
 

UUTISKIRJE 7/2018 
 
ILOLLA ETEENPÄIN!  

Olemme saaneet nauttia upeasta kesästä – tällä ”aurinkotankkauksella 
jaksaa pitkälle syksyyn. Kesäaikaan oli myös runsaasti eri tapahtumia ja 

rientoja – ei kylää, ei paikkakuntaa ilman toritapahtumia, kulttuuririentoja 

tai spontaaneja paikallisten ja kesäasukkaiden kohtaamisia. KultRinki -

hankekin on ollut mukana varsinkin Rajupusu alueen monissa riennoissa, 

milloin esittelemässä toimintaa, keräämässä paikallisten ideoita tai 

”luotsaamassa” yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä kulttuurin pariin. 

Paikallisten asukkaiden ideoiden pohjalta ovat nousseet selkeästi toiveet  

yhteiskyydityksistä, pop up-tyyppisistä harrastetoiminnoista sekä muusta 

yhteisöllisestä tekemisestä eri teemojen ympärille.  

 

Pidimme 14.8. Rantasalmella ”Tulevaisuuden polku” -työryhmän 

ensimmäisen suunnittelutapaamisen, missä pohdimme Joroisten, Juvan ja 

Rantasalmen alueille suunnattua toimintaa pääotsikoilla HYVINVOINTI JA 
YHTEISÖLLINEN TOIMINTA. Paikalla olivat Ann-Helena Koivunoro 

/Rantasalmi, Anitta Korhonen/Joroinen, Johanna Kuusisto/Juva, Kaisla 

Pirkkalainen/Kolkkokollektiivi/Laboratorioteatteri Fennica, Helinä 

Juurinen/Lastenkulttuurikeskus Verso ja Katriina Kaija/Kolkkokollektiiivi. 

Päätimme yhteisenä tahtotilana ja tavoitteena tuottaa syksyn 2018, 

kevään ja kesän 2019 aikana näillä kolmella paikkakunnalla eri ikäisille 

suunnattuja, matalankynnyksen tapahtumia/tilaisuuksia/työpajoja, joista 

kootaan jokaiselle paikkakunnalle myös konkreettisia, elämyksellisiä 

”Tulevaisuuden polkuja” (nimi toimii tässä vaiheessa ns. työnimenä).  

Startti tapahtuu viikolla viikolla 41 (8.-14.10.), jolloin vietetään 

valtakunnallista vanhustenviikkoa sekä nuorisotyönviikkoa. 

Vanhustenviikon tämän vuoden teemana on ILOA toimeliasuudesta. Tästä 

poimimme teeman ILO, mikä olisi ydin teemana viikon aikana toteuttaviin 

toimintapisteisiin.  

Iloa me kaikki tarvitsemme – joten ikääntyneiden ja nuorten lisäksi olisi 

tärkeä huomioida kaikenikäisiä ja lisätä eri-ikäisten kohtaamisia. 

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa toiminnallisia pop up 

kohtaamispaikkoja, ilontankkauspisteistä, päiväkaffetreffejä yllättäviin 

paikkoihin, tykytansseja…näistä kerromme myöhemmin lisää. 
 

YHTEISÖLLISET PIHAPUUTARHAT KUKOISTAVAT MYÖS  
SOSTERIN YKSIKÖISSÄ 

Otollisista sääolosuhteista ovat 

saaneet myös osansa Sosterin eri 

yksiköissä toteutetut  

Yhteisölliset pihapuutarhat, joissa 

on saatu ihailla monenlaisten 

kasvien kukoistusta.  

Tärkeässä roolissa ovat tietenkin 

olleet innokkaat asukkaat, 

hoitohenkilökunnat ja 

vapaaehtoiset. 

 

 

 

 
 

 

 

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% 

 

 

 

 

Savonrannan kesänavaus ja istutustalkoot. 



 

 

Sivu 2 

 

Yhteisöllisessä pihapuutarhassa mukana olevat yksiköt ovat: 

• Punkaharju Helminauha 

• Punkaharju Kuusitien 

palveluasumisyksikkö 

• Kerimäki Puruvedentie 

palveluasumisyksikkö 

• Enonkoski Tervarannantie 

palveluasumisyksikkö 

• Savonranta Yläsuluntien 
palveluasumisyksikkö 

 

 

Näissä yksiköissä on kesän aikana järjestetty istutuspäiviä, kesänavauksia 

ja kahvikekkereitä, mutta tärkein tehtävä on ollut toimia asukkaiden 

toiminnallisina lähiulkoilu- ja kohtaamispaikkoina. 

Vielä on jäljellä Sadonkorjuujuhlia ma 3.9., joissa on mukana ohjelman 

järjestäjinä Samin ammattiopiston lähihoitajaopiskelijat. 
 

 

PUNKAHARJUN KIRJAPIIRIN SYKSYN 2018 KIRJAILIJAVIERAILU 

Avoimen Punkaharjun Kirjapiirin syksyn kirjailijavieraana kuullaan Jyrki 

Paaskoskea. Hän on Punkaharjulla asuva tietokirjailija ja Suomen ja 

Venäjän historian dosentti. Paaskoski on kirjoittanut lukuisia kirjoja ja 

artikkeleita Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta. Tällä hetkellä 

hän toimii Etelä-Karjalan kaksiosaisen maakuntahistorian 

päätoimittajana. 

Kirjailijavierailu ma 12.11.2018 klo 17 Punkaharjun Kirjastossa 

Jyrki Paaskoski alustaa Pietarin, Petrogradin, Leningradin, Pietarin 

yleishistoriasta, minkä jälkeen keskustelemme marraskuun kirjasta, 

Kalle Kniivilän kirjoittamasta Tanjan katu.  

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Järjestäjinä yhteistyössä KultRinki -hanke 

ja Punkaharjun Kirjasto. 

 

TULOSSA – KULTRINKI RIENTOJA! 

 

La 1.9.2018 klo 14 KultRinki luotsitapaamisen yhteydessä 

tutustumme Riihisaaren maakuntamuseon uuteen näyttelyyn 

SAIMAAN SYLISSÄ 

Saimaan sylissä –perusnäyttely kertoo ihmisen ja luonnon yhteydestä 

Saimaalla, Saimaan alkuperäisestä asukkaasta norpasta ja sen 

suojelun menestystarinasta sekä höyrylaivakaupungin synnystä ja 

elämästä Saimaan keskeisessä solmukohdassa. 

Enonkosken kukkaloistoa. 



 

 

Sivu 3 

Elämyksellinen näyttely hellii kaikkia aisteja, ja vie kävijän mukaan 

Saimaan leppoiseen tunnelmaan. 

Kesällä 2018 valmistuneen Saimaan sylissä –näyttelyn ovat tuottaneet 

yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseo ja Metsähallitus. 

Ilmoittautuminen Riitalle 27.8.2018 mennessä, kahvitarjoilu. 

ma 3.9.2018 klo 13-15 
SADONKORJUUJUHLIA YHTEISÖLLISISSÄ PIHAPUUTARHOISSA 
Tässä vaiheessa vahvistetut paikat Sosterin pisteissä 

• Enonkoski Tervarannantie palveluasumisyksikkö 

• Savonranta Yläsuluntien palveluasumisyksikkö 
• Kerimäki Kerimäki Puruvedentie palveluasumisyksikkö 

 

Ti 11.9.2018 klo 14 
OPASTETTU KÄVELYRETKI RAAMINMÄEN PUULAJIPUISTOON 
HEINÄVEDELLÄ 
 

 
 
Kimppakyytien lähtö klo 13:30 Kieppari Heinäveden keskusta.  

Kokoontuminen puulajipuiston pysäköintialueen opastaululla,  

josta lähdemme klo 14 opastetulle kävelylle. 

Ilmoittautumiset kimppakyytitarpeesta Riitalle 7.9.2018 mennessä, 

mehutarjoilu. 

pe 14.- la 15.9.2018 

SAVONLINNAN HYVINVOINTIMESSUT TANHUVAARASSA 

KultRinki hankkeen piste löytyy Monitoimihallista  

Järjestäjänä Savonlinnan Seudun Kolomonen ja Tanhuvaara 

Lisätietoa www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/ 

 

PUNKAHARJUN KIRJAPIIRI 

ma 17.9.2018 klo 17 Punkaharjun Kirjastossa 

Avoimen Punkaharjun kirjapiirin syyskuun kirjana Antti Heikkisen 
Risainen elämä. Juice Leskinen 1950-2006.  
www.kolomonen.fi/wp-content/uploads/Punkaharjun-

kirjallisuuspiiriA3syksy-2018.pdf 

 

http://www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/
www.kolomonen.fi/wp-content/uploads/Punkaharjun-kirjallisuuspiiriA3syksy-2018.pdf
www.kolomonen.fi/wp-content/uploads/Punkaharjun-kirjallisuuspiiriA3syksy-2018.pdf
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ti 18.9.2018 klo 19 Savonlinnan Teatterissa Savonlinnasalilla 
KultRinki luotsien 

tapaaminen ja 

tutustuminen musikaaliin 

JAAKKO TEPPO 
musikaali 
haaskasta 
miehestä 
Ensimmäinen 

pääharjoitus 

 

BONGAA KULTRINKI – tulossa myös mm. 
28.8. klo 14 Suunnittelutapaaminen/Rantasalmi/Kolkkokollektiivi 

30.8. klo 10 Toiveretki -tapahtumapäivä pressi, Riihisaaren 

maakuntamuseo 

31.8. klo 9 Kulttuurin tulevaisuuspöytä/Etelä-Savon maakuntaliitto 

31.8. klo 13 Elinkaaripuiston avajaiset/Joroinen 

31.8. klo 16 Rauhanniemen perinnepäivän talkootapaaminen/Sulkava 

31.8. klo 18 Taiteiden ilta/Rantasalmi 

10.8. klo 12 ”Tulevaisuuden polku” työtyhmä/Joroinen 

 

KULTRINKI ”OUT OF OFFICE” 
Projektikoordinaattori lomalla 20.9.-1.10.2018 

 

 
Toiveretki-tapahtumapäivä perheille 1.9. klo 10-13 Riihisaaressa 

 

Koko perheen Toiveretki-tapahtumapäivää vietetään Riihisaaressa 

lauantaina 1.9. klo 10–13. Paikalla tapahtumassa ovat Toiveretki-

kirjan ja -näyttelyn tekijät kirjailija Katri Tapola ja kuvittaja Sanna 

Pelliccioni, jotka kutsuvat lapset ja lapsenmieliset tarinoiden pariin 

Toiveretki-opastuksiin ja työpajoihin. Mukana myös kansainvälistä 

ohjelmaa sekä muuta touhua ja hassuttelua.  

Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja sen järjestävät yhteistyössä 

Savonlinnan maakuntamuseo ja Savonlinnan Kaikukortti. Tapahtumaa 

ovat tukeneet Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Tule luo –taide. 

 

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.nuorisokirjailijat.fi/tapola-katri.html
http://www.nuorisokirjailijat.fi/pelliccioni-sanna.html
http://www.nuorisokirjailijat.fi/pelliccioni-sanna.html
http://www.kolomonen.fi/kultrinki-hanke/

