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Hyvä on hiihtäjän hiihellä… 
Ruudullasi on nyt Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja YSSI.FI –palvelualustan vuoden 2019 

ensimmäinen yhteistyökumppaniposti. 
Vuodenvaihteen pyhien jälkeen on talvinen toimintakausi käynnistynyt lumisissa merkeissä; toi-

minta-alustaa on nyt monille sellaisille toiminnoille, joista parina viime talvena on saatu nauttia 
vain muutaman viikon mittaisina rykäisyinä. 
Nautitaan siis Suomen talvesta, tankataan voimaa valkeasta maisemasta, monipuolisista liikunta-

mahdollisuuksista ja päivä päivältä pitenevästä valoisasta vuorokaudenajasta. Näistä aineksista 
pystymme tankkaamaan toimintatarmoa myös ”sisätöihin”, joita niitäkin esimerkiksi yhdistysken-
tässä riittää tähän vuodenaikaa ihan kiitettävästi; nyt on mm. aika tehdä yhteenvetoa toiminta-
vuoden 2018 tapahtumista ja toiminnoista. Tämäkin työvaihe on yhdistyksille ja muille toimijoille 
erittäin tärkeä, sillä tulevat toiminnot kannattaa aina suunnitella menneiden kokemusten varaan. 
Joten ei muuta kuin valoisin mielin uuteen vuoteen ja uusiin kujeisiin. Yritämme tässä kuukau-

si@postissa antaa teille tuohon työhön hieman lisätyökaluja. 

Kuva:  Visit Savonlinna 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukausi@posti 

 

Ruudullasi on nyt toimintavuoden 2019 ensimmäinen kuukausi@posti.  
 

Seuraava kuukausi@posti ilmestyy helmikuun puolivälissä ja siihen tarkoitettujen aineistojen ja 
juttujen materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeistään perjantaina 
8. 2. 2019 osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri ta-
pahtumiemme 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 kuu-
kausi@postin saajaksi, sillä täydennämme 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 posti-
tamme sinulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten 
esimerkiksi Sosterin, Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Vuosina 2017-18 toiminut ESR-rahoitteinen 
Asukasloikka Savonlinna -hanke sai jatkoa 
kahdeksi aktiiviseksi toimintavuodeksi vuoden 
2019 alusta alkaen. Hankehallinnoijana on tut-
tuun tapaan Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, 
jonka toimijaverkostossa on laaja joukko kol-
mannen sektorin yhdistyksiä sekä muuta yhteis-
työverkostoa. Kakkosvaiheessakin on tiiviisti 
mukana Savonlinnan kaupunki, joka haluaa näin 
lisätä ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
myös kaupungin keskusta-alueella rinnakkain 
mm. maaseudulle jalkautuneen Leader-
toiminnan kanssa. Asukasloikka Savonlinna -
seuraava askel -hankkeeksi ristittyä kansalais-
lähtöisen kehittämisen lisäämiseen ja monipuo-
listamiseen tähtäävää hanketta lähti vuoden 
alusta vetämään projektipäällikkönä Virpi Les-
kinen yhdessä projektiassistentti Jonna Hop-
panian kanssa. Heidät löytää Asukasloikan pon-
nistuspaikasta Järjestötalo Kolomoselta Pappi-
lankatu 3. 

Jo uuden hankkeen valmisteluvaiheessa sisäl-
lytettiin päähankkeeseen kolmen toimijan ver-
kosto, jossa keskeistä on jo aloitetun Savonlin-
nan kylät ry:n lähidemokratia- ja kumppanuus-
pöytämallin kehittäminen (LÄHDE-hanke), Sa-
vonlinnan Seudun Liikunta ry:n matalan kynnyk-
sen liikuntaan ja elintapamuutoksiin kannustava 
hanke ja Savonlinnan 4H-yhdistys ry:n nuorten 
työelämän alkutaipaleelle valmentava hanke 
(Tukea arkeen ja vaihtoehtoja työelämään-

hanke). 
 

Ensimmäiset tuensiirtohankkeet 
tulevat hakuun alkukeväästä 

Asukasloikka käynnistää ensitehtävikseen oh-
jausryhmän kasaamisen ja ensimmäisen hanke-
haun muille kuin jo verkostossa toimiville. Uute-
na lähestymisen tapana käynnistetään aitojen 
kansalaistarpeiden löytämiseksi eri viestintäka-
navia pitkin ”asukasiltoja”, joiden kautta halu-
taan saada myös yksittäisten asukkaiden ideoita 

Seuraava askel innostaa 

Asukasloikka Savonlinna - seuraava askel -hankkeen voimakaksikkona vuoden 2019 alusta ovat aloittaneet projektipäällikkö Virpi Leski-
nen ja projektiassistentti Jonna Hoppania. 

Kuva: Riitta Kärkkäinen 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 
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ja tarpeita käsittelyyn ja mahdolliseen hankeval-
misteluun, kun sopiva taustataho saadaan selvi-
tettyä.  

Jo tuttuun tapaan kannustamme myös yhdis-
tyksiä tuumaamaan hyviä ideoita, jotka lisäävät 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Erityisesti paino-
tamme nyt heikommassa sosiaalisessa, taloudel-
lisessa ja osallisuusasemassa olevien asukkaiden 
mukaan saantiin toimintaan. Myös tapahtumien 
avulla haluamme edelleenkin nostattaa positii-
vista virettä ja elävöittää kaupunkikeskustan il-
mettä.  

Tuensiirtohankkeiden ensimmäinen hakuaika 
on 1.-29.3.2019, jolloin hyväksytyt hankkeet 
voivat aloittaa 1.5.2019. Heti Eurooppa-päivänä 
9.5 julkistetaan uusien hankkeiden ilosanomaa 
maailmalle upeissa puitteissa Olavinlinnassa. Ta-
pahtumahaku on jatkuvaluonteista. Hakemukset 
löytyvät www.asukasloikka.fi sivuilta, joita pa-
rasta aikaa myös päivitetään vastaamaan uusia 
loikkauksia eteenpäin. 

 

Unelmien kesätyö -kilpailu 

Unelmien kesätyö -kilpailu starttaa taas!  
Vinkkaathan nuorelle 16-21-vuotiaalle kilpai-

lusta, jossa palkintona on voittaa unelma, itse 
kehitetty kesätyöpaikka kesälle 2019.  

Nuorten ideoilta etsitään uusia raikkaita tapoja 
edistää kaupunkilaisten viihtyvyyttä, aktiivisuut-
ta ja yhdessä tekemistä.  

Ideoista valitaan parhaat toteutettavaksi ja 
idean kehittänyt nuori saa unelmien kesätyöpai-
kan toteuttavakseen. Ehdotuksia otetaan vas-
taan 29.3.2019 mennessä. Hakemuksen voi ha-
kea Järjestötalo Kolomoselta Asukasloikan pis-
teestä tai printata sivuilta www.asukasloikka.fi . 
Lisätietoja Unelmien kesätyöpaikka –kilpailusta 
antaa projektiassistentti Jonna Hoppania jon-
na.hoppania@kolomonen.fi . 

 

Virpi Leskinen    

projektipäällikkö  

virpi.leskinen@kolomonen.fi   

p. 044 7004571 

 

Jonna Hoppania 

projektiassistentti 
jonna.hoppania@kolomonen.fi 
p. 044 571 5931 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Yhdistysten kevättori 2019 
järjestetään lauantaina 25.5. 2019  

Savonlinnan kauppatorilla.  
Jotta tapahtumaan saadaan elävyyttä ja uudistumista,  

toivotaan  sisällön tuottamisesta kiinnostuneiden  
ottavan yhteyttä Erjaan. 

 
erja.jarvisalo@kolomonen.fi, puhelin 044 571 5920  

http://www.asukasloikka.fi
http://www.asukasloikka.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Koko Itä-Suomen aluetta käsittävä Parasta Itä-

Suomeen hankekokonaisuus on Etelä-Savon 
osalta jalkautunut kaikille kolmelle maakunnan 
talousalueelle. 

Maakunnan hankevastuun päävastuun kantaa 
XAMK ja Pieksämäen alueen osahankkeen to-
teuttaa DIAK, Mikkelin alueen osahankkeen ES-
SOTE ja Savonlinnan alueen osahankkeen vas-
tuunkantajana toimii Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry. 

 

Nyt aktivoidaan Savonlinnan  
luontaisia vahvuusalueita. 

Parasta Etelä-Savoon hanke soveltuu loista-
vasti toteutettavaksi Savonlinnan seudulla, jossa 
taide, kulttuuri ja luonto tarjoavat jo nykyisel-
lään valtavasti mahdollisuuksia hyvinvoinnin ke-
hittämiseen.  

Näiden jo olevien vahvuuksien hyödyntämistä 
voidaan tehostaa entisestään lisäämällä tietoi-
suutta ja osaamista niiden soveltuvuudesta ja 
käytöstä erilaisten asiakkaiden kanssa. Siksi 
hankkeen tarkoituksena on kehittää erityisesti 
sote-, koulutus– ja ja nuorisoalojen ammattilais-
ten taide-, kulttuuri– ja luontolähtöisten mene-
telmien käytön osaamista omassa työssään. 

Tavoitteena on, että hyvinvointia edistävien 
taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten menetel-
mien käyttäminen lisääntyy sosiaali- ja terveys-
palveluissa kuin myös kasvatus- nuoriso– ja 
työllisyyspalveluissa.  

Hankkeessa lisätään ammattilaisten osaamista 
palvelumuotoilulla toteutettavissa taide-, kult-
tuuri- ja luontolähtöisten menetelmien käyttöön-
ottoon tähtäävissä laajoissa valmennuspaketeis-
sa. Nämä valmennuspaketit sisältävät esimer-
kiksi yhteiskehittämispajoja, pienryhmätyösken-
telyä, verkkotyöskentelyä ja mentorointia. 

Savonlinnan alueen Parasta Etelä-Savoon –
hankeosion kohderyhmiä ovat erityisesti kasva-
tus, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset, 
kaupungin nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja 
Ohjaamo-toiminnan ammattilaiset, Savonlinnan 
alueen työllistämispalvelujen ja työllistävien yh-
distysten ammattilaiset, yksityisen sektorin 
(yritys- ja yhdistyspohjaiset) lastensuojelun, 

päihdepalvelujen, mielenterveyspalvelujen, työ-
terveyspalvelujen yms. alojen toimijat sekä tai-
de- kulttuuri– ja luontotoimijat, jotka hankkeen 
myötä pääsevät vahvistamaan osaamistaan se-
kä tarjoamaan toimintojaan ja palveluitaan 
osaksi yhteiskunnan järjestämää toimintaa. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Parasta Etelä-Savoon –hanke 

Hankekoordinaattori Asta Vaittinen 

Puhelin: 044 571 5903 

Sähköposti: asta.vaittinen@kolomonen.fi 
 

 

Parasta Etelä-Savoon -hanke 
starttasi myös Savonlinnassa 

Parasta Etelä-Savoon -hankkeen Savonlinnan osion projektikoor-
dinaattorina aloittaneella Asta Vaittisella on edessään mielen-
kiintoinen kaksivuotinen taide-, kulttuuri- ja luontolähtöisten 
toiminta- ja työmuotojen juurruttamisessa mm. sote– ja koulu-
tuspalvelujen pariin. 

Kuva: Riitta Kärkkäinen 

mailto:asta.vaittinen@kolomonen.fi
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Sosterin hyvinvoinnin edistämisen työryhmä 
kutsuu yhdessä Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n kanssa kaikki omasta ja laajemminkin Sa-
vonlinnassa asuvien ja työskentelevien ihmisten 
hyvinvoinnista kiinnostuneet Sosterin C-saliin 
torstaina 24. 1. 2019 klo 12.00-15.30. 

Tässä työpajassa Savonlinnan hyvinvointiohjel-
man kokoamisesta keskeisesti vastaavat kau-
pungin varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sai-
ranen ja hallintopäällikkö Seija Hytönen esitte-
levät tammikuussa lausuntokierrokselle lähtevän 
hyvinvointiohjelman keskeisiä sisältöjä. 

 

Tämän esittelyn pohjalta työpajassa jakaudu-
taan neljään työryhmään, joissa pohditaan ikä-
kausittain lasten ja lapsiperheiden, nuorten, työ-
ikäisten ja senioreiden hyvinvoinnin kehittä-
miseksi suunniteltuja toimia. 

Nämä työpajat ovat käynnistyvän lausuntokier-
roksen lisäksi oiva mahdollisuus sanoa oma sa-
nansa loppukeväästä kaupunginvaltuustossa hy-
väksyttävään hyvinvointiohjelmaan. 

Työpaja on avoin kaikille aihealueesta kiinnos-
tuneille ja ennakkoilmoittautuminen pajaan tulee 
tehdä keskiviikkoon 23. 1. mennessä sähköpos-

titse Sosterin hyvinvoinnin edistämisen työryh-
män sihteerille Kolomosen sähköpostiosoittee-
seen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  

 

Pajassa pohditaan myös hyvinvointityön 

yhteistyörakenteita ja työnjakoa 

Hyvinvointityöpajassa ideoidaan Savonlinnan 
hyvinvointiohjelman lisäksi myös laajemmin hy-
vinvointityön kehittämistä Savonlinnan alueella. 

Nykyisellään hyvinvointityötä tehdään Savon-
linnan alueella paljon, mutta toisistaan tietämät-
tä. Suurimmilla organisaatioilla kuten kaupungil-
la, Sosterilla, alueen oppilaitoksilla ja useilla kol-
mannen sektorin toimijoilla on omat hyvinvointi-
verkostonsa ja työskentelytapansa, mutta näi-
den organisaatioiden välinen toiminnan koordi-
nointi ja työnjako on melko vähäistä. 

Sosterin hyvinvoinnin edistämisen työrukkanen 
on uudistamassa omaa toimintamalliaan ja kut-
suu tähän uudistamistyöhön kaikki Savonlinnan 
seudun hyvinvointitoimijat mukaan. 

Tavoitteena on mm. muodostaa terveyden 
edistämisen työryhmästä laajempi ja monipuoli-
sempi hyvinvointitoiminnan yhteistyöryhmä, jos-
sa olisi edustus kaikista hyvinvointityötä tekevis-
tä ja hyvinvoinnin edellytyksiä luovista toimijois-
ta Savonlinnan seudulla. 

Tämän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa eri 
toimijoiden roolia hyvinvointityössä, järkiperäis-
tää resurssien käyttöä ja hankkia esimerkiksi 
hankerahoituksen kautta myös uusia resursseja 
hyvinvointityöhön sekä kehittää eri toimijoiden 
keskinäistä vuorovaikutusta tässä työssä. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on lupautu-
nut ottamaan Savonlinnan alueen hyvinvointitoi-
minnan kehittämisessä aikaisempaa vahvemman 
roolin, sillä esimerkiksi vuotuisten Savonlinnan 
Hyvinvointimessujen järjestämisessä kolmannel-
le sektorille ja yhteiskunnan eri toimijoille on 
syntynyt luontevat hyvinvointitoiminnan yhteis-
työsuhteet. 

Myös Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n  
vahva jäsenpohja antaa tähän hyvää pohjaa, sil-
lä 165 jäsenjärjestön joukossa on toimijoita kai-
kilta hyvinvointitoiminnan kehittämisen ja edis-
tämisen toimintalohkoilta.  

 

Tule hyvinvointipajaan 24.1. 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Lisäksi Kolomosen jäsenistö edustaa vahvasti 
sekä ennalta ehkäisevän että korjaavan työn 
kansalaistoimintaa ja näiden järjestöjen työnte-
kijöinä ja hanketoimijoina on mittava määrä hy-
vinvointitoiminnan ammattilaisia. 

Näihin vahvuuksiin ja hyvinvointityön kehittä-
misen tarpeisiin perustuen Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry on vahvasti mukana Sosterin 
puitteissa organisoitavassa koko alueen hyvin-
vointitoiminnan kehittämistyössä ja käytännön 
toiminnan organisoimisessa. 

 

Yhdistysten yhteisryppäät uuteen kuosiin 

Hyvinvointityön kehittämiseen liittyy myös Sa-
vonlinnan Seudun Kolomosen puitteissa yhdis-
tysryppäiden toiminnan uudelleen organisoimi-
nen. 

Erityisesti tämä koskee potilas– sekä muiden 
sote-alan yhdistysten työhön panostamista. Ta-
voitteena on vahvistaa näiden yhdistysten toi-
mintaedellytyksiä, yhteistyötä sekä tarjota yh-
distyksille nykyistä toimivampia palveluja oman 
toiminnan pyörittämiseen. 

Potilas– ja muiden sote-alan yhdistysten lisäksi 
Savonlinnan seudun Kolomonen ry tulee toimin-
tavuoden 2019 aikana olemaan aktiivisesti mu-
kana myös muiden yhdistysryppäiden kautta ta-

pahtuvassa hyvinvoinnin kehittämisessä. 
Erityisesti Kolomosen perustoiminnan sekä eri 

hankkeiden kautta tullaan uusia yhteistyömuoto-
ja aktivoimaan esimerkiksi työelämän, elinym-
päristön, kulttuuritoiminnan ja asukasosallisuu-
den alueilla. 

Myös vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä uu-
si toimintavuosi tuo tullessaan uusia kuvioita 
mm. OLKA-toiminnan käynnistämisen, vapaaeh-
toisten koulutustoiminnan sekä Eevi ja Eemil 
Tannisen säätiön tähän toimintaan myöntä-
män avustuksen turvin. 

Maaliskuussa käynnistyvässä vapaaehtoistyön-
tekijöiden valmennuksessa annetaan valmiuksia 
sekä OLKA-toiminnan että muiden vapaaehtois-
toimintojen erilaisiin tehtäviin. Tulevasta vapaa-
ehtoistoiminnan valmennuksesta saa lisätietoja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:stä yhdistys-
koordinaattori Erja Järvisalolta, puhelin 044 571 
592 ja sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

TERVETULOA TEKEMÄÄN HYVINVOINTIA 

Torstaina 24. 1. klo 12.00-15.30 

Sosteri ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kutsuvat kaikki kiinnostuneet  
yhteiseen työpajaan Sosterin C-saliin (Keskussairaalantie 6)  torstaina 24. 1. 2019  

 

 12.00 Savonlinnalaisten hyvinvointi Sosterin strategiassa 

   Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro 

 

 12.15 Savonlinnan hyvinvointisuunnitelman laatimistyön perusta  
   ja valmistelutilanne 

   Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen  
   ja hallintopäällikkö Seija Hytönen 

 

 12.45 Ryhmätyöskentely Savonlinnan hyvinvointitoiminnan kehittämiseksi 
    Ryhmä I: Lasten ja lapsiperheiden hyvinvointi 
    Ryhmä II: Nuorten hyvinvointi 
    Ryhmä III: Työikäisen hyvinvointi 
    Ryhmä IV: Seniorikansalaisten hyvinvointi 
   Kahvit työn lomassa 

 14.00 Työryhmien tulosten purku ja yhteinen keskustelu  
 15.00 Jatkotoimista sopiminen ja pajapäivän päätös 

 

Ilmoittautuminen 22. 1. mennessä sähköpostitse kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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YSSI.FI palvelualustan hyödyntäminen 

YSSI.FI -palvelualusta korvaa vuodenvaihtees-
sa pois käytöstä jätetyn savonlinnaseutu.fi –
sivuston yhdistysosion. Seutusivuston kautta 
ohjaudutaan yhdistysasioissa nyt suoraan YS-
SI.Fi –sivustolle. Seutusivustojen ylläpito on nyt 
kokonaisuudessaan Savonlinnan kaupungin vas-
tuulla, eikä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
enää kanna vastuuta seutusivustolla olevien tie-
tojen ajantasaisuudesta. 

Nyt siis käytämme YSSI.Fi -palvelualustaa, 

josta tässä vaiheessa löytyy tietoja yleis- ja yh-
teystietoja yhdistyksistä sekä myös yhdistysten 
ja muiden yhteisöjen järjestämistä tapahtumis-
ta, harrastustoiminnasta ja vertaistukitoimin-
nasta. 

Vuoden 2019 alkupuoliskolla YSSI.FI -
palvelualustalle ”rakennetaan” lisätoimintoja 
koskien mm. vapaaehtoistoiminnan kehittämis-
tä sekä lapsiperheille ja seniorikansalaisille ko-
tiin vietäviä palveluja koskien.  

Yllä oleva YSSI.FI –palveluavustan avaussivu 
on siis jokaisen nettikäyttäjän hyödynnettävissä. 
Tuon sivun kautta palvelun käyttäjät hakevat 
yhdistysten tietoja sekä erilaisia tapahtuma-, 
harrastus– ja vertaistukitoimintatietoja. 

Näiden toimintojen hyödyntäminen ei siis edel-

lytä kirjautumista YSSI.FI –palvelualustan käyt-
täjäksi vaan kyseessä on ”täysin avoin hakutoi-
minto”. 

Sivu on siis YSSI.FI –palvelualustan   
käyttäjäsivu. 

Alempana samalla  YSSI.FI –palveluavustan 
avaussivulla löytyy yllä oleva ”neljän vihreän 
ruudun valikko”, josta päästää ilmoittamaan 
yhdistyksiä, tapahtumia, harrastetoimintaa ja 
vertaistukitoimintaa YSSI.Fi –palvelusivuille. 

Kun tältä sivulta valitaan jokin neljästä 
”vihreästä polusta”, päädytään alla olevaan 
”polkujen risteykseen”, josta edetään alla ole-
vaan näkymään. Tuossa näkymässä valitaan 
”rooli” kunkin oman tilanteen mukaan. 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

https://yssi.fi/
https://yssi.fi/
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> Jatkoa edelliseltä sivulta 

Olen jo rekisteröitynyt vaihtoehdon kautta 
YSSI.FI palvelualustalle kirjautuvat tunnuksen 
itselleen jo luoneet käyttäjät. 
(rekisteröityneiden käyttäjien kohdalla sovellus 
ei välttämättä vaadi kirjautumista jos et ole 
edellisellä käyttökerralla kirjautunut ulos sovel-
luksesta). 

 

Haluan olla on-line-käyttäjä vaihtoehdon 
valitset, jos et ole vielä rekisteröitynyt, mutta 
haluat rekisteröityä YSSI.Fi –palvelualustan on-

line –käyttäjäksi. Tässä roolissa päivityksesi 
siirtyvät sivulle kaikkein nopeimmin ja pääset 
muokkaamaan ja hyödyntämään aiemmin teke-
miäsi päivityksiä. 

Suoraan rekisteröitymiseen pääset myös tä-
män linkin kautta. Huomaathan, että rekisteröi-
tyessäsi tarvitaan siis sähköpostiosoitteesi ja 
salasana, jonka luot itse rekisteröityessäsi. 

 

En halua olla on-line -käyttäjä vaihtoehdon 
valitset, jos haluat vain lisätä yksittäisen tapah-
tuman tai toiminnon YSSI.FI –palvelualustaan 
mutta et halua itsellesi oikeutta muokata lisää-
miäsi tietoja myöhemmin. Tässä vaihtoehdossa 
myös ilmoituksesi päivittyminen vie hieman 
enemmän on-line –vaihtoehtoa enemmän ai-
kaa, sillä aineisto käy hyväksyttävänä YSSI.FI –
palvelualustan ylläpidossa (Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry).  

 

Unohditko salasanasi -vaihtoehtoa tarvitset, 
jos olet jo kirjautunut on-line -käyttäjäksi, mut-
ta olet unohtanut salasanasi. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Nyt tarvitaan roppakaupalla 

JA 

TÄYTÄ YSSIÄ - KÄYTÄ YSSIÄ 

WWW.YSSI.FI 

https://yssi.fi/wp-login.php?action=register
https://yssi.fi/wp-login.php?action=register
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.yssi.fi
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  
YHTEYSTIEDOT 

Nimi     Puhelin   Sähköposti 

Sirpa Kolistaja   0500 691 574  sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
toiminnanjohtaja 

Maarit Kosonen   044 713 1095  maarit.kosonen@kolomonen.fi 
talous– ja järjestösihteeri 

Erja Järvisalo    044 571 5920  erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
yhdistyskoordinaattori 

Kimmo Käärmelahti  044 741 9820  kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
yhdistyskoordinaattori 

Sarianna Ahlsten   040 032 7136  kolomonen@kolomonen.fi 
yhdistysapuri 

Johanna Kärkkäinen  044 218 4251  johanna.karkkainen@kolomonen.fi 
yhdistysapuri 

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvointia luotsaten -hanke 

Riitta Kärkkäinen   044 571 5932  riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
projektikoordinaattori 

Asukasloikka Savonlinna – seuraava askel -hanke 

Virpi Leskinen    044 700 4571  virpi.leskinen@kolomonen.fi 
projektipäällikkö    

Jonna Hoppania   044 571 5931  jonna.hoppania@kolomonen.fi 
projektiassistentti 

Parasta Etelä-Savoon -hanke 

Asta Vaittinen    044 571 5903  asta.vaittinen@kolomonen.fi  

hankekoordinaattori  

VAPAATA TOIMITILAA TARJOLLA 
2-3 toimistohuonetta kooltaan 8 -16 m2. 

Järjestötalo Kolomonen Pappilankatu 3, Savonlinna 

 

Tarvittaessa käytössä edullisesti kokoustilat, pienkeittiö, 

toimisto- ja kirjanpitoapua ... 

 

Tiedustelut:  

Kimmo Käärmelahti puhelin 044 741 9820 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:maarit.kosonen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:virpi.leskinen@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:asta.vattinen@kolomonen.fi


Kuukausi@posti 18. 1. 2019 -11- 

Avustukset tulosta tekemään  
Savonlinnan seudulla toteutetaan yhdistysten, 

oppilaitosten, kaupungin, Sosterin ja monien 
muiden yhteisöjen toimesta useita ESR-, leder-, 
STEA-, EAKR-, ministeriöiden yms. hankkeita. 

Suuri osa hankkeista on Savonlinnan alueelle 
rekisteröityjen toimijoiden hallinnoimia, mutta 
esimerkiksi STEA:n ja ESR:n osalta on havaitta-
vissa, että monessa laajemmassakin (maakun-

nallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa) 
hankkeessa toteutusalueeksi on määritelty Sa-
vonlinnan seutu. 

Paikalliset hankkeet näkyvät aina Savonlinnan 
seudulla vähintäänkin kohtuullisen hyvin. Maa-
kunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti on 
välillä herättänyt kiinnostusta jopa hanketta hal-
linnoivien järjestöjen paikallisissa yhdistyksissä, 
miten hanke jalkautuu perustasolle. 

Laaja tietoa hankkeista ja muista Savonlinnan 
seudulle suunnattavista lisäpanostuksista auttai-
si kuitenkin merkittävästi erilaisten aikallisten 
toimintojen, koulutusten ja tilaisuuksien järjes-
tämisessä. 
 

Vihdoin kootaan yhteinen hankerekisteri 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n puoleen 

on käännytty useiden eri toimijoiden taholta 

eräänlaisen ”hanketietopankin” kokoamiseksi ja 
hankkeiden välisen yhteistyön ja yhteydenpidon 
sekä muun synergiaedun lisäämiseksi. 

Ensimmäisen kerran kyselyn tuloksia hyödyn-
netään maaliskuussa 2019, kun Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry kutsuu yhdessä Savonlin-
nan kaupungin ja Sosterin kanssa kaikki alueen 
hankkeet yhteiseen esittely- ja suunnitteluilta-
päivään. Varmistakaa siis kutsu omalle hank-
keelleen vastaamalla tähän kyselyyn. 

Hankerekisteriä hyödynnetään myös hanke-
työntekijöiden yhteistyön kehittämisessä, yh-
teisten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämi-
sessä sekä hanketyöntekijöiden työhyvinvoinnin 
ylläpidossa. 

Toivomme, että jokainen hanketoimija täyttää 
tästä osoitteesta löytyvän kyselyn ja toimittaa 
näin koottavaan Savonlinnan seudun 
”hanketietopankkiin” perustiedot omassa hallin-
noinnissaan olevasta hankkeesta. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

1.1.2019 jälkeen maksetut palkka- ja ansiotu-
lot ilmoitetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri kos-
kee kaikenlaisia yhdistyksiä (mm. yleishyödylli-
nen tai rekisteröimätön yhdistys tai säätiö), jot-
ka maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. Tie-
dot tulee ilmoittaa tulorekisteriin jokaisen mak-
sutapahtuman jälkeen viiden kalenteripäivän 
kuluessa. 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat teh-
dystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, 

palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. 
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten 
korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin il-
moitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvauk-
set ja kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, 
kuten puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. 
Verovapaita henkilökuntaetuja (kuten nettietu) 
ei kuitenkaan ilmoiteta tulorekisteriin. 

Lisätietoja verohallinnon sivuilta tästä osoit-
teesta. 

Tulorekisteri muuttaa yhdistysten ja 
säätiöiden palkkatietojen ilmoittamisen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZ0pQ-eR0oSMlAEhTR0aCd2Ypws4NLydO2VPHRTEy-M9tFyQ/viewform
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t/
https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/yhdistykset-ja-s%C3%A4%C3%A4ti%C3%B6t/
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Rakennerahasto on nyt avoinna   
Etelä-Savossa on juuri nyt haettavana rahoi-

tusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – 
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. 

Parilla seuraavalla sivulla on nyt kohtuullisen 
laaja paketti näistä EAKR– ja ESR –hauista.S 

Haussa etsitään erityisesti Etelä-Savon maa-
kuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen 
strategian mukaisia hankkeita, jotka toteuttavat 
maakunnan kehittämisen kärkiä: VESI – METSÄ 
– RUOKA. 

Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan 
kolme vuotta. 
Hakemuksessa on esitettävä selkeästi ja lyhyesti 
ongelma ja siihen tavoiteltava ratkaisu. 
EAKR-hankkeiden tukiprosentti on 70 %. 
ESR-hankkeiden tukiprosentti on 75 %. 

 

EAKR (rahoittajana maakuntaliitto ja ELY) 
Etelä-Savon rahoittajat toivovat tässä haussa 

hankehakemuksia seuraaviin teemoihin: 
•Vähähiiliset kunnat, kaupungit ja yhteisöt 

-pilottihaku.  
•Luonnonvarojen kestävään käyttöön liitty-

vät uudet vähähiiliset toimintatavat ja palve-
lut elinkeinoelämän tarpeisiin.  

  

ESR (rahoittajana ELY) 
Rahoittaja toivoo erityisesti hankehakemuksia, 

joissa: 
•Haetaan ratkaisuja sekä avoimien työpaik-

kojen täyttämiseksi että työttömien työllistä-
miseksi. Kehitetään työvoima- ja yrityspalve-
luja yhteistyössä yritysten ja muiden toimi-
joiden kanssa. 

•Vahvistetaan mikro- ja pk -yritysten tuot-
tavuutta ja muutosvalmiuksia. Hankkeet li-
säävät työorganisaatioiden ja yrittäjien so-
peutumiskykyä muutoksiin (mm. kansainvä-
listyminen, talouden kasvu, ekologisuus, vä-
hähiiliset ratkaisut, ikääntyminen, työskente-
lytavat). 

•Edistetään työttömien miesten työllisty-
mistä ja sitä tukevia ratkaisuja (mm. työkyky
- ja ammattitaitokartoitukset). 

•Kehitetään joustavaa ja työelämän tarpei-

siin vastaavaa koulutusta ja yrittäjyyttä edis-
täviä ratkaisuja. 

•Lisätään kansalaisten osallisuutta ja elä-
mänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä sekä 
vahvistetaan osatyökykyisten asemaa työ-
markkinoilla. 

Toimintalinjan 3 hankkeissa on mahdollista 
käyttää tukiprosenttia 80%. 

  

EAKR- ja ESR-rahoitus: Verkostoituneet osaa-
miskeskittymät -pilottihaku 

Haussa toivotaan usean toimijan muodostamia 
yhteishankkeita, joissa vähintään yksi toimija on 
Etelä-Savon maakunnan ulkopuolelta.  
• Hankkeessa tulee olla yhteisenä kohderyh-

mänä yrityksiä ja/tai kuntia/kaupunkeja, 
joissa hanketoimijat toteuttavat yhteisiä 
pilotteja/demonstraatioita niin, että haki-
joiden toimenpiteet täydentävät toisiaan. 
Kohderyhmän tulee olla ensisijaisesti Etelä-

Savosta.  
• Tavoitteena on saada aikaan kestävää kas-

vua ja työtä lisääviä demonstraatioita, pi-
lotteja ja toimintamalleja. Välillisenä tavoit-
teena on synnyttää verkostoja, jotka voisi-
vat toimia yhteistyön pohjana mm. luota-
essa konsortioita esim. Horisontti2020-

ohjelman hankehakuihin. 
•Konkreettisia demonstraatioita/pilotteja 

sisältäviltä hankkeilta ei vaadita omarahoi-
tuksen lisäksi muuta ulkopuolista rahoitusta. 

•Ei investointihankkeita. 
•Hankkeet voivat tukea myös Vähähiiliset 

kunnat, kaupungit ja yhteisöt -pilottihaun ta-
voitteita. 

•Hankkeet voivat olla EAKR/ESR -
hankepareja. 

 

Lisätietoja tässä linkissä. 
Haku päättyy 15. 2. 2019. 
 

Alfred Kordelinin säätiö  
Apuraha on tarkoitettu yhteisöille ja rekiste-

röidyille yhdistyksille sekä yrityksille. Yksityis-
henkilöistä koostuva työryhmä voi tietyin edelly-
tyksin tulla kyseeseen.  Jatkuu seuraavalla sivulla > 

http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/leFSt6MoOpWV/content/eu-ohjelmakauden-2014%E2%80%932020-helmikuun-2019-teemahaku-etela-savossa/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suural
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Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt. 
Alfred Kordelinin säätiön tarkoitus on tieteen ja 

kulttuurin tukeminen. Toteutamme tarkoitus-
tamme myöntämällä vuosittain yhdestä viiteen 
noin 100.000–200.000 euron suuruista kulttuu-
rin suurapurahaa. Apuraha voidaan myöntää jo-
ko kestoltaan rajattuun tutkimus- ja/tai kulttuu-
rihankkeeseen tai pidempikestoisen toiminnan 
kehittämiseen. Säätiö voi joko rahoittaa hank-
keen kokonaan tai toimia sen päärahoittajana. 

Hakuaika 1.-31. 1. 2019. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Alfred Kordelinin säätiön  
Savonlinnan rahasto 

Rahaston tarkoituksena on edistää Savonlin-
nan taide- ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää 
apurahoja ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla 
oleville tai Savonlinnassa taidetta harjoittaville 
taiteilijoille, taiteen tutkijoille sekä taiteen työ-
ryhmille. Apurahaa ei myönnetä tilavuokriin, 
soitinhankintoihin eikä opinto- ja ulkomaanmat-
koihin. 

Hakuaika 1.-31. 1. 2019. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Suomen kulttuurirahaston  
Etelä-Savon rahasto 

Etelä-Savon rahaston apurahojen hakuaika on 
10.1. – 8.2.2019. Apurahaa haetaan apurahan-
hakijan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lau-
suntojen tulee olla toimitettuna verkkopalvelus-
sa 8.2. klo 16.00 mennessä. 

Etelä-Savon rahasto jakaa 705 000 euroa ete-
läsavolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille 
maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistu-
vaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten.  

Tammikuun haussa on jaettavana 20 000 eu-
roa Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeisiin. Tuki-
muodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oi-
keuksien yhdenvertaista toteutumista ja paran-
taa erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmis-
ten elämänlaatua taiteen keinoin. Suurempaa 
rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin jaetaan vä-
hintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apura-

hana. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 eu-
roa. 

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri 
alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Ha-
kemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa 
ulkopuolisia asiantuntijoita. Päätökset tammi-
kuun haun apurahoista ilmoitetaan noin kaksi 
viikkoa ennen vuosijuhlaa.  

Lisätietoja tästä linkistä. 
Hakuaika on päättyy 8.2.2019.  
 

OKM:n avustukset kulttuurin  
kokeilu- ja kehittämishankkeisiin  

Erityisavustukset kulttuurin perustan ja jatku-
vuuden kokeilu- ja kehittämishankkeisiin 

Kokeilu- ja kehittämishankeavustus on tarkoi-
tettu opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripo-
litiikan strategian 2025 mukaisen toiminnan 
vahvistamiseen ja pääministeri Juha Sipilän hal-
litusohjelman tavoitteisiin. 

Avustuksen erityisenä painopisteenä ovat mo-
nimuotoinen, vahva sekä kansallisesti ja alueel-
lisesti elinvoimainen kulttuuri, jotka osaltaan li-
säväät kulttuurin perustaa ja jatkuvuutta. 

Avustuksella edistetään kulttuuripolitiikan stra-
tegian 2025 tavoitealuetta ”kulttuurin perusta ja 
jatkuvuus”, jonka tavoitteena on, että kulttuurin 
perusta on vahva ja elinvoimainen. Strategian 
kaksi muuta tavoitealuetta – luova työ ja tuo-
tanto sekä osallisuus ja osallistuminen kulttuu-
riin – varmistavat osaltaan, että kulttuuri kehit-
tyy vahvana ja elinvoimaisena. Niiden tavoitteet 
vuoteen 2025 ovat, että luovan työn tekemisen 
edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja 
jakelun muodot monipuolistuneet sekä osalli-
suus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryh-
mien erot osallistumisessa ovat kaventuneet. 
Näin tästä avustuksesta rahoitettavat toimet 
voivat kohdentua mille tahansa kulttuuripolitii-
kan kolmelle strategian tavoitealueelle, jos ne 
vaikutuksillaan vahvistavat kulttuurin perustaa 
ja jatkuvuutta. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
Hakuaika päättyy 28.2.2019 klo 16.15. 
 

 

 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://kordelin.fi/apurahat-2/suuret-kulttuurihankkeet/
https://kordelin.fi/apurahat-2/kaupunki-ja-kohderahastot/
https://skr.fi/rahastot/etela-savon-rahasto/etela-savon-apurahat
https://sirkusinfo.fi/2019/01/apurahat-okmn-avustukset-kulttuurin-kokeilu-ja-kehittamishankkeisiin-vuonna-2019/
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SÄHKÖISET 

PALVELUT 
SOSTERIN JA YSSIN SÄHKÖISET PALVELUT 

ESITTELY LINNALASSA 7. 2. KLO 12-15 
Sähköisten palvelujen esittelytilaisuudessa esillä mm: 

• Sosterin sähköinen asiointi: sähköinen ajanvaraus, ISLABin  
laboratorioajanvaraus ja muut sähköiset palvelut 

• Omakanta. Lääkityksen tarkistaminen ja reseptien uusiminen;  
hoitotahto; suostumuksen antaminen 

•  www.sosteri.fi -kotisivut; palautekanavat, riskitestien tekeminen, 
omahoidon tuki 

• Nestori, Huoli -lomakkeen käyttö  

• Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ylläpitämän YSSI.FI -palvelualustan 
palvelut; yhdistysten yleisesittelyt, tapahtumakalenteri, harrastus- ja  
vertaistukitoimintojen esittely sekä valmisteilla olevat vapaaehtoistoiminnan 
palvelukeskus ja kotiin tilattavien palvelujen tilaustyökalu www.yssi.si 

• Mukana myös YSSIN Systeri, joka yhdistää Sosterin asiantuntijat, asiakkaat 
ja yhdistykset saumattomasti tosiinsa. 

Tervetuloa 7. 2. klo 12-15 Linnalan opistoon, Sotilaspojankatu 7, Savonlinna 

Vapaa pääsy.  
Yhteistyössä Linnalan opisto, Sosteri ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

http://www.sosteri.fi
http://www.yssi.si
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Asutko Suomen älykkäimmässä kylässä? 

Äly ei jakamalla vähene. Nyt etsitään Suomen 
älykkäintä kylää - sellaista, joka aikoo pärjätä 
tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Mukaan hake-
minen Suomen älykkäin kylä –kokonaisuuteen 
kannattaa, koska tarjolla on sparrausta ja vink-
kejä, vertaistukea ja –oppimista sekä näkyvyyt-
tä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. 

Kisassa haetaan Suomen älykkäintä kylää, 
mutta se on enemmän kuin vain kilpailu. Pikem-
minkin kyseessä on kehittämiskokonaisuus, jon-
ka tarkoituksena on auttaa ja kannustaa kyliä 
etsimään älykkäitä ratkaisuja palvelujen ja toi-
mintapojen kehittämiseen ja luomiseen. Juuri 
niiden palveluiden ja toimintojen, joiden avulla 
kylä voi hyvin nyt ja tulevaisuudessa. 

Lisätietoja Piällysmies ry:n osuuteen tässä sa-
votassa löytyy tästä linkistä. 

Piällysmies ry, Sini Yläsaari,  
Puhelin:  044 976 6880,  
sähköposti: sini.ylasaari@savonlinna.fi 
 

Rakennerahastoa rakentamaan 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää sidosryh-
miä, kumppaneita ja EU-rahoituksen hyödyn-
saajia ottamaan kantaa keskeisiin toimintaym-
päristön haasteisiin rakennerahastoissa uudella 
ohjelmakaudella 2021–2027. Palautetta hyödyn-
netään ohjelmakauden valmistelussa. Kyselyyn 
voi vastata 18.1.2019 asti. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdes-
sä maakunnan liittojen ja ELY-keskusten, minis-
teriöiden ja järjestöjen kanssa seuraavaa EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan kauden 2021-2027 
ohjelmatyötä. 

Valmistelussa on kartoitettu toimintaympäris-
tön haasteita elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 
kehittämisessä, vähähiilisen talouden edistämi-
sessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, saavu-
tettavuudessa ja liikenteessä, työllisyydessä ja 
osaamisessa sekä sosiaalisen osallisuuden edis-
tämisessä ja köyhyyden torjumisessa. 

Ota kantaa vastaamalla kyselyyn tässä linkis-
sä. 

 

Yhdistykset avuksi aktiivimallin  
vaatimusten täyttämisessä 

Ei ole mikään aprillipila, että 1. 4. 2019 lkEN 
aktiivimallissa aktiivisuutta kerryttävää toimin-
taa järjestävien toimijoiden piiriä laajennetaan. 
Uuden linjauksen mukaan muun muassa kun-
nan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö 
ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoi-
tusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestä-
mä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös 
ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden 
yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yh-
distys voisi järjestää toimintaa joka olisi aktiivi-
suutta kerryttävää. Lisäksi työnantajan järjestä-
mä muutosturvakoulutus kerryttäisi osallistujalle 
aktiivisuutta. 

Jos toiminnan järjestäjänä on rekisteröity yh-
distys, niin sen tulee saada julkista rahoitusta 
työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistä 
varten.  

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

http://www.piallysmies.fi/ajankohtaista/alykas-palveleva-ja-kilpailukykyinen-maaseutu
mailto:sini.ylasaari@savonlinna.fi
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/317/osallistuminen/628/kysely/
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/317/osallistuminen/628/kysely/
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Rekisteröidyillä yhdistyksillä on oltava valmiuk-
sia yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa 
järjestää sellaista valmennusta, joka tosiasiassa 
tukee osallistujien työllistymistä.  

Asetuksessa tarkoitetut toimijat voivat järjes-
tää työllistymistä tukevan toiminnan yhteistyös-
sä muiden toimijoiden kanssa. Muu toimija voi 
olla myös sellainen toimija, jonka itsenäisesti 
järjestämänä kyseistä toimintaa ei huomioitaisi 
aktiivimallissa. 

Lisätietoja tästä linkistä sekä STM, hallitusneu-
vos Marjaana Maisonlahti, puhelin: 02951 
63288, ja sposti: marjaana.maisonlahti@stm.fi 

 

Toiminta yhdistyksessä auttaa 

näkemään oman elämänsä kokonaisuutta 

Järjestöjen toimintaan osallistumisella on yh-
teys erityisesti vertaisten ja kokemusasiantunti-
joiden, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa 
ja päiväkeskuksissa kävijöiden sekä työllistetty-
jen tai kuntouttavassa työtoiminnassa mukana 
olevien koherenssin tunteeseen, selviää tuorees-
ta tutkimuksesta. 

Koherenssin tunteella tarkoitetaan ihmisen tai-
pumusta ja kykyä nähdä elämänsä ja sen tapah-
tumat ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäi-
nä. 

Järjestöt voivat kehittää toimintaansa siten, 
että ihmisten kyky ymmärtää elämäntapahtumi-
aan, heidän mahdollisuutensa hallita niitä ja 
nähdä oma elämä mielekkäänä ja merkitykselli-
senä, vahvistuvat. Järjestöjen toiminnalle on 
ominaista moninaisuus, mikä voi tarjota ihmisel-
le tilan, ajan ja mahdollisuuden tulla kohdatuksi 
omilla ehdoillaan eri elämäntilanteissa. 

Järjestöjen toimintaan osallistuvista vapaaeh-
toistyöntekijöillä koherenssin tunne on korkein 
ja palveluita käyttävillä matalin. Mahdollisuus 
itsensä toteuttamiseen vahvistaa koherenssin 
tunteen mielekkyyden osa-aluetta. Päihdehoidon 
asiakkailla luottamus tuen ja avun saamiseen 
voisi vahvistaa koherenssin tunnetta. 

Vahva koherenssin tunne auttaa ihmistä sel-
viytymään kuormittavista tilanteista ja säilyttä-
mään hyvinvoinnin vastoinkäymisistä huolimat-
ta. Ihmiset, joilla on korkea koherenssin tunne, 
saattavat myös antaa vaikeuksille sellaisia mer-
kityksiä, jotka eivät uhkaa hyvinvointia. 

Käsitteenä koherenssin tunne tarjoaa vaihto-
ehdon terveyden ja hyvinvoinnin ongelmalähtöi-
selle tarkastelulle. Hyvinvointikyselyyn, jonka 
tuloksista Jukka Valkonen ja Heli Ringbom tutki-
musartikkelissaan raportoivat, vastasi 936 päih-
de- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan osal-
listunutta. 

Tulokset löytyvät Tietopuun julkaisemasta Heli 
Ringbomin ja Jukka Valkosen tutkimuksesta 
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan 
osallistuvien koherenssin tunne. 

Aineisto löytyy tästä osoitteesta. 
 

Hyviä malleja kulttuuriperinnöstä 

Suomennettu Kulttuuriperintö on meidän – 
Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon -
verkkokirja on julkaistu Kirjan alkuteos Heritage 
Is Ours – Citizens Participating in Decision Ma-
king ilmestyi keväällä osan Kulttuuriperinnön eu-
rooppalaisen teemavuoden ohjelmaa. Kirjan  
suomennettuja artikkeleita on julkaistu kesän ja 
syksyn mittaan netissä artikkeli artikkelilta. 

Kirja esittelee hyviä kulttuuriperintöosallistumi-
sen ja -osallistamisen malleja eri puolilta Eu-
rooppaa. Esitellyissä esimerkkitapauksissa kan-
salaiset ovat onnistuneet vaikuttamaan kestä-
västi kulttuuriperintöänsä koskevaan suunnitte-
luun ja päätöksentekoon. Esittelyssä on sekä 
kansalais- että viranomaislähtöisiä malleja. Kirja 
ja seminaari muodostavat eurooppalaisten asi-
antuntijoiden ja aktivistien välisen dialogin ai-
heesta, joka on herättänyt viime aikoina paljon 
toimintaa ja keskustelua kulttuuriperintöalalla. 

Aineisto löytyy tästä osoitteesta. 
 

 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/tyottomalle-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset
mailto:marjaana.maisonlahti@stm.fi
https://www.a-klinikka.fi/tiedostot/Valkonen_Ringbom_tietopuu_katsaus_3-2018.pdf
http://www.europanostra.fi/kulttuuriperinto-on-meidan/
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Savonlinna Nousuun on kuukausi@postin uusi sivuosuus, jossa nostetaan esiin  
erityisesti kolmannen sektorin ja yhteistyökumppaneidemme toimintaan liittyviä  

menestysuutisia. Näitä uutisia, kuten muutakin Savonlinnan noususta kertovaa aineistoa  
toivotaan postattavan eri sähköisille palstoille Savonlinnan seudun yrittäjät ry:n lanseeraamalla 

hastagilla  #savonlinnanousuun 

Palkinnot jaetaan helmikuun alussa Vaikuttaja-
foorumissa, jossa on koolla Suomen 383 yrittä-
jäyhdistyksen väki. 
Savonlinnan seudun yrittäjät on ehdolla Suo-
men parhaaksi yrittäjäyhdistykseksi 200—500 
jäsenyrityksen sarjassa. Yhdistys on edennyt 
finaaliin yhtenä viitenä ehdokkaasta. 
- Meidän hyvä meininki on ollut tiedossa ympä-
ri Etelä-Savoa. Ollaan lähdetty rohkeasti uudis-
tamaan toimintaamme nuorekkaalla, aktiivisel-
la ja rennolla otteella ja saatu siitä hyvää pa-
lautetta. Tämä tuli pisteenä iin päälle, riemuit-
see yhdistyksen puheenjohtaja Tiina Seppänen. 
Yhdistys on muun muassa kouluttanut jäseni-
ään ja järjestänyt after work -tilaisuuksia, jois-
sa yrittäjät voivat vaihtaa ajatuksiaan ja ver-
kostoitua. 
Ja onhan meillä ollut #savonlinnanousuun -
kampanja! Tarkoituksenamme on ollut nostat-
taa yhteishenkeä ja herätellä myös alueen yrit-
täjiä entistäkin vahvempaan yhteistyöhön. Nyt 

on aika kääriä hihat ja ottaa katse vahvasti tu-
levaan, Seppänen muistuttaa. 
 

Vauhti ei hyydy tänäkään vuonna 

Hän lupaa, että vauhti ei hyydy tänäkään 
vuonna vaan luvassa on monenlaisia uusia jut-
tuja. 
- Savonlinnan seudun yrittäjien hallitus on yksi 
Suomen nuorimmista. Se varmasti näkyy teke-
misessä. Kaikkein tärkeintä on aito innostus, 
sen voimalla jaksaa olla aktiivinen. 
Etelä-Savosta on toinenkin yritys ehdolla vuo-
den parhaaksi yrittäjäyhdistykseksi. Heinäve-
den yrittäjäyhdistys mittelee viiden parhaan 
joukossa alle 100 jäsenyrityksen sarjassa. 
Parhaat palkitaan Vaikuttajafoorumissa lauan-
taina 1.-2. helmikuuta Silja Europalla. Ehdotuk-
sia palkittaviksi tuli ennätysmäärä. 
Vaikuttajafoorumi kokoaa puheenjohtajia 383 
Suomen Yrittäjien paikallisyhdistyksestä, 20 
aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. 

Itä-Savo 11. 1. 2019 

Savonlinnan seudun yrittäjät ehdolla vuoden parhaaksi yrittäjäyhdistykseksi!  
”Kaikkein tärkeintä on aito innostus, sen voimalla jaksaa olla aktiivinen”,  
iloitsee puheenjohtaja Tiina Seppänen 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
Sosterin tavoitteena ei ole vain pysyä hoitota-
kuussa, vaan tarjota asiakkaille palvelut peri-
aatteella ”jonottamatta hoitoon ja hoidosta 
kotiin”.  
Sosteri, manner-Suomen pienin sairaanhoito-
piiri, oli vielä kolme vuotta sitten perinteisesti 
johdettu linjaorganisaatio, jossa olivat erikois-
sairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaali-
palveluiden ja tukipalveluiden tulosalueet. 
Toukokuusta 2016 lähtien Sosteria on voimak-
kaasti kehitetty linjaorganisaatiosta prosessi-

johdetuksi organisaatioksi, jossa toimintaa joh-
detaan kolmessa ydinprosessissa. Näitä ovat 
”kiireellinen hoito”, ”kiireetön hoito” ja 
”asumis- ja hoivapalvelut”. Ydinprosesseissa 
palvelut ympäröivät asiakkaan linjasiiloista riip-
pumatta. Visiona on ”jonomatta hoitoon ja hoi-
dosta kotiin”. 
Tällä toiminnalla Sosteri kisasi hienosti kolmen 
parhaan joukkoon Lääkäriliiton laatukilpailussa. 
Voiton kisassa vei Rovaniemen terveyskeskus 
saavutuksistaan diabetespotilaiden hoitosuun-
nitelmatyössä.  

Sosteri nousi toimintansa kehittämisellä palkintosijalle Lääkäriliiton laatukilpailussa 
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menestysuutisia. Näitä uutisia, kuten muutakin Savonlinnan noususta kertovaa aineistoa  
toivotaan postattavan eri sähköisille palstoille Savonlinnan seudun yrittäjät ry:n lanseeraamalla 

hastagilla  #savonlinnanousuun 

36 uutta opiskelijaa aloitti puuteollisuuden am-
mattitutkinnon opinnot SAMIedun Pohjolanka-
dun kampuksella SAMIedun ja Metsä Woodin 
järjestämässä oppisopimuskoulutuksen aloitus-
tilaisuudessa. Opiskelijamäärä on suurimpia, 
mitä tähän saakka on kerralla otettu, sanoo 
Metsä Woodin Punkaharjun tehtaiden henkilös-
töpäällikkö Ari Leppänen. 
Nyt tammikuussa alkanut uudistunut puuteolli-
suuden ammattitutkinto, puulevyteollisuuden 
osaamisalan oppisopimuskoulutus on pilotti, 

jota on valmisteltu jo pitkin viime syksyä. Uu-
det tutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan 
1.1.2019. Puulevyteollisuuden osaamisalan 
suorittanut opiskelija työskentelee puulevyteol-
lisuuden eri prosessien käyttö- ja valvontateh-
tävissä. Oppisopimuskoulutus kestää työn 
ohessa noin 1,5 vuotta ja se toteutetaan Met-
säWoodin Punkaharjun tehtailla. Koulutuksen 
järjestäjänä toimii Ammattiopisto SAMIedu ja 
vastuukouluttajana SAMIedun puualan opettaja 
Matti Huopalainen. 

Ennätysmäärä opiskelijoita aloittaa puuteollisuusalan  
ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksessa Punkaharjulla 

Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIe-
du, Savonlinnan seudun matkailu ja Savonlin-
nan Vuokratalot Oy käynnistivät yhdessä kausi-
työntekijöiden rekrytointikampanjan. Kampan-
jan tavoitteena on rekrytoida jo valmiiksi osaa-
via sesonkityöntekijöitä kesäksi sekä työnteki-
jöitä, jotka haluavat kesätöihin matkailu- ja ra-
vintola-alalle Suomen kesäpääkaupunkiin Sa-
vonlinnaan ja sen ympäristökuntiin. Alueen yri-
tykset työllistävät satoja nuoria sesongin aika-
na. Tavoitteena varmistaa kesätyöntekijöiden 
saatavuus ja osaaminen 

Kampanja toteutetaan markkinoimalla Savon-
linnan alueen kesätyömahdollisuuksia ja alalle 
kouluttautumista. Markkinointia suunnataan 
Pohjois-Suomeen sekä Etelä-Suomen kaupun-
keihin ja Savonlinnan lähialueille. 

Rekrytoitaville on tarjolla valmis paketti, jos-
sa Ammattiopisto SAMIedu tarjoaa kohdenne-
tusti koulutusta esimerkiksi tarjoilijan tehtäviin, 
ja Savonlinnan Vuokratalot Oy sekä Savonlin-
nan opiskelija-asunnot Oy räätälöivät kullekin 
työntekijälle sopivan asumispaketin. 

Osaamisen varmistamiseksi SAMIedu tarjoaa 
”Kesäduuniin”-valmennusta tai tarvittaessa yri-
tyskohtaisesti räätälöityä koulutusta. Rekry-
tointien kohderyhmänä ovat sekä osaavat ho-
telli- ja ravintola-alan ammattilaiset että alasta 
kiinnostuneet. 

 

Kouluttaudu kesäksi ravintola-alalle,  
lyhytvalmennus tästä linkistä. 
 

Matkailun kausityöntekijän koulutus,  
moniosaaja tästä linkistä. 

Töihintulo ei voi olla helpompaa 

https://www.samiedu.fi/hakijalle/tutkinnot/kortti-ja-taydennyskoulutukset/koulutus/?id=36872
https://www.samiedu.fi/hakijalle/tutkinnot/kortti-ja-taydennyskoulutukset/koulutus/?id=36871
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Tämä palstanpää on Savonlinnan kylät ry:n kotisivun ”avaus” joka löytyy tämän nettilinkin kautta. 
Näillä sivuilla on paljon ajankohtaista Savonlinnan kylien ja asuinalueiden toiminnasta, lähidemo-
kratiasta sekä valmisteilla olevista kehittämishankkeista. 

Kylillä on kuhinaa 

Savonlinnan kylät ry ja sen jäsenyhdistykset 
ovat paremmassa vauhdissa kuin ehkä milloin-
kaan historiansa aikana. 

Vuoden 2018 loppupuolella järjestö sai Savon-
linnan kaupunginvaltuuston osoittamaan vuodel-
le 2019 määrärahan kylien kokoontumistilojen 
kiinteistöverohelpotuksiin ja toimintavuoden 
2019 alusta on startannut järjestön isännöimä 
LÄHDE VAIKUTTAA -lähidemokratian kehittä-
mishanke, jossa tuetaan Savonlinnan kaupungin 
kumppanuuspöytä –mallilla toteutettavaa lähi-
demokratiatoimintaa ja  

Tällä hetkellä viimeistelyssä on järjestön KY-
LILTÄ KYLILLE leader-hanke, jonka puitteissa 
tullaan kehittämään Savonlinnan kylien ja van-
hojen ”pitäjänkeskusten” eli Kerimäen, Punka-
harjun ja Savonrannan elueiden kulttuuri– ja 
luontonähtävyysien esittelyä, näillä alueilla liik-
kujille ja matkailijoille tarjottavien palvelujen 
tavoitettavuutta sekä muutenkin alueiden elin-
voimaisuutta. 

Hankkeessa on tarkoitus tehdä vahvaa yhteis-
työtä kyläyhdistysten, muiden alueilla toimivien 
yhdistysten sekä matkailu-, kulttuuri– ja luonto-
toimintaan erikoistuneiden yhdistysten kanssa. 

Hankkeen valmistelut ovat jo hyvässä mallissa, 

mutta mukaan mahtuu vielä sekä kyläyhdistyk-
siä, että muita edellä mainittuihin toimialoihin 
liittyviä yhdistys– ja yritystoimijoita. 

Kiinnostuneiden toimijoiden kannattaa olla 
hankkeen tiimoilta yhteydessä Savonlinnan kylät 
ry:n puheenjohtajaan Jukka Nokelaiseen, puhe-
lin  044 9731319 tai sähköpostitse osoitteen   
savonlinnankylat@gmail.com välityksellä. 

 

Mukaan myös vaikuttamaan 

Savonlinnan kylät ry:n toiminnan vauhdittues-
sa ja Savonlinnan kaupungin lähidemokratiamal-
lin vakiinnuttaessa asemansa on mielenkiinto 
järjestön toimintaan kasvanut. 

Jäsenenä on jo valtaosa Savonlinnan alueen 
kylä– ja asukasyhdistyksistä, mutta tilaa on vie-
lä uusille toimijoille. Savonlinnan kylät ry:n pii-
rissä toivotaankin, että järjestön jäseniksi ja 
muutenkin toimintaan lähtevät mukaan mahdol-
lisimman laajasti kaikki paikalliskehittämisestä 
kiinnostuneet yhdistykset, yritykset ja yksittäi-
set kansalaiset. Toiminnasta kiinnostuneiden 
kannattaa ottaa yhteyttä järjestön puheenjohta-
jaan Jukka Nokelaiseen edellä esitellyillä yhteys-
tiedoilla. 

https://savonlinnankylat.yhdistysavain.fi/
mailto:savonlinnankylat@gmail.com
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24. 1. 2019 

Hyvinvoinnin paikallinen työpaja 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Sosteri 
järjestävät 24. 1. 2019 klo 12.00-15.30 Savon-
linnan hyvinvointiohjelman laatimista sekä pai-
kallisen hyvinvointitoiminnan kehittämiseksi 
kaikille aiheesta kiinnostuneille avoimen työpa-
jan. 
Mukaan kutsutaan niin yhteiskunnan kuin kol-
mannen sektorin toimijoita. 
Lisää tietoa tapahtumasta toisaalla tässä kuu-
kausipostissa. 
Ilmoittautuminen 22. 1. mennessä osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

24. 1. 2019 

Miten Suomesta tehdään  
tietokirjallisuuden kärkimaa? 

PANEELIKESKUSTELU 

Savonlinnan pääkirjasto Joeli, Miitti-sali, Ase-
mantie 5, 57100 Savonlinna 

Maanantaina 28.1.2019 klo 16.30–17.30 

Vapaa pääsy. 
Suomen tietokirjailijat ry järjestää poliitikkopa-
neelin tietokirjallisuudesta Savonlinnassa. Tie-
tokirjallisuuden sekä lukemisen ja koulutuksen 
merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille ovat 
keskustelemassa kansanedustajaehdokkaat 
Hanna Kosonen (kesk.), Lauri Kosonen 
(vihr.), Anna-Kristiina Mikkonen (sd.) ja Kaj 
Turunen (kok.). Keskustelu pidetään maanan-
taina 28. tammikuuta klo 16.30–17.30 Savon-
linnan pääkirjasto Joelin Miitti-salissa, Aseman-
tie 5. 
Tilaisuuden juontaa Suomen tietokirjailijat ry:n 
Etelä-Savon aluevastaava Timo Tossavainen. 

 

Lisätiedot: Jukka-Pekka Pietiäinen 

Suomen tietokirjailijat ry 

Puhelin: 050 543 9891  
 

29. 1. 2019 

Erätauko Ilmastoilta 

Erätauko-ilta Savonlinnan Kulttuurikellaris-
sa 29.1. klo 18-20 kokoaa savonlinnalaisia kes-
kustelemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamis-
ta  tunteista sekä arjen ilmastoteoista. Keskus-
telun virittää näyttelijä Jari Pylväinen.  
Erätauko on osa Sitran alullepanemaa keskus-
telujen verkostoa eri puolilla Suomea. Ilahdut-
tavaa on, että mukaan keskusteluun osallistu-
vat omalla panoksellaan myös monet savonlin-
nalaiset nuoret SAMIsta, Lyseosta, Taidelukios-
ta ja XAMKista. 
 

7. 2. 2019 

SOSTERIN sähköiset palvelut 
SOSTERIN sähköiset palvelut -teemapäivä 

to 7.2. klo 12-15 Linnalan luentosali, os. Soti-
laspojankatu 7, Savonlinna. 
Tilaisuudessa on esittelyssä:  
-  Sähköinen asiointi: Sosterin sähköinen ajan-
varaus, ISLABin laboratorioajanvaraus ja muut 
sähköiset palvelut    
-  Omakanta. Lääkityksen tarkistaminen ja re-
septien uusiminen; hoitotahto; suostumuksen 
antaminen. 
- www.sosteri.fi -kotisivut; palautekanavat, ris-
kitestien tekeminen, omahoidon tuki. 
- Nestori, Huoli -lomakkeen käyttö  
- YSSI.FI -palvelualustan palvelut; yhdistysten 
yleisesittelyt, tapahtumakalenteri, harrastustoi-
mintojen ja vertaistukitoimintojen esittely, va-
paaehtoistoiminnan palvelukeskus sekä valmis-
teilla oleva kotiin tilattavien palvelujen tilaus-
työkalu. Mukana myös YSSIN Systeri, joka yh-
distää Sosterin asiantuntijat,  asiakkaat ja yh-
distykset saumattomasti tosiinsa. (www.yssi.fi) 
Järjestää yhteistyössä Linnalan opisto, Sosteri 
ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 
Vapaa pääsy. 
Lisätietoja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, 
Kimmo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820. 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.sosteri.fi
https://yssi.fi/
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Emme rakenna muuria vaan  
kestävän järjestöstrategian 

Lämpimästi tervetuloa järjestöstrategian yh-
teenvetotilaisuuteen Juvalle to 31.1.2019 klo 
15.00 – 17.00! 

Etelä-Savon maakunnan kunnissa vuonna 
2018 pidetyissä strategiatyöpajoissa esitetyt nä-
kemykset yhdistysten toiminnan nykytilasta ja 
tulevaisuudesta on nyt koottu yhteen.  

Niistä on palvelumuotoilun avulla työstetty yh-
distysten yhteinen luonnos järjestöstrategiaksi, 
joka esitellään Juvalla, Partalan Kuninkaankarta-
nossa torstaina 31.1.2019 klo 15.00 – 17.00. 

Tilaisuudessa kuullaan YTT Juha Heikkalaa, 
maakuntaliiton hallinto- ja kehittämisjohtaja 
Hanna Makkulaa ja yhdistystoiminnan edustajia. 

Tervetuloa kaikki yhdistystoiminnan tulevai-
suudesta kiinnostuneet!  

Kahvitarjoilu alkaa klo 14.30. 
Ennakkoon ilmoittautuneille järjestetään yh-

teiskyydit Savonlinnasta, Pieksämäeltä ja Mikke-
listä. Savonlinnan seudun ilmoittautumiset Kim-
mo Käärmelahdelle pe 25.1. mennessä sähkö-
postitse kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
puhelin: 044 741 9820 

sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Järjestöt varautumisen tukena  

6.2.2019 klo 18 
Järjestöillä on merkittävä rooli viranomaisten apu-
na häiriötilanteiden aikana. Etelä-Savon maakun-
ta haluaa nyt kehittää tätä yhteistoimintaa! 
Tervetuloa keskustelemaan, miten jatkossa voim-
me toimia yhteistyössä ja luoda osaltamme turval-
lisempaa Etelä-Savoa. 
 
Ilmoittautumiset 31.1. mennessä tästä linkistä. 
Lisätietoja: 
Valmiussuunnittelija Jonna Holopainen 
Puhelin: 040 359 8453 

Sähköposti: jonna.holopainen@essote.fi 

Nuorten maakuntapäivästä ja Järjestöt varautumisen tukena tapahtumasta ja mahdollisis-
ta yhteiskulkemisista ko. tapahtumiin lisätietoa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, Kim-
mo Käärmelahti, puhelin 044 741 9820, sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://www.lyyti.fi/reg/jarjestot_E_S_tukena
mailto:jonna.holopainen@essote.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Ohjelma 

klo 13.30-14                                 Kahvit 

klo 14-14.15                                 Tapaamisen alustus ja toimijoiden esittelyt  

      - palvelujohtaja Teija Mielonen 

klo 14.15-14.45                            Opintopaja, yhteistyön muodot  

      - tiimipäällikkö Sari Jaskio 

klo 14.45-15.15                            Kasvupalvelut ja opinnollistaminen  

      - toimitusjohtaja Hannu Fyhr ja projektityöntekijä Jarmo Kankkunen 

klo 15.15-15.45                            Jatkuvan haun yhteistyömuodot  

      - palvelujohtaja Teija Mielonen ja koulukuraattori Sari Rantanen 

klo 15.45-16.15                            Kysymyksiä 

Seuraavan tapaamisajankohdan sopiminen. 

Ilmoittaudu TÄMÄN LINKIN kautta tilaisuuteen ma 21.1.2019 mennessä. 

KUTSUU KIINNOSTUNEET YHTEISTYÖKUMPPANIT 
YHTEISEEN TUUMASTA TÖIHIN –HANKKEEN 
VERKOSTOTAPAAMISEEN 
TORSTAINA 24. 1. 2019 KLO 14-16 
OPETUSRAVINTOLA PAVILJONKIIN 

Kutsumme kiinnostuneet yhteistyökumppanit Tuumasta Töihin -hankkeen   

yhteiseen verkostotapaamiseen to 24.1. klo 14-16 opetusravintola Paviljonkiin 

https://survey.tcdcon.com/answer/?id=8BE47C7F5FCC4E9BBA3972E2EFCB3DE8
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Tilaisuuden järjestää Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipisteen vanhempainyhdistys ry 

KAHVITARJOILU 

Mukana myös Asukasloikka Savonlinna - seuraava askel –hanke 
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Tule keskustelemaan mikä estää meitä savonlinnalaisia tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja? 

Tervetuloa tiistaina 29. 1. 2019 klo 18 Kulttuurikellariin, Olavinkatu 34, Savonlinna. 

Erätauko-ilta Savonlinnan Kulttuurikellarissa 29.1. klo 18-20 kokoaa savonlinnalaisia  
keskustelemaan ilmastonmuutoksen aiheuttamista  tunteista sekä arjen ilmastoteoista.  

 
Keskustelun virittää näyttelijä Jari Pylväinen.  

 
Erätauko on osa Sitran alullepanemaa keskustelujen verkostoa eri puolilla Suomea.  
Ilahduttavaa on, että mukaan keskusteluun osallistuvat omalla panoksellaan myös  

monet savonlinnalaiset nuoret SAMIsta, Lyseosta, Taidelukiosta ja XAMKista. 
 

Teemaillassa pohditaan, mitkä asiat estävät meitä tekemästä arjessa ilmastotekoja, kun 
kyse on esimerkiksi ruoasta, asumisesta tai liikkumisesta. Mutta samalla mietitään, mikä 

meitä kannustaa kantamaan korttamme kekoon ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 
 

Järjestäjänä on Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry.  
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.  

Kahvi- ja teetarjoilu! 
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MINUN SÄÄMINKINI - ILTAPÄIVÄKAHVIT 

Minun Sääminkini - iltapäiväkahvit  on viiden tilaisuuden sarja,  

jossa alustetaan tilaisuuden teemaan liittyen, jonka pohjalta keskustellaan  

ja vaihdetaan ajatuksia kahvittelun lomassa. 

 

Minun Sääminkini - iltapäiväkahvitilaisuudet järjestetään Säämingin  

seurakuntatalolla, Sääminginkatu 4. maanantaisin kello 13.30- 15.00. 

 Päivät ovat: 28.1./18.3. /20.5. /16.9. /18.11. 

 

Ensimmäinen Minun Sääminkini - iltapäiväkahvien alustaja 28.1.2019 klo 13.30-15.00  
tilaisuudessa on Savonlinnan kaupungin tekninen johtaja Kari Tikkanen. 
Alustuksen aiheena: Savonlinnan haja-asutusalueen tulevaisuuden näkymät Savonlinnan  
kaupungin teknisen toimialan näkövinkkelistä. 
 

Alustuksen jälkeen keskustelua ja ajatustenvaihtoa kahvittelun lomassa. 

Tilaisuudet ovat avoimia kahvitarjoilulla. 

 

Tarjoilun varaamiseksi, pyydämme ilmoittautumista yhdistyksen kotisivujen linkistä: 

https://saaminkiseura.yhdistysavain.fi/ajankohtaista/ 

Lisää tietoa tarvittaessa: Jukka Nokelainen 044-9731319 tai saaminkiseura@gmail.com 

https://saaminkiseura.yhdistysavain.fi/ajankohtaista/
mailto:saaminkiseura@gmail.com
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Kuukkelin kotimetsästä  
suurille järville 

 
Helmikuun ensimmäisenä lauantaina 2.2.2019  

nähdään Savonlinnan Kulttuurikellarissa klo 14 alkaen  
neljä luontodokumenttia Luontokino-tapahtumassa. 

 
Luontokinon avaa parikkalalaisen luontokuvaaja Hannu Siitosen Kuukkelin 
vuosi, joka seuraa sielunlinnun elämää vuodenkierron ajan.  
Hiitolanjoki-Haarikon metsissä kuvattu luontotarina sopii mainiosti myös 
lapsikatsojille.  
Hannu Siitonen on lupautunut tulemaan tapahtumaan kertomaan dokumenttin-
sa synnystä ja vanhoista metsistä Punkaharjun ja eteläisen Karjalan ra-
jamailla. 
 
Päivä jatkuu dokumentaristi Juha Taskisen uunituoreella lyhytelokuvalla 
Potkukelkalla Baikalin poikki.  
Yleisöllä on samalla tilaisuus juttutuokioon ohjaajan kanssa. 
 
Kolmas elokuva on Georg Grotenfeltin Toisinajattelija, joka valottaa 
luontofilosofi Pentti Linkolan elämää.  
Dokumentti painottaa Linkolan elämäntyötä lintumiehenä. 
 
Teemapäivä päättyy Pascal Cuissot’n dokumenttiin Lake Saimaa.  
Saimaan salaisuuksiin näkökulmia avaava järvidokumentti on  
englanninkielinen. 
 
Luontokinon järjestää Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys yhteistyössä Sa-
vonlinnan kansainvälisen luontoelokuvafestivaalin kanssa. 

 
Elokuvaesitykset alkavat tasatunnein klo 14 alkaen.  

 
Tapahtumaan on vapaa pääsy. 

  
Halutessaan voi tukea vanhojen metsien suojelukampanjaa  

muutaman euron panoksella. 
 

P.S. Jutun kuvat on kuukausi@postin kokoajan toimesta lainattu luvatta netistä. 
Oikeudelliset vaatimukset osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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