
 

UUTISKIRJE 1/2017 

 

VAPAAEHTOISTOIMINTAA JA HYVINVOINTIA LUOTSATEN 

Savonlinnan Seudun Kolomosen hallinnoima ja koordinoima KultRinki 
kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta laajenee Rajupusu leader alueelle ja 
jatkuu Piällysmies leader alueella. KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja 
hyvinvointia luotsaten hanke 1.12.2017-31.7.2019 käynnistyy uutena 
Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueilla, missä voidaan 
hyödyntää jo aikaisemmassa KultRinki -hankeosiossa 16.11.2015-
30.11.2017 hyväksi todettuja toimintamalleja, verkostoja ja 
kumppanuuksia. Piällysmies leader alueeseen kuuluvilla Heinävedellä, 
Enonkoskella, Savonrannalla, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonlinnan 
maaseutualueilla puolestaan jatkotyöstetään yhteisöllisiä toimintamalleja, 
kehitetään yhteistyötä monialaisisissa verkostoissa ja kulttuuri- ja 
liikuntakumppanuuksissa. 
KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hankkeen 
projektikoordinaattorina toimii Kulttuurituottaja AMK Riitta Kärkkäinen 
Savonlinnasta. Hänen työkuvaansa kuuluvat Rajupusu leader alueen 
kulttuuri- ja liikuntatoimintojen alkutilanteiden kartoitukset, 
vapaaehtoisten luotsien rekrytointi, haastattelu ja koulutus. Hän 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 vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten –hankkeen 

päätavoitteena on luoda monialainen hyvinvointipalvelu, jota Savonlinnan 

Seudun Kolomonen ry kehittää ja toteuttaa verkostoyhteistyössä 

vaikutusalueen kulttuuri- ja liikuntatoimijoiden sekä julkisen ja yksityisen 

sektorin kanssa. KultRinki luotsitoiminta perustuu sosiokulttuuriseen 

innostamiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Kohderyhmänä ovat aktiiviset 

asukkaat, jotka omaavat vahvuuksia joko kulttuuri tai liikunta-aloilta ja 

haluavat toimia luotsitehtävässään rohkaisijoina ja aktivaattoreina. 

Luotsipalvelua puolestaan tarjotaan varsinkin hankealueen erityistukea 

tarvitseville ja ikääntyneille. Päätehtävänä vapaaehtoisilla kulttuuri- ja 

liikuntaluotseilla on tutustuttaa luotsattavia kulttuuri- ja liikuntakohteisiin, 

tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä madaltaa kynnystä lähteä kokeilemaan 

alueen monipuolista näiden alojen tarjontaa. KultRinkiluotsi voi toimia 

vertaisena tai opastavana kanssakulkijana, paikallisen toiminnan 

aktiivisena kehittäjänä ja ideoijana. KultRinki -hankkeen vaikutusalueella 

voidaan järjestää myös yhteiskyydityksiä erilaisiin tapahtumiin.  

Luotsitoiminnassa on oleellista tuoda paikalliset vahvuudet ja palvelut 

asukkaiden tietoisuuteen ”lähellä on enemmän” -periaatteella. 

 

 
 

 

 

Vapaaehtoistoimintaa ja 

hyvinvointia luotsaten 

1.12.2017-31.7.2019 

 

Hankkeen vaikutusalue  
Joroinen, Juva, Rantasalmi, 
Sulkava, Heinävesi, 
Enonkoski, Savonranta, 
Kerimäki, Punkaharju sekä 
Savonlinnan maaseutualueet 
 
Hallinnointi ja koordinointi 
Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry 
 
Hankkeen rahoitus 
Rajupusu Leader-tuki 70% 
Piällysmies Leader-tuki 30% ja 
kokonaisbudjetista  
Leader -rahoitus 70%, 
omarahoitusosuus 30% 

 

 

 

 

KultRinki -hanke 
 

Projektikoordinaattori 

Riitta Kärkkäinen 

riitta.karkkainen@kolomonen.fi 

p. 044 571 5932 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Pappilankatu 3 

57100 SAVONLINNA 

www.kolomonen.fi/kultrinki-hanke/ 

Seuraa KultRinkiä Facebookissa –  

pysyt menossa mukana! 

 

http://www.kolomonen.fi/kultrinki-hanke/


 

 

Sivu 2 

KUVIA KOTIKULMILTA VALOKUVAUSKURSSIT 

Syksyn aikana järjestettiin Punkaharjulla (osallistujia 13) ja Kerimäellä 
(osallistujia 9) Kuvia kotikulmilta valokuvauskurssit, joiden kouluttajana 
toimi Pasi Lensu. Kurssit sisälsivät kolme tapaamiskertaa (3h/krt), jotka 
koostuivat valokuvauksen perusasioista, kameratekniikasta, 

yksilökohtaisesta opastuksesta, valokuvailmaisusta ja kuvaamisesta eri 

tilanteissa/ympäristöissä. 

Molemmat ryhmät toteuttavat neljä vuodenaikaa kuvasarjan. 

Ensimmäinen syksy teema on nähtävissä KultRinki -kanavalla  

Kerimäen kuvakulmia 

https://youtu.be/l7Xy3rWQlsM 

Punkaharjun kuvakulmia 

https://youtu.be/3aUGDtv06j0 

Vaihtuva kuvataulu esillä myös Punkaharjun kirjastolla 11.12. klo 15 

alkaen. 

 

PUNKAHARJUN KIRJASTOLLA 

Tehtaantie 5 58500 PUNKAHARJU 

MA 11.12.2017 

klo 15- Kuvia kotikulmilta vaihtuva kuvataulu käynnistyy 

Punkaharjun kirjapiiri 

klo 16 Suunnitellaan kevään 2018 ohjelma 

klo 17 Saiturin joulu, Charles Dickens, Basam Books 2012 
 

 

SUOMI 100 

Vietämme parhaillaan Suomen syntymäpäiväviikkoa – monenlaista 
ohjelmaa Etelä-Savossakin!  
https://esavosuomi100.wordpress.com/suomen-syntymapaivaviikon-
ohjelmaa/ 

HYVÄÄ ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ KAIKILLE! 

https://youtu.be/l7Xy3rWQlsM
https://youtu.be/3aUGDtv06j0
https://esavosuomi100.wordpress.com/suomen-syntymapaivaviikon-ohjelmaa/
https://esavosuomi100.wordpress.com/suomen-syntymapaivaviikon-ohjelmaa/

