valtakunnallisesta teemasta riippuen 

joko keväällä tai syksyllä 2019. 

➢ Yhdistysten perinteinen kesäristely syksyn toimintaa suunnitellen 

➢ Savonlinnan Syystulet + Keskiaikamarkkinat elo-syyskuun vaihteessa 

➢ Savonlinnan Hyvinvointimessut syksyllä. Hyvinvointimessut järjestetään 

Tanhuvaaran urheiluopistolla. Hyvinvointimessujen keskeisimmät 

yhteistyökumppanit alueen yhdistysten lisäksi ovat Sosteri, Savonlinnan 

kaupunki, Tanhuvaaran urheiluopisto,  

➢ Vapaaehtoistyön päivä. Vapaaehtoisten päivää vietetään kiittämällä ja 

palkitsemalla Savonlinnan seudun vapaaehtoistyöntekijöitä sekä tekemällä 

vapaaehtoistyötä tunnetuksi. 

• Osallistutaan yhteistyökumppanina yhdistysryppäiden tapahtumien järjestämiseen sekä 

huomioidaan toimintavuoden 2019 aikana esiin nousevat tapahtumat ja tilaisuudet, joissa 

voidaan olla edistämässä yhdistystoiminnan näkyvyyttä.  

 

Tulokset 

 

• Yhdistysten keskinäinesseä yhteistyössä, yhdistysryppäiden työskentely sekä yhdistysten ja 

yhteistyökumppaneiden keskinäisessä yhteistyössä  

➢ vahvistuu pitkäjänteinen ja tuloksellinen yhteistyö.  

➢ yhdessä kehitetyt toimintamuodot jalostuvat ja toimijat saavat uusia 

ideoita ja motivaatiota omaan toimintaansa.  

➢ syntyvät uudet toimintaideat kootaan yhteiseen ideapankkiin ja 

ideapankin käyttöä toimintojen ja uusien hankkeiden rakentamisessa 

hyödynnetään tehokkaasti.  

➢ päällekkäisen työn määrä vähenee ja toimijoiden resurssit vahvistuvat  

➢ toiminnan näkyvyys lisääntyy ja uudet toimijat kiinnostuvat 

toiminnasta  

• Kolomosella on voimassaolevat kumppanuussopimukset kaikkien 

keskeisten yhteistyötahojen kanssa.  

• Yhdistysten luottamushenkilöiden ja palkallisten työntekijöiden yhteistoiminta yli 

yhdistysrajojen voimistuu ja kehittyy 

• Yhdistysten saamat yhteiskunnan avustukset lisääntyvät ja avustusjärjestelmä selkeytyy.  

• Kohtaamispaikkojen kautta hyvinvointitoimintoja saadaan lähemmäksi kansalaisia 
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 Indikaattorit 

 

• Toimivien ryppäiden määrä/kokoontumisten määrä 

• Ryppäisiin osallistuvien yhdistysten ja niissä toimivien henkilöiden määrä. 

• Järjestettävien yhteisten tapahtumien, koulutusten ja kehittämiskeskustelujen määrä ja 

tilaisuuksista saatu palaute. 

• Ideapankkien sisältö 

• Järjestötaloa käyttävien yhdistysten määrä ja tapahtumien määrä. 

• Ryppäiden parissa tehtyjen kyselyjen tulokset. 

• Solmittujen kumppanuussopimusten määrä 

• Yhdistysten avustusjärjestelmän selkeytyminen ja avustusmäärärahojen kehitys. 

• Kohtaamispaikkojen käyttöaste 

 

Tavoite 2     

Savonlinnan seudun yhdistysten osallisuutta vahvistetaan toimialueella sekä Etelä-Savon 

maakunnassa tehtävässä uudistustyössä ja hyvinvoinnin edistämisessä yhdistystoiminnan 

näkyvyyden ja arvostuksen lisäämiseksi. 

  

Toimenpiteet 

 

2.1. 

Verkostoituminen 

 

• Kehitetään yhteistyössä Sosterin, Savonlinnan kaupungin ja muiden terveyttä ja sosiaalista 

kanssakäymistä edistävien tahojen kanssa hyvinvointia lisääviä yhteistyömalleja ja linkitetään 

yhdistystoimintaa osaksi kansalaisten hyvinvointi palveluita ja niiden kehittämistä. 

• Järjestetään oppilaitosten ja yhdistysten yhteistyötä, jossa oppilaitosten opiskelijat, 

henkilökunta ja yhdistystoimijat kohtaavat ja suunnittelevat yhteistyötä mm. kerhojen 

ohjaamisessa, opiskelijoiden harjoittelupaikkojen ja muun työelämässä oppimisen 

järjestämisessä sekä opinnäytetöiden tekemisessä. 

• Kootaan alan yhdistystoimijoita laajoihin teemaa koskeviin keskustelu- ja 

valmistelutilaisuuksiin sekä edistetään näiden tapaamisten yhteydessä sovittuja 

kehittämistavoitteita paikallisten yhdistysten edustajana maakunnallisessa uudistustyössä. 

• Toimitaan aloitteellisesti toimialueen kaikkien kuntien kanssa kansalaistoiminnan 

toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja kansalaistoiminnan aseman vahvistamiseksi sekä 

yhdistystoimijoiden ja kuntasektorin päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden yhteistyön 

vahvistamiseksi. 

• Kolomonen edustaa Savonlinnan Seudun yhdistyksiä maakunnallisissa ja alueellisissa 

hyvinvointi työryhmissä.  
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• Kolomonen on aktiivisesti mukana suunnittelemassa Etelä-Savon järjestöstrategiaa  ja on 

perustamassa Etelä-Savon järjestöasiain neuvottelukuntaa. Verkostoitumista yli 

maakuntarajojen jatketaan tekemällä tiivistä yhteistyötä, vaihtamalla asiantuntijuuksia ja 

tekemällä tutustumiskäyntejä sekä järjestämällä yhteisiä koulutuksia muiden 

lähimaakuntien kanssa. 

2.2. 

Koulutus 

• Savonlinnan Seudun Kolomonen ry osallistuu aktiivisesti STEA:n, Kansalaisareenan, Soste:n 

ja muiden valtakunnallisten järjestöjen sekä Etelä-Savon maakuntaliiton, Etelä-Savon ELY-

keskuksen, Itä-Suomen aluehallintoviraston ja muiden alueellisten toimijoiden järjestämiin 

tilaisuuksiin ja koulutuksiin 

2.3. 

Tapahtumat 

• Järjestetään toimintavuoden aikana yhteistyössä Sosterin kanssa 4-6 teematyöpajaa sekä 

osallistutaan 2-3 prosessimessutapahtumaan 

• Järjestetään yhteistyössä Samiedun, sekä Xamkin kanssa toimintavuoden aikana kaksi 

teematyöpajaa yhdistysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämisestä.  

 

Tulokset 

• Yhdistysten rooli hyvinvointi palvelujen kehittämisessä, kehittämisen ohjaamisessa ja 

asiakaspalautteen kokoamisessa vahvistuu 

• Oppilaitosyhteistyö tuo yhdistystoimintaan uusia kehittämis- ja ohjausresursseja sekä 

opinnäytetöiden myötä tuloksia oman toiminnan kehittämiseen  

• Opiskelijat saavat työssäoppimispaikkoja ja harjoittelupaikkoja yhdistyksissä ja 

mahdollisuuden tehdä opinnäytetöitä 

• Yhdistyssektorin asema Sosterin toiminnassa vahvistuu ja hyödyttää enemmän yhdistyksiä 

niiden toiminnan järjestämis- ja kehittämishaasteissa 

• Kansalaisten aktiivisuus yhteisten asioiden parissa toimimiseen ja oman mielipiteen 

ilmaisuun lisääntyy 

 

Indikaattorit  

• kehittämistyöhön osallistuvien yhdistysten ja aktiivien sekä oppilaitosten ja opiskelijoiden 

määrä sekä toteutettavat kehittämisideat ja opinnäytetyöt 

• Yhdistystyöryhmien määrä, ja toiminnassa käsiteltävät asiat 
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Tavoite 3  

Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltainen koordinointi työnmuotoja kehittämällä 

vapaaehtoisten määrä lisäämällä, vapaaehtoistoimijoita kouluttamalla ja 

voimaannuttamalla sekä lisäämällä toimijoiden yhteistyötä. Lisäksi luodaan 

vapaaehtoistyön käyttöön sähköinen palvelualusta. 

 

Toimenpiteet 

 

3.1. 

Vapaaehtoistoiminnan palvelukeskus 

 

      Kolomosen uusi toiminta-alue on "vapaaehtoistoiminnan palvelukeskus", jonka kehittäminen  

      on saanut alkunsa vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitsevien tahojen (mm. Sosteri ja  

      yhdistystoimijat) ja jo vapaaehtoistoimintaa järjestävien toimijoiden kanssa käytyjen    

      keskustelujen ja kyselyn pohjalta. 

   

• Kolomonen markkinoi ja tekee tunnetuksi ja näkyväksi erilaisia vapaaehtoistoiminnan 

muotoja ja mahdollisuuksia. Erillisiä kumppanuussopimuksia on laadittu Siskot ja Simot 

PopUp-toiminnan Savonlinnan alueen ryhmän organisoinnista, OLKA- toiminnan 

toteuttamisesta Sosterin kanssa sekä Kansalaisareenan Valikko -toiminnoista sekä useiden 

paikallisten yhdistysten kanssa niiden järjestämän vapaaehtoistoiminnan kehittämisestä. 

• Kolomonen tuottaa sähköisen alustan YSSI.FI yhteyteen, johon kootaan vapaaehtoistoimintaa 

järjestävien tahojen tiedot ja erilaiset vapaaehtoistyön muodot 

• Kolomonen koordinoi jatkossa Leader-rahoituksella kehitettyä Kultrinki - Kulttuuri-, 

liikunta- ja ympäristöluotsi vapaaehtoistoimintaa toiminta-alueellaan. 

• Kolomonen auttaa alueellansa toimivia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja kehittämään 

toimintaansa. Lähtökohtana on yhdistysten toiminta kohtaamispaikoissa ja siten lähellä 

kansalaisia. Yhdistysten, kansalaisten ja julkisten toimijoiden järjestämien toimintojen 

tuominen kohtaamispaikkoihin, esim. satutuokiot, läksyparkki, taidenäyttelyt. Kolomosen 

kanssa yhteistyöhön ovat jo sitoutuneet Enonkosken kohtaamispaikkaa kehittävät tahot  ja 

Kerimäen Pysäkki. 

• Kolomonen auttaa kohtaamispaikkoja hallinnollisissa tehtävissä, jotta kohtaamispaikat voivat 

keskittää resurssinsa kohtaamispaikkojen sisällön elävöittämiseen ja uudistamiseen.  

 

3.2 

Koulutus  

• Järjestetään vapaaehtoistoiminnan valmennuskursseja kysynnän mukaan 

• Selvitetään vapaaehtoisten tarpeet ja toiveet vapaaehtoistoiminnan erityiskoulutuksen osalta 

sekä järjestetään tätä tarvetta vastaavaa koulutusta yhteistyössä alueen eri yhdistystoimijoiden 

kanssa 

• Järjestetään vapaaehtoisille työnohjauksellisia ja virkistyksellisiä kokoontumisia 

 



10 

 

 

Tulokset 

• Yhteistyö lisääntyy vapaaehtoistoiminnan sektorilla 

• Vapaaehtoistoiminnan laatu paranee 

• Syntyy uusia vapaehtoistoiminnan malleja 

• Nykyaikanen ja helppokäyttöinen palvelualusta 

 

Indikaattorit 

• Vapaaehtoisten määrä 

• Vapaaehtoismuotojen määrä 

• Koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä 

• Palautteet 

 

Tavoite 4  

Yhdistysten tiedotustoiminnan kehittäminen ja mahdollistaminen laajentamalla ja 

monipuolistamalla YSSI.FI -palvelualustaa sekä muuta sähköistä viestintää  

 

Toimenpiteet 

 

4.1. 

Tiedotusrakenteiden kehittäminen 

 

• Laaditaan Kolomoselle tiedotus- ja viestintäsuunnitelma ja yhdenmukaistetaan yhdistyksen 

visuaalinen ilme. 

• Kehitetään YSSI.FI palvelualusta toimivuutta ja tarjontaa laajentamalla mm. yhdistysten 

esittelyä, lisäämällä siihen vapaaehtoistoiminnan osio, tapahtumakalenteri, sekä kansalaisille 

suunnattujen hyvinvointia edistävien toimintojen esittely. 

• Kehitetään kuukausi@postin roolia myös jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden 

tiedottamisen välineenä. 

• Edistetään kansalais- ja yhdistystoimijoiden yhteisten tapahtumien ja toimintojen näkyvyyttä 

alueen tapahtumakalentereissa ja tiedotusvälineissä. 

 

4.2.  

Koulutus 

• Järjestetään yhdistystoimijoille koulutusta viestinnässä, erityisesti sähköisten tiedotusväylien 

ja sosiaalisen median käytössä. 

• Koulutusten järjestämisessä huomioidaan yhteistyön mahdollisuus yhteistyökumppaneiden 

kanssa. 
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4.3. 

Tapahtumat 

 

• Osallistutaan toimialueen suuriin paikallisiin yhdistysten yhteistapahtumiin auttamalla 

toimijoita valmisteluissa, esittelemällä omaa toimintaa ko. tapahtumissa sekä 

mahdollisuuksien mukaan tukien tapahtumia esimerkiksi niiden markkinointitoiminnassa. 

• Edistetään kansalais- ja yhdistystoimijoiden tapahtumien ja toimintojen tiedotus- ja 

markkinointitoimintaa alueen tapahtumakalentereissa ja muissa vastaavissa välineissä 

 

Tulokset 

• Kolomosen tiedotus- ja viestintäsuunnitelma sekä graafinen ohjeisto. 

• Kolomosen ilme yhtenäistyy, yhdistysten YSSI.FI -sivuston käyttö helpottuu ja lisääntyy, 

yhdistysten viestintä kansalaisten parissa tehostuu. 

• Yhdistykset saavat omat tapahtumansa ja toimintonsa paremmin esille YSSI.FI -sivuston 

kautta. 

• Kolomosen tunnettavuus kasvaa, jäsenyhdistysten osallistuminen ja sitoutuminen järjestön 

toimintaan lisääntyy ja jäsenmäärä kasvaa. 

• Koulutuksen myötä toimijoiden osaaminen kehittyy  

• Yhteisissä koulutustilaisuuksissa yhdistysten verkostoituminen lisääntyy 

 

Indikaattorit 

• Kolomosen kotisivujen, YSSI.FI -sivuston ja Kolomosen some-sivujen kävijämäärä 

• YSSI.FI -sivuston materiaalin määrä 

• Yhdistysosallistumisten määrä (tapahtumat ja muu Kolomosen järjestämä toiminta) 

• Koulutuskyselyn tulokset 

• Järjestetyt koulutustilaisuudet sekä muut tapahtumat ja niihin osallistuneiden määrä 

• Koulutustilaisuuksien palaute 
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Tavoite 5 

Yhdistystoimijoiden osaamisen kehittäminen koulutuksen, neuvonnan, tapahtumien ja 

tapauskohtaisen konsultaation avulla 

  

Toimenpiteet 

 

5.1. 

Koulutustapahtumat 

 

• Järjestetään yhteistyössä toimialueen kansalaisopistojen, oppilaitosten ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa toimintavuoden aikana 2-4 yhdistystoiminnan kehittämistä 

edistävää koulutustapahtumaa. Koulutusteemat valitaan yhdistyksille tehdyn kyselyn tulosten 

pohjalta. 

• Järjestetään yhteistyössä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimintavuoden aikana 2-

4 yhdistysten toimintamahdollisuuksia kyseisessä organisaatiossa kehittävää 

koulutustilaisuutta  

• Järjestetään yhteisiä osallistumisia valittuihin alueellisiin ja valtakunnallisiin 

koulutustapahtumiin. 

• Välitetään yhdistyskenttään tietoa toisten yhdistysten sekä yhteistyökumppaneiden 

järjestämästä koulutuksesta. 

• Järjestetään yhdistysten neuvonnan ja konsultaatioiden mahdollistamiseksi 

”yhdistysvastaanottoja” säännöllisesti toimialueen muissa kunnissa sekä Savonlinnan 

Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan pitäjänkeskuksissa. 

 

Tulokset 

 

• Toteutuneet 2-4 yhdistysten toivomaa koulutustilaisuutta sekä 1-2 yhteistä opintoretkeä 

alueelliseen tai valtakunnalliseen koulutustilaisuuteen 

• Koulutuksen myötä toimijoiden osaaminen kehittyy  

• Yhteisissä koulutustilaisuuksissa ja tapahtumissa yhdistysten verkostoituminen lisääntyy. 

• Yhdistysten saama neuvonta ja apu lisääntyy ja eri maantieteellisillä alueilla toimivien 

yhdistysten tasapuolinen kohtelu/ Kolomosen palvelujen tavoitettavuus paranee 

 

Indikaattorit 

 

• Koulutustapahtumiin osallistuminen ja saatu palaute. 

• Alueellisiin neuvonta- ja konsultaatiotilaisuuksiin osallistumisten määrä 
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STEA:n Ak-avustuksellisen toiminnan henkilöresurssit ja yhteistyökumppanit 

 

Ak -avustuksellisen toiminnan henkilöresurssit  

 

STEA:n Ak-avustuksella rahoitettavassa toiminnassa toimii neljä päätoimista työntekijää; 

toiminnanjohtaja, kaksi yhdistyskoordinaattoria ja vapaaehtoistyön koordinaattori. 

 

Yhteistyökumppanit 

 

Keskeisimpinä yhteistyökumppaneina STEA:n AK-avusteisen toiminnan järjestämisessä toimivat 

mm. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenyhdistykset, Savonlinnan kaupunki, Enonkosken, 

Heinäveden, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat, Sosteri (Itä-Savon sairaanhoitopiiri), XAMK 

(Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu), Samiedu (Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto), 

Savonlinnan seurakunta, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon sote- sekä itsehallintoalueuudistus, 

SOSTE Järjestö 2.0 Etelä-Savo -hanke, Setlementti Linnalan Nuoret ry, Tanhuvaaran Urheiluopisto, 

Savonlinnan Kylät ry, Järvi-Suomen Kylät ry, Etelä-Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen tuki 

EsTeRy ry, RaJuPuSu Leader ry, Piällysmies ry. 
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III Muu hanketoiminta  

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n puitteissa kehitetään ja toteutetaan erillisten hankeavustusten 

tuella toiminnallisia kehittämishankkeita. Toimintavuoden 2019 osalta tällaisia hankkeita on 

toteutuksessa seuraavasti. Uusia hankehakemuksia laaditaan hankerahoitusten teemojen ja aikataulun 

mukaisesti. 

 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten hanke - käynnissä (Leader) 

 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hankkeen 

vaikutusalueena ovat Rajupusu alueella Joroinen, Juva, Rantasalmi ja Sulkava 

sekä Piällysmies leader alueella Heinävesi, Enonkoski, Savonlinnan 

kaupunginosat Punkaharju, Kerimäki ja Savonranta sekä Savonlinnan 

maaseutualueet.  

Yhteistä näille kunnille ja kaupunginosille on mm. asukkaiden ikärakenne, väestön 

ikääntymiskehitys, palvelutarpeiden alueellinen erilaistuminen, pitkät välimatkat seudun reuna-

alueilta palvelukeskuksiin ja rajalliset joukkoliikenneyhteydet. Myös taloudellisten resurssien 

vähäisyyden vuoksi nämä haasteet vaikuttavat entistä enemmän lähipalveluiden järjestämiseen, 

mutta lisäävät erityisesti hyvinvointia tukevien ja ennaltaehkäisevien toimintatapojen tarvetta. 

Hyvinvointipalveluiden käyttäjäjoukko kasvaa ja tulevaisuuden haasteena onkin turvata palvelujen 

saatavuus kaikille. Tämän lisäksi myös yksilölliset tarpeet korostuvat ja ihmisillä on halu panostaa 

hyvinvointiinsa entistä enemmän. 

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa niin vapaaehtoiselle kuin sitä tarvitsevalle mahdollisuuden toteuttaa 

itseään, olla aktiivinen ja kokea merkityksellisyyttä. Moni osallistuu vapaaehtoistoimintaan elämän 

taitekohdissa esimerkiksi siirtyessään eläkkeelle, vaihtaessaan ammattialaa tai asuinpaikkaa tai 

etsiessään työtä. Taustalla on osallistujien itsensä kehittäminen, halu auttaa, uusiin ihmisiin 

tutustuminen, vaihtelu ja virkistys. Kultrinki luotsitoiminta perustuu sosiokulttuuriseen 

innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan.  

Tässä hankkeessa se on ihmisten välistä vuorovaikutusta, vapaa-ajantoimintaa, oman lähiympäristön 

havainnointia ja sosiaalisten verkostojen luomista. Vapaaehtoistoiminta, kulttuuri ja liikunta toimivat 

niin psyykkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin edistäjinä ja yhteisöä vahvistavina 

tekijöinä.Tärkeässä roolissa ovat myös asukkaiden osallisuuden lisääminen ja kansalaislähtöisen, 

yhteisöllisen toiminnan vakiinnuttaminen.KultRinki -hankkeen kautta paikallista elinvoimaa voidaan 

vahvistaa ruohonjuuritasolta aktiivisten kuntalaisten ja seudun toimijoiden avulla.  

 

Tavoitteet 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hankkeen tarkoituksena on ollut jatkaa 

Piällysmies leader alueella alkanutta Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoimintaa laajentumalla Rajupusu 

leader alueelle hyödyntämällä hyväksi todettuja toimintamalleja, verkostoja ja kumppanuuksia. 

KultRinki –hankkeen päätavoitteena on luoda monialainen hyvinvointipalvelu, jota koordinoi ja 

hallinnoi Savonlinnan Seudun Kolomonen ry verkostoyhteistyössä vaikutusalueen kulttuuri- ja 

liikuntatoimijoiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin kanssa. Toiminnan ydintehtävänä on edistää 

hyvinvointi-,kulttuuri- ja liikuntapalvelujen saavutettavuutta, järjestää eri muodossa yhteisöllistä 

toimintaa, luoda uusi vapaaehtoistoiminnan muoto Rajupusu leader alueelle sekä jatkotyöstää 

Piällysmies leader alueella kehitettyjä hyväksi todettuja toimintamuotoja.  
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Toimenpiteet 

Päätehtävänä vapaaehtoisilla KultRinki -luotseilla on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- ja 

liikuntakohteisiin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan alueen 

monipuolista näiden alojen tarjontaa. Toiminnassa voi myös hyödyntää alueen rikasta 

luontoympäristöä. KultRinki -luotsi voi toimia vertaisena tai opastavana kanssakulkijana, paikallisen 

toiminnan aktiivisena kehittäjänä ja ideoijana. KultRinki -hankkeen vaikutusalueella voidaan 

järjestää myös yhteiskyydityksiä erilaisiin tapahtumiin.   

Vapaaehtoisten luotsitoimintaa on mahdollisuus tuoda myös työyhteisöihin tukemaan ja 

täydentämään yksikön perustehtävää. Piällysmies leader alueella toteutettu Heinäveden toimintamalli 

ja yhteistyö Itä-Savon Sairaanhoitopiirin (Sosteri) toimivat testattuna esimerkkinä vapaaehtoisten ja 

hoitohenkilökunnan yhteistyön kehittämisestä. Esimerkiksi yhteisöllistä pihapuutarhatoimintaa 

tullaan toteuttamaan myös Rajupusu leader alueella kevään - kesän 2019 aikana.  

Tärkeänä osana hanketyötä on verkostoituminen eri yhteistyötahojen ja hankkeiden kanssa. Rajupusu 

leader alueella jatketaan Tulevaisuuden polku -työryhmän syksyllä 2018 aloitettua yhteisöllistä 

toimintaa ILOA! VALOA! ELOA! teemakokonaisuuksissa. KultRinki –hankkeen kulttuuri- ja 

liikuntakumppanit (yht. 16 kpl 10/2018) ovat myös tärkeässä roolissa niin luotsi-, tutustumis- ja 

koulutuskohteina kuin myös asiantuntijaverkostona. 

 

Indikaattorit 

• tilaisuuksien ja tapahtumien määrä 

• toimivat verkostot ja yhteistyökumppanit 

• aktiviteetteihin osallistuneiden kansalaisten määrä 

• luotsikoulutuksien määrä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä 

• luotsausten määrä 

• toiminnan saama julkisuus 

• kohderyhmäläisten haastattelut, yhteistyökumppaneilta saatu palaute 

Resurssit 

Hankkeella on päätoiminen projektikoordinaattori 

 

 

Paikka Auki Nuorten työllistämishanke 2019  - käynnissä (STEA) 

 

STEA on myöntänyt myös vuosille 2018-2019 Paikka-auki työllistämishankkeelle  

rahoituksen yhden nuoren tai osatyökykyisen työllistämiseen.  Hanke käynnistetään 1.11.2018 

rekrytoimalla uusi yhdistysapuri ja jatketaan vuosina 2016-2018 erittäin hyvin toteutuneen hankkeen 

toimintoja. Hankkeen kohderyhmänä ovat Savonlinnan seudun yhdistykset ja yhdistystoimijat. 

 

Tavoitteet 
Nuori tai osatyökykyinen työllistetään yhdistykseen yhdistysapuriksi. Yhdistystoiminnasta saadun  

kokemuksen jälkeen yhdistysapuri edelleen ohjataan erilaisiin kolmannen sektorin 

työpoluille tai opintoihin ja koulutuksiin Yhdistystoiminta tulee yhdistysapurille tutuksi jolloin hän 

kiinnostuu yhdistystoiminnasta ja aktivoituu kolmannen sektorin toimijaksi luottamustehtäviin. 

 

Resurssit 
Hankkeeseen palkataan yhdistysapuri jonka tutoreina toimivat yhdistyskoordinaattorit 
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Asukasloikka –”Seuraava askel”  hanke – haussa (ESR) 
 

Asukasloikka Savonlinna – Seuraava Askel -hanke on Euroopan sosiaalirahaston  

hanke, joka toteutetaan Savonlinnassa vuosina 2019-2020. Hankkeen ensisijainen 

kohderyhmä ovat väestöryhmät, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja joita 

köyhyys- ja syrjäytymisriski koskettavat keskimääräistä enemmän.  

Tavoitteet ja toimenpiteet 

Hankkeen puitteissa kehitetään ja toteutetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka vahvistavat 

kohderyhmien yhteisöllisyyttä ja muita sosiaalisia taitoja. Näiden toimien avulla vahvistetaan 

kohderyhmien valmiuksia ja motivoitumista menestyä tuloksellisesti oman elämänsä eri 

toimialueilla. 

Asukasloikka Savonlinna –hankkeesta voivat rekisteröityneet yhdistykset hakea hankkeen 

tavoitteisiin vastaavaan toimintaan tapahtumatukea tai hanketukea. Tapahtumatuki toteutetaan 

ostopalveluna ja hanketuki hankkeina, joiden rahoituspäätösesityksistä vastaa hankkeelle 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n valitsema ohjausryhmä. 

Asukasloikka Savonlinna -hankkeen tavoitteet ovat seuraavat: 

1. Uusi toiminnan verkosto 

Seuraava askel lähtee viemään eteenpäin toimintakulttuuria, jonka Asukasloikka Savonlinna 

hanke mahdollisti ja loi. Tämän verkoston työn turvaaminen ja toiminnan kehittäminen 

huomioitiin valittaessa tukihankkeita Seuraava askel hankkeen sisään, niin että toimijoiden 

synergiaetu katsotaan yksittäisten hankkeiden edelle. Kansalaislähtöisen verkoston toimintaa 

halutaan avata ja luoda edellytykset vastaavien verkostojen synnylle myös jatkossa. 

Verkoston tueksi Seuraava askel -hankkeelle on kirjoitettu mukaan tukihankkeita, joiden 

avulla verkoston toiminta pystytään turvaamaan sekä mahdollistamaan näiden mahdollisesti 

uusien verkostojen syntyminen. 

2. Kolmannen sektorin ja viranomaistyön kohtaaminen 

Seuraava askel hanke haluaa olla myötävaikuttamassa siihen, että kansalaistoiminnan ja 

kansalaisten toimintojen mahdollisuudet löydetään myös viranomaistyössä. Hankkeella 

mahdollistetaan sosiaalityön jalkauttaminen kansalaistoimintaa sekä kiinnitetään huomiota 

hankkeiden kytkentöihin viranomaistyössä. Seuraava askel hankkeella jokainen asukas ja 

asiakas nähdään kokonaisuutena, jonka ympärillä oleva yhteiskunta halutaan nähdä sellaisena 

toimintojen kokonaisuutena, jossa kommunikointia voidaan syventää ja kansalaislähtöisiä 

toimintoja toteuttaa niin, että ne saavat myös tukensa viranomaistyöstä. 

      3.   Kokeilukulttuuri osana kansalaislähtöistä kaupunkikehittämistä 

Asukasloikka Savonlinna – Seuraava askel hankkeella halutaan etsiä uusia juttuja, kokeilla, 

harjoitella asioita, joita ei ole vielä kokeiltu. Savonlinnan kaupungin toimintailmapiiri on 

pitkään ollut uuvuksissa ja negatiivisessa kierteessä, niin ulkoisista kuin sisäisistä tekijöistä 

johtuen. Asukasloikka Savonlinna – Seuraava askel hankkeella muovataan tuota ilmapiiriä.  
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Hanke mahdollistaa hullutkin kokeilut, näyttää esimerkkiä ettei asioita tarvitse ottaa 

vakavasti. Sen lisäksi, että kokeilukulttuurin hengessä löydetään uusia, raikkaita 

toimintatapoja, harjoitellaan asenne- ja toimintailmapiiriä, jossa tärkeintä on itse toiminta, 

toissijaista se jos jokin menee pieleen. Mahdollista ilmapiiri antaa tulla ja olla sellainen kuin 

on. 

    4.    Tukihankkeilla voimaa verkostoon ja syvempää yhteistoiminnallisuutta.  

           Seuraava askel-hankkeessa aloittaa päähankkeen kanssa samaan aikaan 4 tukihanketta.   

           Tukihankkeet : 

• Savonlinnan Seudun Liikunta  ry, Savonlinna liikkuu 

- kohderyhmä: nuoret, lapsiperheet, aikuiset 

- kortteli-/kaupunginosakohtaiset ryhmät 

- kokoava toiminta liikunta 

- liikkumisesta hyvinvointia, elintapaohjaus, ryhmäyttäminen ja asukkaiden    

   aktivoiminen oman elinalueensa toimintaan  

- yhteinen tekeminen, jonka parissa voidaan edistää osallisuuden kokemusta ja  

   jonka parissa voidaan innostaa luomaan osallistumisen paikkoja muille asukkaille 

• Savonlinnan 4H-yhdistys ry, Tukea arkeen ja vaihtoehtoja työelämään 

- kohderyhmänä nuoret sekä nuorten ympärillä olevat verkostot 

- perheet, ystävät, koululuokka, elinkeinoelämän kontaktit, harrastusporukat osaksi 

  osallisuuden vahvistamista ja tärkeäksi kokemista 

- tuetaan nuorten hyvinvointia ja  työelämävalmiuksien kehittämistä sekä  

   itsenäistymistä 

- vahvistetaan nuorten luottamusta itseensä ja taitoihinsa 

- toimintafilosofia ”meidän kaikkien yhteiset nuoret” 

- sitoutetaan yhdessä tekemiseen nuoret, perheet, ystävät, yrityksiä, muita yhteisöjä 

• Kumppanuuskaupunki 

 - Lähidemokratiamahdollisuuksien ja -kanavien esittely ja tiedottaminen 

- Työ- ja toimintamenetelmien kehittäminen ja niiden käyttöedellytysten luominen 

- Ideointikanavien – ja mahdollisuuksien luominen sekä käytön aktivointi 

- alueen asukkaiden ja heidän muodostamien yhdistysten ja yhteisöjen aktivointi  

   mukaan alueen Kumppanuuspöytä-lähidemokratiamallin kehittämiseen,  

   toimintoihin, ideointiin ja toteutukseen. 

     5.      Unelmien kesätyökilpailu 

• nuoret mukaan kansalaislähtöiseen kaupunkikehittämiseen 

• kilpailu tammikuussa 2019 ja 2020 

• unelmien kesätyökilpailu opettaa työelämän pelisääntöjä, rohkaisee kokeilemaan 

uusia juttuja, avaa nuorelle uusia verkostoja ja mahdollisuuksia sekä laajentaa 

hankeosaamista sekä kohderyhmää 

 

Resurssit 

Hankkeella on päätoiminen projektikoordinaattori ja päätoiminen projektityöntekijä. 

Rinnakkaishankkeilla on päätoimiset hanketyöntekijät. 
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Kolmiloikka (ESR)–hanke – haussa (ESR) 

 

Kolmiloikka-hanke on maakunnallinen työllistämistoiminnan kehittämishanke. Hankkeen 

kohderyhmänä ovat Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen alueella asuvat 25-65-vuotiaat 

osatyökykyiset henkilöt, joiden työttömyys on pitkittynyt ja joita köyhyys ja syrjäytyminen 

yhteiskunnallisesta toiminnasta koskettavat kipeimmin.   

 

Tavoitteet 

 

Hankkeen tavoitteena on kehittää maakunnallinen järjestöverkosto, joka tuottaa entistä 

laadukkaammin valmennuspalveluita niitä palvelutarvearvion mukaan tarvitseville työttömille ja 

työttömyysuhan alla oleville asiakkaille uuteen toimintaympäristöön.  

Osatoteuttajat keskittyvät erityisesti seuraaviin omiin painopistealueisiin. 

Mikkelin Toimintakeskus ry: työ- ja toimintakyvyn arvioinnin palvelukokonaisuus 

Savonlinnan Toimintakeskus ry: valmennuksen laatukriteerit ja 

Pieksämäen Seudun Liikunta ry: ryhmävalmennuksien kehittäminen. 

Yhteisiä tavoitteita ovat: 

1. Selvittää osatyökykyisten ja muiden heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työkykyä ja 

tuottaa entistä yksilöllisempää ja entistä tasalaatuisempaa palvelua koko Etelä-Savon maakunnan 

tasolla 3. sektorin työelämän valmennusta tarjoavissa järjestöissä.  

2. Seurata ja arvioida kehitettävien sosiaalisen vahvistumisen kriteereitä ja asteittaista vahvistumista 

osatavoitteita saavuttaen kohti henkilökohtaista lopputavoitetta. Kehittää ja yhtenäistää yhdistysten 

palvelujen laatua valituin mittarein. 

3. Palvelumuotoilla olemassa olevia toimintatapoja yhtenäisiksi palvelutuotteiksi ja kehittää sekä 

testata uusia sosiaalisia innovaatioita mm. kasvupalvelujen maakunnalliseksi toteutukseksi.  

4. Laatia Etelä-Savon valmennuksellisen järjestöverkoston suunnitelma tulevaisuuden 

toimintaympäristöön ja selvittää verkoston asemaa hyvinvoinnin palvelumarkkinoilla. 

 

Toimenpiteet ja tulokset 

 

Etsitään uudenlaisia palvelumalleja ja selkeämmin juuri ko. segmentille rakennettuja 

kehittymispolkuja sekä kaiken kaikkiaan entistä joustavampia ratkaisuja palvelukokonaisuuksiksi. 

Toteutuksessa kokeillaan erilaisia työ- ja toimintakyvyn arvioinnin menetelmiä ja kehitetään malli, 

jolla tunnistetaan sopiva arviointimenetelmä kullekin tunnistetulle segmentille. Sidotaan myös 

kokemusasiantuntijoiden käyttö palvelumuotoiluun, tuotetestaukseen ja valmennuksiin. Arvioinnin 

perustella ohjataan asiakasta palveluprosessissa, joka on kuvattu juuri ko. segmentin tarpeita varten.  

Tulokset: segmenttikuvaukset, työ- ja toimintakyvyn arviointikokonaisuus, kuvatut palveluprosessit 

eri segmenttiryhmille. 

 

Seurataan ja arvioidaan kehitettävien sosiaalisen vahvistumisen kriteereitä ja asteittaista 

vahvistumista osatavoitteita saavuttaen kohti henkilökohtaista lopputavoitetta. Kehitetään ja 

yhtenäistetään yhdistysten palvelujen laatua valituin mittarein. Otetaan järjestökentälle laadun 

minikriteerit käyttöön ja osatoteuttajajärjestöihin kehitetään laatujärjestelmä, jota on pilotoitu 

Savonlinnan Toimintakeskus ry:ssä jo Portaat-hankkeen aikana. Kehitettävä järjestelmä koskee 

kokonaislaatua, mutta painotetaan ja syvennetään koskemaan nimenomaan valmennuksen laatua, 
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kriteeristöä ja jatkuvaa kehittämistä EFQM-mittarein. Valmennuksen laadun ensisijainen tavoite on 

seurata ja arvioida kehitettävien sosiaalisen vahvistumisen kriteereitä ja asteittaista vahvistumista 

osatavoitteita saavuttaen kohti henkilökohtaista lopputavoitetta. 

Tulokset: valmennuksen laatukriteeristö, laatujärjestelmät 3 kpl, joissa yhtenäinen minimi laatutason 

määrittely, sisäinen auditointi ja poikkeamien käsittely yhteisesti. 

 

Palvelumuotoillaan olemassa olevia toimintatapoja yhtenäisiksi palvelutuotteiksi ja kehitetään 

sekä testataan uusia sosiaalisia innovaatioita mm. kasvupalvelujen maakunnalliseksi pilotoimiseksi. 

Vertaillaan maakunnallisia toteutustapoja ja otetaan käyttöön parhaat mallit yhteiseksi 

palvelukokonaisuudeksi. Rakennetaan uusia ja tuotteistetaan jo olemassa olevia sosiaalisia 

innovaatioita sekä organisoitumisessa että toimintatavoissa. Painotetaan kasvupalvelutuotteiden 

tuotteistamiseen: palvelutarvearvion mukaisesti tunnistetaan mihin segmenttiin asiakas istuu, 

rakennetaan segmenttikohtaisesti palvelupolut, jotka sisältävät aina tietyt henkilökohtaisen 

valmennuksen ja ryhmävalmennukset. Luodaan yhtenäiset vaikuttavuuden mittarit, yhtenäiset 

palvelukuvaukset, ja raportoidaan vaikuttavuudesta. Rakennetaan yhtenäiset ryhmävalmennukset ja 

kuvataan ja tuotteistetaan valmennuksellinen palvelu. Palvelumuotoillaan ym. kokonaisuus 

yhteiseksi palvelupaketiksi, jossa valmennus toteutetaan aina samalla sisällöllä ja laatutasolla 

riippumatta siitä, kuka henkilö sitä vetää. Yhteinen maakunnallinen järjestörypäs voi myös ostaa 

alihankintana osia palveluista pieniltä toimijoilta, joilla kuitenkin sovittu laatutaso. 

Tulokset: palvelumuotoillut tuotteet ja palvelupaketit, prosessikuvat, valmennuksen toteuttamisen 

materiaalit ja tarvittava markkinointimateriaali. 

 

Suunnitellaan ja selvitetään tahtotilaa siitä, mitä tehdään verkostossa yhteisesti ja mitä kukin tekee 

erikseen omassa yksikössään. Suunnitellaan ansaintalogiikka ja tulojen/varojen jakoperusteet 

järjestöille. Vaikutetaan palkkiomallin kehittämistyöhön. Suunnitellaan organisoitumisen taso sekä 

rakenne. 

Tulokset: toiminnan liiketoimintasuunnitelma. 

 

Resurssit 

Päätoteuttajana hankkeessa on Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja osatoteuttajina Mikkelin 

Toimintakeskus ry, Savonlinnan Toimintakeskus ry ja Pieksämäen Seudun Liikunta ry. Hankkeelle 

palkataan projektipäällikkö joka sijoittuu Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n sekä kullekin 

osatoteuttajalle työvalmentaja. 
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Omannäköinen hanke – haussa (STEA) 

 

Omannäköinen-hanke on Sosterin alueelle suunniteltu lievästi kehitysvammaisille alueen asukkaille 

kohdennettu hanke, jota haettiin STEAn haussa alkamaan tammikuussa 2019. Savonlinnassa 

paikallisesti lievästi kehitysvammaisille tehdyn kyselyn mukaan mahdollisuudet ystävystyä tai 

harrastaa muiden kanssa koetaan rajatuiksi. Vammaisen henkilön on usein vaikea saada 

henkilökohtaista apua vapaa-ajan tarpeeseen iltaisin ja viikonloppuisin. Lähes jokainen haastateltava 

kuvasi elämää päivätoiminnan jälkeen yksinäiseksi ja jopa eristyneeksi. Haasteena on myös se, että 

vapaaehtoistyötä on hyvin pienessä mittakaavassa organisoimattomissa muodoissaan. 

Vammaispuolen toimijoiden yhteistyö ei ole kovin tiivistä eikä Savonlinnassa ei ole viritetty mitään 

valtakunnallista osallisuutta lisäävää hanketta tai vapaaehtoistoimintaa. Omannäköinen hanke 

suunniteltiin vastaamaan näihin haasteisiin parantamaan kohderyhmän oman elämän mielekkyyttä ja 

lisäämään osallisuutta. 

 

Tavoitteet ja toimenpiteet 

• kannustaa lievästi kehitysvammaisia savonlinnalaisia ihmisiä osallisuutta lisäävään 

toimintaan 

• tukea kehitysvammaisia ihmisiä oman näköisen elämän rakentamisessa, yhteiskunnallisessa 

sopeutumisessa ja arjen mielekkääksi tekemisessä 

• kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä¨ 

• lisätä vammaispalveluja tuottavien tahojen yhteistoimintaa 

• tuoda kehitysvammaisten ääntä esiin ja hälventää vanhoillisia ennakkoluuloja 

• Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin alueella asuu 100-140 lievästi kehitysvammaista 

henkilöä. Omannäköinen-hankkeen määrällisenä tavoitteena on saada yhteensä 80 lievästi 

kehitysvammaista asiakasta yhteiseen toimintaan. 

 

A. Talvi 2019 suunnittelu, tiedonkeruu, asiakasrekrytointivaihe 

B.  Kevät 2019 – syksy 2020 toiminnallinen vaihe, jolloin perustettavat toimintatiimit toteuttavat 

laatimiaan tarkennettuja toimintasuunnitelmia. 

Toimintatiimi jäseninä kohderyhmää, joka järjestää tarkennetun toimintasuunnitelman mukaista 

toimintaa itselleen ja toimijoille 

Viestintä- ja vaikuttavuustiimi jäseninä kohderyhmää, joka viestii monikanavaisesti hankkeen 

tavoitteista, toiminnasta ja vaikuttavuudesta.  

Vapaaehtoistoimijoiden tiimi kartoittaa mahdollisuudet toimia vapaaehtoisena ja rakentaa 

vapaaehtoisten rinkiä yhdessä vireillä olevan vapaaehtoistyön koordinointi-hankkeen kanssa.  

Ohjausryhmä jäseninä kohderyhmän edustus, tiimien vetäjät, vammaisjärjestöistä, edustaja 

sairaanhoitopiiri Sosterista, oppilaitoksista, Savonlinnan kaupungilta, asumispalveluyksiköstä ja 

työtoiminnan järjestäjältä. 

C. Talvi 2020 vaikuttavuusviestintä ja jalkauttamisvaihe 

Tehdään loppujulkaisu nettiin, vedetään yhteen vaikuttavuustilastot ja viestitään tuloksista medialle. 

 

Resurssit 

Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö ja osa-aikainen hanketyöntekijä.  
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Parasta Etelä-Savoon – hanke – haussa (ESR) 
 

Parasta Etelä-Savoon hanke on osa viiden maakunnan yhteistä vuosille 2019-20 haettua Parasta Itä-
Suomeen hankekokonaisuutta. Hankkeen Etelä-Savon osuuden hakijana toimii XAMK ja päähakijan 
sekä Savonlinnan kaupungin, Sosterin ja Samiedun välisen sopimuksen mukaisesti hankkeen 
Savonlinnan osuuden toteuttajatahona toimii Savonlinnan Seudun Kolomonen 

 

Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisoalan toimijoiden 

taide-, luonto- ja kulttuurilähtöistä osaamista, jotta sosiaali- ja terveysalan asiakkaat pääsisivät 

nykyistä vahvemmin osallisiksi taiteesta, kulttuurista ja luontolähtöisestä toiminnasta. 

 

1) Lisätä eri alojen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista niin, että hyvinvointia edistävien 
taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käyttäminen lisääntyy sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin 
myös kasvatus- ja nuorisopalveluissa. 
2) Osaamista lisäävien valmennusmallien toteuttamisen ja hyvinvointivaikutusten mittaamisen 
mallintaminen: Kuvata, kehittää, kokeilla ja arvioida a) osaamista lisääviä koulutuksen ja 
valmennuksen toimintamalleja, b) valmennuksissa ammattilaisten toteuttamia taide- ja kulttuuri-
interventioita sekä c) taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien käytön hyvinvointivaikutusten 
arvioinnin menetelmiä. 
3) Kehittää taide- ja kulttuuritoiminnan toiminta- ja rahoitusmallia sote-palveluissa. 

 

Toimenpiteet 
1. Palvelumuotoilulla toteutettavat taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöönottoon 
tähtäävät laajat valmennuspaketit sote- alan, kasvatusalan sekä taide- ja kulttuurialan toimijoille. 
2. Räätälöidyt suppeat koulutuspaketit täydentävät hankkeessa toteutettavia laajoja valmennuksia  
3. Osaamista lisäävien koulutuksen ja valmennuksen toimintamallien kuvaaminen, kehittäminen, 
kokeilu ja arviointi. 
4. Valmennuksissa ammattilaisten toteuttamien taide-, kulttuuri- ja luontointerventioiden 
toimivuuden arviointi. 
5. Taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käytön hyvinvointivaikutusten arvioinnin 
menetelmien kuvaaminen, kehittäminen, kokeilu ja arviointi. 
6. Alueellisten toiminta- ja rahoitusmallien kehittäminen. 
7. Palvelumuotoilulla toteutettavat Design jam –tapahtumat sekä hankkeen päätöstilaisuus. 

 

Tulokset 
Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutukset ovat seuraavia: 
1. Taide- ja kulttuurilähtöinen sosiaali- ja terveysalan (sekä kasvatus- ja nuorisoalan) 
työmenetelmäosaaminen lisääntyy sekä sote-ammattilaisten ja kasvatus- ja nuorisoammattilaisten 
että taide- ja kulttuuriammattilaisten keskuudessa. 
2. Sosiaali-, terveysalan- sekä yhteisöpedagogiopiskelijoiden ammatillisuus lisääntyy 
yhteiskehittämisen prosessissa sekä omalla ammattialalla että taide- ja kulttuurilähtöisessä 
työskentelyssä. 
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3. Taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien osaamisen lisäämisen malleista, taide- ja 
kulttuurilähtöisen toiminnan toteuttamisen malleista ja mahdollisista hyvinvointivaikutusten 
arviointimenetelmistä saadaan tietoa päätöksen teon ja johtamisen välineeksi. 

 

Hankkeen pitkän aikavälin vaikutukset ovat seuraavia: 
1. Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisopalvelujen käyttäjät pääsevät taide- ja 
kulttuurihyvinvointia edistävän toiminnan piiriin 

2. Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisopalvelujen palvelujen käyttäjien osallisuus 
lisääntyy yhteiskunnassa, yhteisöissä ja omassa elämässä 

3. Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisopalvelujen työpaikkojen työhyvinvointi lisääntyy 
uudenlaisen innostavan ja dialogisen toimintakulttuurin seurauksena. 

 

Indikaattorit 
• Työmenetelmäosaamisen lisääntyminen 

• Koulutuksiin ja valmennuksiin osallistuvien henkilöiden määrä 

• Hyvinvointivaikutusten arviointimenetelmien käyttöönotto 

• Taide- ja kulttuurihyvinvointia edistävän toiminnan piiriin pääsevien henkilöiden määrä 

• Sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja nuorisopalvelujen työpaikkojen työhyvinvoinnin 
kehittyminen 

 

Resurssit 
Parasta Etelä-Savoon hankkeen Savonlinnan toteutusosuus on 100 000 euroa. Hankkeeseen 
palkataan Savonlinnan osahanketta toteuttamaan yksi henkilö. Hankkeen Savonlinnan 
toteutusosuuden omarahoitusosuuden (yhteensä 25.000 euroa) kattamisesta vastaavat Savonlinnan 
kaupunki, Samiedu ja Sosteri kuin 1/3 osuudella. 
 

 

Muut hankkeet 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on lisäksi mukana seuraavien hankkeiden toteutuksessa: 

Savonlinnan malli -hanke ohjausryhmäjäsenyys 

ISO SOS -hanke ohjausryhmäjäsenyys 

Järjestö 2.0 Järjestöt Etelä-Savo yhdessä Uutta – hanke ohjausryhmäjäsenyys 
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IV Yhdistyksen yleinen toiminta, talous ja varainhankinta sekä palvelutoiminta 

 

Yhdistyksen kokoukset 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallitus kokoontuu 6-12 kertaa vuodessa ja 

yleisiä kokouksia järjestään kaksi; syyskokous marraskuun loppuun mennessä ja 

kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä. Sääntömääräisten yleiskokousten lisäksi 

järjestö voi järjestää tarvittaessa sääntöjen määräysten mukaisesti ylimääräisiä yleisiä 

kokouksia  

 

Viestintä ja tiedottaminen 

Laaditaan yhdistykselle kattava viestintä- ja tiedotussuunnitelma sekä graafinen 

ohjeisto. 

 

 Talous ja varainhankinta 

Toiminnan laajuuden mahdollistavat saadut hanke- ja toiminta-avustukset:  

STEA:n kohdennettu avustus, STEA:n Nuoret ja työ projekti avustus, Leader 

avustukset, ESR-hanke avustukset, Savonlinnan kaupungilta ja toimialueen kunnilta 

sekä Sosterilta saatavat kohdeavustukset, muut mahdolliset avustukset sekä 

yhdistyksen oma varainhankinta.  

      

Varainhankinta koostuu vuokratuotoista, tuotettavien palvelujen maksuista, 

osallistumismaksuista tapahtumiin ja koulutuksiin sekä jäsenmaksuista. Jäsenmaksuksi 

esitetään vuonna 2019 25€/vuosi/yhdistys ja 100€ /vuosi/yritykset, kunnat ja yhteisöt.  
 

Yhdistyksen palvelutoiminta 

 

Tuotetaan palveluita sekä konsultointia ja koulutusta yhdistysten ja  

yhteistyökumppaneiden tarpeisiin.  

 

Toimenpiteet 

• Jäsenyhdistyksille myydään taloushallintopalveluja. 

• Myydään yhdistyksille ja yhteistyökumppaneille kopiointi- ja sihteeripalveluja sekä 

tarjotaan apua käytännön ongelmatilanteissa 

• Henkilöstön osaamista täydennetään tarpeellisilla koulutuksilla  

 

Tulokset 

• Savonlinnan Seudun Kolomonen ry tuottama palvelu on laadukasta ja 

ammattitaitoista. -> Henkilöstön koulutus. 

 

Indikaattorit  

• palvelujen erittely ja niitä käyttävien määrä 
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Ylläpidetään  Järjestötalo Kolomosta 

 

Toimenpiteet  

• Vuokrataan toimistotilaa niitä tarvitseville yhdistyksille Järjestötalossa 

• Vuokrattavissa tiloissa on nykyaikaiset ja asianmukaiset AV-laitteet ja  

tulostusmahdollisuus  

• Kehitetään ja parannetaan järjestötalon toimivuutta järjestötaloa käyttävien 

toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi  

 

Tulokset 

• Yhdistystoimijoille mahdollistuu toiminnan pyörittäminen nykyaikaisesti 

varustetuissa tiloissa 

• Yhdistysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden yhteistyö lisääntyy ja sen 

tuloksena syntyy uusia toimintamalleja, joilla yhdistykset kehittävät toimintojaan 

palvelukyselyllä. 

 

Indikaattorit 

• Vuokralaisten määrä 

• kyselyt ja niiden palaute 

• yhdistystoimijoiden tapaamiset 

 

Järjestetään laadukkaita tapahtumia yhteistyössä yhdistysten ja yhteistyö-    

     kumppaneiden kanssa 

Toimenpiteet 

• Toteutetaan KePa:n kanssa yhteistyössä Mahdollisuuksien Tori –tapahtuma  

 

Tulokset  

• Onnistuneet ja laadukkaasti tuotetut tapahtumat toteutetaan yhteistyössä niiden 

yhdistysten ja yhdistysryppäiden kanssa joita ko. teema koskee 

 

Indikaattorit 

• Järjestettyjen tapahtumien määrä 

• tapahtuman osallistujien määrä ikä- ja sukupuolijakautuma 

• yhteistyökumppanien määrä 

• kyselyjen palaute järjestäjiltä sekä tapahtumiin osallistuvilta 
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Löydetään uusia rahoituskanavia sekä järjestön omaa varainhankintaa varten, 

että toimialueen yhdistysten rahoitusmahdollisuuksia varten 

 

Toimenpiteet 

• kartoitetaan eri rahoitusmahdollisuudet ja rahoituslähteet (säätiöt, rahastot yms)  

• järjestetään koulutuksia rahoitushakemuksien tekemiseen 

 

Tulokset  

• monipuolisten rahoituskanavien ja rahoitusmahdollisuuksien löytäminen 

• laadukkaat hankehakemukset, jotka tuottavat yhdistyksille ja seutukunnalle 

ulkopuolista rahoitusta 

 

Indikaattorit 

• myönteiset rahoituspäätökset 

• uusien rahoitusmahdollisuuksien käyttäjien ja hakemusten määrä 

 

Palvelutoiminnan/varainhankinnan henkilöresurssit 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry palvelutoiminnassa toimii yksi osa-aikainen 

työntekijä; talous- ja järjestösihteeri. Varainhankinnan henkilöstön palkkaus toteutetaan 

varainhankinnasta saatavilla tuotoilla sekä hankkeiden maksuosuuksilla työntekemisen 

suhteessa työaikaan. 

 

V Lopuksi 

 

Yhdistyksen kahdestoistoista toimintavuosi tulee olemaan työntäyteinen ja täynnä uusia 

haasteita vapaaehtoistoiminnan organisoinnin, laajentumissuunnitelmien ja 

monialaisten hankkeiden konkretisoituessa. 

Toiminnan toteutuessa suunnitelman mukaisesti Savonlinnan seudulle on löytynyt 

toimintamalli yhdistysten ja julkisen sektorin yhteiselle työlle, jossa Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry on onnistuneesti toiminut kolmannen sektorin toimijoiden 

tukijana. Yhdistysten keskinäinen verkostoituminen, yhteistyö muiden toimijoiden 

kanssa, osaaminen ja motivoituminen yhdistystoimintaan on lisääntynyt myönteisessä 

ilmapiirissä. Yhdistystoiminnan arvostus ja merkitys on lisääntynyt. Kansalaisten 

voimaantumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääntymisen myötä yleinen 

aktiivisuus ja osallisuus sekä pyrkimys vaikuttaa omaan ympäristöönsä ja 

hyvinvointiinsa lisääntyy. 

Savonlinna  

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry,  

Hallitus 


