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Mis sie tarvitset oikei hyvvää vapaaehtoista 

 

Vapaasti tuntematonta lainaten voi nyt mainostaa, että ”Mis sie tarvitset oikei hyvvää vapaaeh-
toista. Täs siul on sellane”. Savonlinnan seudulla nimittäin on tarjolla hyviä vapaaehtoista, hyviä 
vapaaehtoistoimintaa organisoivia tahoja sekä myös mielenkiintoisia vapaaehtoistehtäviä. 
Kulumassa oleva syksy on tämän osoittanut erittäin tehokkaasti ja kun vapaaehtoiset sekä toi-

minnan organisoijat ovat kokoontuneet yhteen, on virinnyt myös vahva tahtotila kehittää Savon-
linnan seudun vapaaehtoistyötä yhdessä yhä paremmaksi. 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjesti syys-lokakuussa historiansa ensimmäisen vapaaeh-

toistyöntekijöiden rekrytointi– ja valmennuskokonaisuuden, jonka seurauksena useat alueen va-
paaehtoistoiminnan järjestäjät saivat toimintaansa uusia valmennettuja ja innostuneita vapaaeh-
toistoimijoita. 
Jatkossa roolitus pidetään edelleen tältä osin selkänä; Kolomonen kehittää vapaaehtoistyönteki-

jöiden rekrytointia, valmennusta, tiedotusta, yhteistoimintaa, täydennyskoulutusta ja virkistystoi-
mintaa ja varsinaiset vapaaehtoistoiminnan organisoijat eli yhdistykset ja yhteisöt keskittyvät 
oman arvopohjansa perustalle rakentuvaan vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Yhteistyötä tällä toi-
mintasaralla lisätään ja erilaisia pop up -tyyppisiä vapaaehtoistempauksia tullaan järjestämään tä-
män yhteistyörakenteen puitteissa näkyvästi ja tuloksellisesti. 
Seuraavaksi on vapaaehtoistyön saralla Kolomosen puitteissa vuorossa ”palkintomatka” Savonlin-

nan seudun vapaaehtoistyöntekijöille ja toiminnan organisoijille. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 
lähdemme bussilla Helsinkiin vapaaehtoistoiminnan messuille tutustumaan vapaaehtoistoiminnan 
”uusiin tuuliin” sekä ajankohtaisiin haasteisiin. Ja siihen, miten niihin valtakunnassa aiotaan vasta-
ta. Lisätietoja tästä vapaaehtoistoimijoiden matkasta löytyy tämän kuukausi@postin sivulta 5. 

Kuva:  Parasta Savonlinnassa 
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Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri ta-
pahtumiemme osallistujalistoilta. Jos kuitenkin koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, niin il-
moita siitä sähköpostitse osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut 
pyynnöstäsi postituslistalta.  
 

 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.  
 

Vuoden viimeinen, joulukuun kuukausi@posti tulee joulukuun alussa eli ennen itsenäisyyspäivää. 
Tuohon postiin aiottu materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een viimeis-
tään perjantaina 30. 11. osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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- Sosterin ja kolmannen 
sektorin ensi viikon työpa-
jan kokoaminen lähti hie-
man lapasesta, toteaa Sa-
vonlinnan Seudun Kolo-
monen ry:n välvouhka 
Kimmo Käärmelahti. 

- Alkuperäinen idea oli 
esitellä Sosterin ammatti-
väelle Kolomosen ja sen 
toteuttamien hankkeiden 
toimintaa, mutta nälkä 
kasvoi syödessä; ensin 
mukaan haluttiin Sosterin 
toimesta muutamia ESR-

hankkeita, sitten mielen-
kiinto tapahtumaan heräsi 
myös muiden Sosterin 
kanssa yhteistyötä tekevien yhdistysten ja yh-
teisöjen keskuudessa. 

- Lopulta mukaan olisi halunnut myös Soste-
rin kanssa yhteistyötä tekeviä yrityksiä, mutta 
tähän kohtaan meidän oli pakko vetää raja, 
Käärmelahti toteaa. 

- Onneksi meillä kuitenkin on Sosterin kanssa 
yhdessä järjestettävät vuotuiset Savonlinnan 
Hyvinvointimessut, jotka ovat oiva esittelypaik-
ka myös niille kaupallisille toimijoille, jotka ha-
luavat olla mukana kehittämässä Savonlinnan 
seudun hyvinvointitoimintaa. 
 

Iltapäivä sairaalassa kokoaa  
yli 15 toimijaa Sosterille 

Iltapäivä sairaalassa kokoaa Sosterin C-saliin 
yhteensä yli 15 eri toimijaa esittelemään noin 
25 eri toimintoa. 

Kriteerinä valinnassa on ollut se, että kyseiset 
toiminnot jotenkin liittyvät Sosterin tuotamiin 
palveluihin tai Sosterin asiakas– ja potilaspol-
kuihin. 

Kohdeyleisönä Iltapäivä sairaalassa –
tapahtumassa 7. 11. klo 12-15 ovat ennen 
kaikkea Sosterin eri ammattilaiset, mutta tilai-
suus on avoin myös muille esiteltävistä yhdis-
tyksistä ja toiminnoista kiinnostuneille kaupun-
kilaisille. 

- Uskomme tilaisuuden olevan oivallinen 
mahdollisuus myös uusien hankkeiden ja toi-
mintojen kehittelylle, sillä Sosterin, Savonlin-
nan kaupungin sekä paikallisten oppilaitosten 
edustajat eivät turhan usein kokoonnu yhtei-
seen työpajaan suunnittelemaan alueen asuk-
kaiden hyvinvoinnin edistämiseksi toteutetta-
vaa toimintaa, Käärmelahti toteaa. 

Iltapäivä sairaalassa toimii non stop-

periaatteella, eli esittelijät ovat omissa esittely-
pisteissään tutustujien tavattavissa koko keski-
viikkoisen iltapäivän. 

 

Vielä on tilaa uusille toimijoille 

Iltapäivä sairaalassa saavutti järjestäjiensä 
mukaan yllättävän suuren suosion, mutta toki 
Sosterin C-salissa on tilaa vielä mukaan halua-
ville toimijoille. 

Kriteereinä on, että toiminta tai hanke tukee 
Sosterin toimintoja tai asiakas– ja potilaspolku-
ja ja sen toteuttaja on yhdistys tai yhteisö. 

 

Lisätietoja tapahtumasta sekä mahdolliset vii-
me hetken ilmoittautumiset esittelijäksi: 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Yhteistyöpaja lähti lapasesta 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


Savonlinnan Syystulet herätettiin syyskuussa 
2018 henkiin viiden vuoden tauon jälkeen. Kou-
lulahden ympärillä oleva tapahtuma keräsi mu-
kavasti sekä innostuneita tekijöitä että kiinnos-
tunutta yleisöä. 

Tapahtuman sateisina lopputunteina syntyi 
vahva tahtotila jatkaa tapahtumaperinnettä 
2019 ja mahdollisesti liittää mukaan tapahtu-
maan tuulahduksia niin ikään muutaman vuoden 
ajan tauolla olleesta keskiaikatapahtumasta. 

 

Syystulet ja Vuosisatatapahtuma 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on otta-
massa yhteistyössä useiden yhteistyökumppa-
neiden kanssa vastuulleen vuoden 2019 Syystu-
let– ja Vuosisatatapahtuman suunnittelun käyn-

nistämisen. 
Syystulet -tapahtuman osalta yhteistyökuvio 

Savolinnan kaupungin ja Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n kesken on ollut hyvin helppo ja 
selkeä jo syksyn 2018 tapahtumasta lähtien, 
mutta historiallisen osuuden liittämisen osalta 
puhuminen keskiaika -tapahtumasta ei ole aivan 
yksiselitteistä. 

Niinpä Kolomosessa tässä vaiheessa päädyttiin 
ideoimaan hieman keskiaikaa ”laajempaa” aika-
janaa puhumalla valmistelussa Savonlinnan 
vuosisatatapahtumasta. Valmistelupalaverin 
koollekutsujien mukaan tämä mahdollistaa 
”aikaikkunan” historiasta tulevaisuuteen. 

Koska Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
osalta yksi keskeinen tapahtumien järjestämis-
peruste on tarjota 165 jäsenyhdistykselleen ja 
muillekin paikallisille kansalaistoimijoille tilai-
suuksia kansalaisten tavoittamiseen, toiminnan 
esittelyyn ja jopa pieneen varainhankintaan, 
tarjoaa Syystulien ja Vuosisatatapahtuman jär-
jestelyissä toimiminen tähän hyvän mahdolli-
suuden. 

 

Kulttuurikellarille ideoimaan 13. 11. 2018 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kutsuu 
kaikkia Syystulien ja Vuosisatatapahtuman ide-
oinnista kiinnostuneita yhdistyksiä, yrityksiä, 
yhteisöjä, yhteiskunnan toimijoita ja yksittäisiä 
aktiiveja Pääkirjasto Joelin Miittiin tiistaina 13. 
11. klo 15-17 väliseksi ajaksi ideoimaan syksyllä 
2019 järjestettävää tapahtumaa. 

- Ideointia on tarjolla koko kaksituntiseksi 
puhteeksi, mutta paikalle voi tulla myös omien 
aikataulurajoitusten vuoksi vain kymmeneksi 
minuutiksi heittämään omat ideansa yhteiseen 
sulatusuuniin, motivoi Kolomosen välvouhka 
Kimmo Käärmelahti aiheesta kiinnostuneita toi-
mijoita mukaan ideointiin. 

- Kahvitarjoilun turvaamiseksi toivomme mah-
dollisimman monen ilmoittautuvan ideointi-
iltapäivään jo 9.11. mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Syystulien ja vuosisatatapah-
tuman suunnittelu käynnistyy 

Kulttuurikellarissa 13. 11. 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Kulumassa oleva syksy on ollut vahvaa vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämisen aikaa Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:ssä. 

Syys-lokakuussa järjestettiin Kolomosen toi-
mesta ensimmäinen vapaaehtoistyöntekijöiden 
valmennus ja lokakuun puolivälissä järjestettiin 
Järjestötalo Kolomosessa Vapaaehtoisten pes-
tuumarkkinat, jossa tapahtumassa kymmen-
kunta Savonlinnan seudun vapaaehtoistyön jär-
jestäjätahoa esitteli vapaaehtoistoiminnan mah-
dollisuuksia kiinnostuneille vapaaehtoistyönteki-
jöille. 

Lisäksi syyskuun aikana solmittiin Sosterin ja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n välille yh-
teistyösopimus valtakunnallisen OLKA -
sairaalavapaaehtoistoiminnan käynnistämisestä 
Sosterin toimialueella. 

Tämä Kolomosen aktivoituminen Savonlinnan 
seudun vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä ja 
resursoinnissa liittyy Sosterin kanssa tehtyyn 
työhön  vapaaehtoistyön ”palvelukeskuksen” toi-
minnan käynnistämiseksi. 

 

Hyvin toimivan vapaaehtoistyön  
verkoston vahvistamista 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n aktivoitu-
minen on syntynyt useiden Savonlinnan seudulla 
vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen toivees-
ta. 

-Emme ole lähdössä kilpailemaan vapaaehtois-
työtä jo organisoivien tahojen, kuten esimerkiksi 
seurakuntien tai yhdistysten kanssa, vaan ta-
voitteena on helpottaa näiden toimijoiden työ-
määrää vapaaehtoistyön järjestämisessä. 

-Idea on, että nämä vapaaehtoistyön järjestä-
jätahot jatkossakin vastaavat vapaaehtoistyön 
sisällöstä ja arvoista, me Kolomosessa autamme 
rekrytoimalla ja valmentamalla uusia vapaaeh-
toistyöntekijöitä sekä vahvistamalla heidän toi-
mintaresurssejaan ja yhteenkuuluvuuttaan, to-
teaa vapaaehtoistoiminnan organisoinnista Kolo-
mosessa vastaava Erja Järvisalo. 

 

 

 

Edessä retki Helsingin vapaehtoismessuille 

Asukasloikka Savonlinna -hanke ja Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry järjestävät alueen 
vapaaehtoistyöntekijöille yhteisen maksuttoman 
matkan vapaaehtoistyön messuille Helsinkiin 
lauantaina 1. 12. 2018. Matkaan lähdetään Sa-
vonlinnasta Kerimäeltä klo 6.15, Prismalta klo 
6.35 ja linja-autoasemalta klo 6.45. Takaisin Sa-
vonlinnaan palataan illalla noin klo 23.00 kurma-
koilla. 

Helsingissä ohjelmassa on osallistuminen Va-
paaehtoistoiminnan messuille Vanhalla ylioppi-
lastalolla klo 12-15, vapaata tutustumis– ja 
shoppailuaikaa Helsingin keskustassa klo 15-18 
ja paluumatkalle lähtö Vanhan ylioppilastalon 
edestä klo 18.  

Retkelle otetaan mukaan eri vapaaehtoistyön 
organisoijatahojen vapaaehtoisia sekä vapaaeh-
toistoiminnasta kiinnostuneita kansalaisia. Il-
moittautuminen retkelle tapahtuu tässä osoit-
teessa. 

Mikäli ilmoittautuneita tulee enemmän kuin 
bussiin mahtuu, varaamme Kolomoselle oikeu-
den valita porukan matkaan ilmoittautumis- ja 
kohtuullisuuskriteereitä käyttäen. Eli niin, että 
mahdollisemman monen tahon edustajia pääsee 
matkaan. 

Kiitos on paikallaan 
joten lähde palkintomatkalle Helsinkiin 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6yNDNdtCSSONx8XYePwSRu8m8CnB_yh67XKn8KWu7sCK0Vg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6yNDNdtCSSONx8XYePwSRu8m8CnB_yh67XKn8KWu7sCK0Vg/viewform


YSSI.FI palvelualus-
ta on löytänyt paik-
kansa jo monien 
paikallisten yhdis-
tysten ja myös yh-
teistyökumppanei-
den yleisesittelyjen 
ja tapahtumien 
esittelyfoorumina. 

Kuten vanhaa seutusivuston yhdistyshakemis-
toa käyttäneet ovat huomanneet, ohjautuu yh-
distyshaku tuolta sivustolta jo automaattisesti 
YSSI.FI –palvelualustaan. 

Kaikkien olisikin nyt hyvä tarkistaa/täydentää 
tietonsa YSSI.FI –sivustolta, ja mikäli puutteita 
ilmenee, päivittää tiedot ajan tasalle. 

Erityisen tärkeää tämä on siksi, että loppuvuo-
desta palvelualustalla käynnistyy myös Savon-
linnan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutet-
tava eri harrasteiden ja vertaistukitoiminnan ha-
kemisto-osuus. Tavoitteena on luoda yksi haku-
työkalu, josta niin asukkaat kuin eri ammattilai-
setkin keskitetysti löytävät alueemme harrastus- 
ja toimintatarjonnan. 

Eikä tässä vielä kaikki, vaan alkuvuodesta 
2019 Yssiin valmistuu taas lisää palvelupalikoita. 
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Tulevan vuoden toiminnan suun-
taaminen on juuri nyt ajankohtais-
ta monessa yhdistyksessä ja jär-
jestössä. 

Tähän tarpeeseen myös Savon-
linnan Seudun Kolomonen ry kysyy 
juuri tässä vaiheessa vuotta alu-
een yhdistysten mietteitä yhteisen 
toimintamme kehittämiseksi. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n jäsenyhdistyksille kyselylinkki 
lähetetään 5. 11. alkavalla viikolla 
syyskokouskutsumme yhteydessä. 
Muille kuin 165 jäsenyhdistyksel-
lemme kysely löytyy tästä osoit-
teesta. 

Toivomme, että kyselyyn vastaa 
yhdistyksenne osalta ensisijaisesti 
puheenjohtaja, mutta toki kysely 
voidaan myös käsitellä yhdistyksen kokouksessa 
ja vastata siihen tällä tavalla ”kollektiivisesti”. 

 

Vielä on tilaa uusille toimijoille 

Kysely on rytmitelty toisaalta tarpeellisiin pe-
rustietoihin ja toisaalta toimintalohkottain ryh-
mitettyihin kysymyksiin. 

Vaikka kysymysmäärä saattaa vaikuttaa suu-
relta, niin toivomme vastaajilta ”sinnikkyyttä” ja 
venymiskykyä; jokaisella vastauksella on meille 

merkitystä ja jokainen vastaus otetaan vakavas-
ti suunniteltaessa Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n toimintaa sekä toimialueemme yhdis-
tystoimijoille tarjottavia toimintoja ja palveluja.  

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Silloin vastataan 
kun esitetään oikeasti tärkeitä kysymyksiä 

Yssin palvelut laajenevat 

http://www.yssi.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfquDg_AtFR2rg4JDkLAhmAc0WIdtbioeQXoBjC4bzwYloDmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfquDg_AtFR2rg4JDkLAhmAc0WIdtbioeQXoBjC4bzwYloDmg/viewform
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Olemme saaneet Savonlinnan Seu-
dun Kolomonen ry:een jälleen STEAn 
Paikka auki-ohjelmas-ta rahoituksen 
yhdistysapurin palkkaamiseen  ja yh-
distysten tukitoimintoihin.  

 

Jonna Hoppania jatkaa meillä yh-
distysapurina vuoden loppuun ja siir-
tyy kevääksi yhdistyksemme muihin 
tehtäviin.  

Jonnan tavoitat numerosta 044-

2184251 tai sähköpostilla jon-
na.hoppania@kolomonen.fi 

 

Pinja Rahikainen aloittaa työt 5.11.2018 ja 
on seuraavan vuoden ajan yhdistystemme käy-
tettävissä.  

Pinja on koulutukseltaan yhteisöpedagogi, jo-
ten tulemme saamaan tiimiimme rutkasti lisää 
asiantuntemusta yhdistystoiminnan kehittämi-
seen.  

Pinjalla on myös kokemusta vapaaehtoistoi-
minnan eri muodoista joten vahvistusta on sille-
kin saralle luvassa. 

Pinjan puhelinnumero on 044-7413363 ja säh-
köposti pinja.rahikainen@kolomonen.fi 

 

Annetaan yhdessä näille innokkaille ja osaaville 

nuorille monipuolisia ja mielekkäitä 
työtehtäviä, joissa he saavat arvo-
kasta työkokemusta ja pääsevät tu-
tustumaan kolmannen sektorin toi-
mintaan ja toimijoihin. 
Pyrimme jakamaan nuortemme työ-
panosta tasapuolisesti kaikkien ha-
lukkaiden yhdistysten ja yhteistyö-
kumppaneiden käyttöön.  
 

Mikäli haluatte nuoriamme yhdistyk-
senne tutustumaan toimintaanne, tapahtumiinne 
lisävoimaksi tai vaikkapa erilaisia pienimuotoisia 
koulutuksia ja ohjauksia toteuttamaan, niin voit-
te olla yhteydessä heihin suoraan edellä olevien 
yhteystietojen kautta.  

 

Nuoremme taipuvat myös monenlaisiin muihin 
tehtäviin, joten rohkeasti vaan ideoita heille ja 
meille heidän ohjaajilleen esittämään. 

 

Yhteydenotto ja ”nuorten tilaus” onnistuu suo-
ran nuorisokontaktin lisäksi myös yhdistyskoor-
dinaattoreiltamme Erjalta tai Kimmolta.  

Erjan tavoittaa puhelin 044-571 5920,  
sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi ja  
Kimmon puhelin 044-7419820,  
sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

Koulutus 

Retket 
Työntekijäapu 

Talkoolaisrekrytointi 
Kotisivujen teko ja ylläpito 

Tapahtumien järjestäminen 

Lupahallinnointi 
 

HANKKEET 

Rahoitusvaihtoehdot 
Yhteistyöverkostot 
Hankehallinnointi 

TALOUSHALLINTO 

Kirjanpito 

Laskutus 

Jäsenrekisterin ylläpito 

Palkkahallinto 

Vuosi– ja veroilmoitukset 
 

TOIMISTOPALVELUT 

Tulostus 

Kopiointi 
Laminointi 
Sihteeripalvelut 
Postituspalvelut 

VÄLINEISTÖ 

Diatykki 
Valkokangas 

Myyntipöytiä 

Messumattoa 

 

TILOJA 

Kokoustiloja 

Pienkeittiö 

Toimistotilaa 

Varastotilaa 

Tietoa muista kokoontumistiloista 

KOLOMOSEN PARHAAT PALVELUT 

Lisätietoja: Sirpa Kolistaja, puhelin: 0500-691574, sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

Yhdistys! Hyödynnä apuria! 

mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:jonna.hoppania@kolomonen.fi
mailto:pinja.rahikainen@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:%20sirpa.kolistaja@kolomonen.fi


Kuukausi@posti 1. 11. 2018 -8- 

Hei kaikille! 
Taidekutomo-hankkeen viimeiset päivät ovat 

käsillä ja kun tämä kuukausi posti ilmestyy, 
hanke on jo loppunut. 

Hankkeen viimeiset työpajat olivat kirjastolla. 
Valokuvaustyöpaja, jonka ohjasi Pasi Lensu ja 
teatterityöpaja, jonka ohjasi Kaisla Pirkkalainen 
teatteri Fennicasta. Suuri kiitos heille ja kaikille 
muillekin työpajojen ohjaajille. Hankkeessa on 
ollut monta mielenkiintoista työpajaa ja palaute 
niistä ollut erittäin hyvää. Kaiken kaikkiaan han-

ke on saanut hyvää palautetta siihen osallistu-
neilta sekä työpajojen ohjaajilta. 

Suuri kiitos kaikille aktiivisille osallistujille! 
Olette olleet tärkeitä hankkeen toteutumisen 
kannalta sekä kiitos siitä, kun olette olleet in-
nostuneita ja kiinnostuneita. Paljon on yhdessä 
tehty. Uusia ystävyyssuhteita on syntynyt sekä 
uusia tekemisen muotoja löytynyt ja on päässyt 
kokeilemaan sellaista, mihin muuten ei olisi 
mahdollisuutta. Ihanasti osallistujilla on ollut 
rohkeutta tulla mukaan sellaiseenkin, mikä on 
tuntunut aluksi vieraalta ja mietityttänyt, että 
uskallanko tehdä vai en. Kiitos myös Kulttuuri-
kellarille toiminnan mahdollistamisesta siellä. 

Minun unelmani on tämän hankkeen myötä to-
teutunut ja tietysti toivoisin monen muun hank-
keessa mukana olleen tavalla jatkoa hankkeelle 
tulevaisuudessa.  

Haaveilen, että Savonlinnaan saataisiin 
”Toimintatalo”, joka olisi kaikkien kaupunkilais-
ten käytössä ja jossa voisi toteuttaa Taidekuto-
mo-hankkeen kaltaista toimintaa ja rahoituskin 
löytyisi jotakin kautta. 

Haluan toivottaa teille kaikille hyvää jatkoa ja 
pirteää talven alkua kaikille 

Ritva 
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Valtionavustukset  
nuorten työpajatoimintaan 

Aluehallintovirastojen nuorisotoimen tehtävänä 
on nuorten työpajatoiminnan edistäminen ja 
laajentaminen, ohjauksen ja koulutuksen järjes-
täminen sekä seurantaan osallistuminen. 

Nuorten työpajatoiminnan tavoitteena on eh-
käistä nuorta syrjäytymästä yhteiskunnasta, 
edistää nuoren elämänhallintaan liittyviä asioita, 
ohjata häntä koulutukseen ja auttaa häntä löy-
tämään polkuja työelämään. 

Nuorten työpajatoiminta on monialaista. Se 
sijoittuu julkisen sektorin palvelukokonaisuudes-
sa sosiaalialan palvelujen sekä avoimien koulu-
tus- ja työmarkkinoiden välimaastoon. Se antaa 
varhaista tukea yksilöllisesti ja yhteisöllisesti. 
Työpaja tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjat-
tuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn 
polkuun koulutukseen, sen loppuun saattami-
seen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kans-
sa tai avoimille työmarkkinoille työllistymisen. 

Aluehallintovirasto myöntää valtionavustuksia 
nuorten työpajatoimintaan. Avustuksen tarkoi-
tus on vähentää koulutuksen ja työelämän ulko-
puolella olevien nuorten määrää ja edistää nuor-
ten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Harkinnanva-
raista avustusta voidaan myöntää nuorten sosi-
aaliseen vahvistamiseen, vakinaiseen työpaja-
toimintaan tai työpajatoiminnan kehittämiseen. 

Hakuaika 6.11. - 14.12.2018. 
Lisätietoja tästä osoitteesta. 
 

Valtionavustukset  
lasten ja nuorten harrastustoimintaan 

Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avus-
tusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoi-
mintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kult-
tuuriministeriön asettamien tavoitteiden mukai-
sesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia 
harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellyte-
tään sisällöllistä laadukkuutta, säännöllistä vii-
koittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille 
avointa ja tasapuolista osallistumismahdollisuut-
ta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää toimin-
taan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäse-
nyyttä ja mahdollisten osallistumismaksujen tu-
lee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen 

mahdollisuus osallistumiseen toteutuu. 
Hakuaika 6.11. - 14.12.2018. 
Lisätietoja tästä osoitteesta. 
 

Nuorten tieto- ja neuvontatyö  
sekä digitaalinen nuorisotyö 

Aluehallintovirastot jakavat avustuksia nuorten 
tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuoriso-
työn hankkeille. Avustuksen hakijana voi olla 
kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai muu 
nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. 
Avustuksilla edistetään nuorten osallisuutta ja 
yhdenvertaisuutta sekä vahvistetaan nuorten 
yhteisöllisyyttä ja toimintamahdollisuuksien saa-
vutettavuutta. Avustusta voidaan myöntää vuo-
deksi kerrallaan enintään kolme vuotta kestäviin 
hankkeisiin. 

Nuorisolain mukaan nuorten tieto- ja neuvon-
tapalvelut ovat osa kunnan nuorisotyötä. Opetus
- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että 
kaikki nuoret ovat tieto- ja neuvontapalvelujen 
piirissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyössä anne-
taan laadukasta, luotettavaa ja maksutonta oh-
jausta erilaisissa nuorten elämään liittyvissä ky-
symyksissä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön 
kautta tuetaan nuorten kehitystä ja vahviste-
taan heidän osallisuutta ja elämänhallintaa. Kes-
keistä on nuorten osallistuminen työn sisältöjen 
kehittämiseen sekä monialainen yhteistyö. 

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskes-
kus Koordinaatti tarjoaa tieto- ja neuvontatyön 
avustusta hakeville sisällöllistä neuvontaa, ja 
vastaavasti digitaalisen nuorisotyön kehittämis-
keskus Verke tarjoaa hankkeen sisältöön liitty-
vää tukea digitaalisen nuorisotyön avustusta ha-
keville. 

Hakuaika 6.11. - 14.12.2018. 
Lisätietoja tässä osoitteessa. 
 

Kehittämisavustusta liikunnallisen  
elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut ha-
ettavaksi liikunnallisen elämäntavan paikalliset 
kehittämisavustukset vuodelle 2019 sellaisiin 
liikuntahankkeisiin, jotka edistävät terveyttä ja 
hyvinvointia. 

 Jatkuu seuraavalla sivulla > 

https://www.avi.fi/web/avi/avustukset-nuorten-tyopajatoimintaan
https://www.avi.fi/documents/10191/12173651/harrastustoiminta+hakuilmo+FI2018.pdf/ba5a512a-1180-4baf-9aa4-f2385ff81db0
https://www.avi.fi/documents/10191/12173651/nutidigi+hakuilmo+FI2018.pdf/cc591fcb-ba07-4996-a3c0-6f6e4531d25c
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Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuk-
silla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistu-
via, terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan 
paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla li-
sätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mu-
kaisesti sekä liikunnallisen elämäntavan omak-
sumista. Avustuksen päätavoitteena on lisätä 
väestön liikuntaa Suomessa koko elämänkulus-
sa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. 

Hankkeet voivat kohdistua yksittäisiin kohde-
ryhmiin, kuten varhaiskasvatus ja esiopetus, 
ikäihmiset ja erityisryhmät. Vaihtoehtoisesti 
niissä voidaan yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä 
ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perhe-
liikunta.  

Haun pääpainopisteenä on varhaiskasvatuksen 
toimintakulttuurin liikunnallistaminen, joka liit-
tyy varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosi-
tusten (OKM 2016) ja Ilo kasvaa liikkuen -
ohjelman toteuttamiseen. 

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayh-
tymille sekä varhaiskasvatusta järjestäville re-
kisteröidyille yhteisöille ja säätiöille. 

Hakuaika 26.10. - 30.11.2018  
Lisätietoja tässä osoitteessa. 
 

Erityisavustus maahanmuuttajien  
kotoutumiseen liikunnan avulla 

Kehittämisavustus maahanmuuttajien kotout-
tamiseen liikunnan avulla on tarkoitettu myön-
nettäväksi kunnille. Hankkeet voivat olla myös 
kuntien yhteisiä. Kuntien toivotaan tekevän yh-
teistyötä hankkeissa paikallisten liikuntaseuro-
jen ja muiden järjestöjen kanssa. 

Kunnat voivat myös myöntää avustuksen edel-
leen seuroille tai järjestöille. Jos avustus myön-
netään edelleen, on kunnan tehtävä sopimus 
valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta 
ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta toteut-
tavan tahon kanssa (Valtionavustuslaki 
688/2001, 7 §). 

Hanketukihakemusten sisällöllisessä arvioin-
nissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin 
seikkoihin: 

- hankkeen tavoitteiden ja kehittämisohjel- 

massa hyväksyttyjen tavoitteiden vastaavuut- 
ta 

- inkluusioperiaatteen toteutumista 

- hankkeen uutuusarvoa 

- selkeästi ilmaistun ja raportoidun lopputulok 

sen hyödynnettävyyttä valtakunnallisesti 
- hankkeen yhteistyösuuntautuneisuutta sa-

man alan toimijoiden kesken. 
Valtionavustus voi kattaa enintään 60% hank-

keen kokonaiskustannuksista.  
Hakuaika on 26.10. - 30.11.2018. 
Lisätietoja tässä osoitteessa. 
 

Avustukset rakennusperinnön hoitoon 

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille 
vuosittain määrärahaa jaettavaksi avustuksina 
rakennusperinnön hoitoon. Avustusten rahoitus 
tulee valtion talousarvion momentilta 35.20.64. 
Määrärahaa saa käyttää avustuksiin yksityisille 
omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistävil-
le yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kun-
nossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. 

Hakuaika 24.10. - 30.11.2018. 
Lisätietoja tässä osoitteessa. 
 

Seuratoiminnan kehittämistuki  
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee suomalai-

sia urheiluseuroja vuosittain seuratoiminnan ke-
hittämistuella. Seuratoiminnan kehittämistuki on 
tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuk-
sen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun 
liikunnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vah-
vistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja 
uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdolliste-
taan liikunnan harrastaminen taloudellisesti eri-
tyisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vah-
vistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen 
tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla 
edistetään monimuotoisen liikunnan kansalais-
toiminnan toteutumista.  

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua 
järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistyk-
set. 

Hakuaika 12.11.–14.12.2018. 
Lisää tietoja tässä osoitteessa. 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisen-elamantavan-paikalliset-kehittamisavustukset
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kehittamisavustus-kunnille-maahanmuuttajien-kotouttamiseen-liikunnan-avulla
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnon-hoitoon
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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Lapset ja nuoret vapaehtoistyön suosituin 

Pitkäaikainen vapaaehtoistoimintaan sitoutumi-
nen pitää pintansa suomalaisten vapaaehtoistoi-
minnassa 2018. Jo 40 % suomalaisista osallistuu 
vapaaehtoistoimintaan. 

Tutkimuksessa on huomioitu kaikki vapaaeh-
toistoiminta. Tämän tutkimuksen toteutti Kansa-
laisareena ry, Kirkkohallitus ja Opintokeskus SI-
VIS. Taloustutkimuksen suorittama kyselyyn 
vastasi 1000 henkilöä. Otos edustaa tilastollises-
ti Suomen aikuisväestöä (15 vuotta täyttäneet). 

Nuoret 15-24-vuotiaat ovat lisänneet osallistu-
mistaan vapaaehtoistoimintaan vuoden 2015 10 
tunnin sijaan 27 tuntiin/ neljä viikkoa. 

Miesten osallistuminen on laskenut vuoden 
2015 18 tunnista 13 tuntiin. 

Toimialat suosituimmuusjärjestyksessä:  
1. lapset ja nuoret 
2. liikunta ja urheilu 

3. seniorit ja ikäihmiset 
4. maanpuolustus 

5. sosiaali- ja terveysala jne. 
Suurin syy siihen, ettei osallistu vapaaehtois-

toimintaan on ajan puute. Se, ettei ole pyydetty 
mukaan tulee toisena. 

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy tässä osoit-
teessa. 

 

Pysy kartalla nuorten neuvontatyössä 

Osaamiskartta on opas nuorten tieto- ja neu-
vontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja 
kehittämiseen. Oppaassa tarkastellaan nuorten 
tieto- ja  neuvontatyötä, työn laatua ja sitä, mi-
ten kirjassa esiteltyä työmuodon osaamiskarttaa 
käytetään työn ja palveluiden laadun arviointiin. 

Osaamiskartta ja sen kymmenen osaamisalu-
etta sisältävät kattavan kuvauksen nuorten tieto
- ja neuvontatyössä tarvittavasta osaamisesta. 
Osaamista arvioitaessa osaamisalueiden sisältä-
mät väittämät osaamisesta innostavat kehittä-
vään pohdintaan myös työmuodon sisällöistä ja 
tavoitteista. 

Osaamiskartta löytyy täältä. 

 

Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla kes-
keinen rooli päihde- ja mielenterveysalan 
yhdistyksissä 

Yhdistyksistä oli mukana  merkittävä määrä 
vertaisia riippumatta yhdistysten tai paikkakun-
nan koosta. Kokemusasiantuntijoitakin hyödyn-
netään toiminnassa erittäin monessa yhdistyk-
sessä. 

Kokemusasiantuntijoiden toiminta painottuuu 
monasti kolmannelle sektorille, erityisesti toimi-
jamäärältään suuriin, työntekijöitä palkanneisiin 
ja ostopalveluja tuottaviin yhdistyksiin. 

Vertaiset ja kokemusasiantuntijat tarvitsevat 
riittävän tuen Vertais- ja kokemusasiantuntija-
toimintaan liittyy myös kuormittavia tekijöitä. 
Jaksamisen tukemisessa ja tuen kattavuudessa 
onkin kehitettävää. 

Nämä tiedot, ja paljon muutakin, selviää Sari 
Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka 
perustuu paikallisille päihde- ja mielenterveys-
yhdistyksille tehtyyn kyselyyn. Laajemmassa 
mitassa asiasta tietoa tässä osoitteessa. 

 

Vapaaehtoisuus on moniulotteinen ilmiö 

Kotimaisten ja kansainvälisten tutkimusten 
mukaan ihmiset, joilla on hyvät resurssit, ovat 
aktiivisia vapaaehtoisia. Resurssit koostuvat en-
nen muuta koulutuksesta, tietystä tulotasosta 
sekä sosiaalisista verkostoista. Tutkimusten mu-
kaan ihmiset ovat sitä aktiivisempia, mitä korke-
ammat heidän inhimilliset, sosiaaliset ja talou-
delliset resurssinsa ovat. 

Koulutus ennustaa erityisen hyvin aktiivisuutta 
vapaaehtoistyöhön. Työlliset ovat aktiivisempia 
kuin työttömät, samoin hyvin toimeentulevat 
verrattuna köyhiin ihmisiin. Uskonnollisuus lisää 
yleensä ihmisten vapaaehtoisuusmotiivia. Pien-
ten lasten ja nuorten vanhemmat tekevät enem-
män vapaaehtoistyötä kuin nuoret ja vanhat. 
Yksi selitys on, että vanhemmat mahdollistavat 
lasten harrastuksen vapaaehtoispanoksellaan.  

 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/osaamiskartta%20nuorten%20tieto-%20ja%20neuvontatyohon_julkaisu_NETTI.pdf
https://www.a-klinikka.fi/arkisto/tutkimus-vertaisilla-ja-kokemusasiantuntijoilla-keskeinen-rooli-paihde-ja-mielenterveysalan?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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Vapaaehtoistyötä tehdään paljon lähiyhteisöis-
sä, jossa korostuvat sosiaaliset suhteet ystäviin, 
naapureihin ja työtovereihin. 

Vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä vapaaehtois-
työssä, koska huomattava osa työstä tehdään 
ryhmissä, yhdessä muiden ihmisten kanssa. Tä-
mä korostaa myös kulttuurisen pääoman hallin-
taa, eli on vaikea olla aktiivinen vapaaehtoinen, 
jos ei tunne ryhmän tai lähiyhteisön arvoja, nor-
meja, käytäntöjä ja traditioita.  

Lisätietoja löytyy tästä osoitteesta. 
 

Tulorekisteri tulee - oletko valmis? 

Kaikkien palkkaa maksavien yhdistysten ja yh-
teisöjen on syytä muistaa, että vuoden 2019 
alusta alkaen kaikki maksetut palkka- ja ansio-
tulot on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteri 
koskee siis kaikenlaisia yhdistyksiä, myös rekis-
teröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä, jotka 
maksavat palkkoja tai muita ansiotuloja. 

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat teh-
dystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, 
palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. 
Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten 
korvaukset on ilmoitettava. Tulorekisteriin ilmoi-
tetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja 
kilometrikorvaukset. Myös luontoisedut, kuten 
puhelinetu tai autoetu, on ilmoitettava. Verova-
paita luontoisetuja (kuten nettietu) ei kuiten-
kaan ilmoiteta tulorekisteriin. 

Lisätietoja tulorekisteristä löytyy tästä osoit-
teesta. 

 

Nenä punaisena hyvän asian puolesta 

Nenäpäivän visiona on Suomi, jossa jokainen 
edistää maailman lasten ihmisarvoisen elämän 
toteutumista. Nenäpäivä kerää varoja maailman 
lapsille pitkäkestoiseen kehitysyhteistyöhön sekä 
edistää globaalia oikeudenmukaisuutta viihteen 
ja yhteisen kansanliikkeen voimalla. 

Nenäpäivä-kampanjan järjestää Nenäpäivä-

säätiö, tuttavallisemmin Nenätoimisto, joka toi-

mii kampanjatoimistona yhdeksälle järjestölle. 
Nenäpäivä-säätiön ovat vuonna 2004 perusta-
neet Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti ja 
Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Ylen kanssa. Ne-
näpäivä-säätiön toiminnassa ovat mukana myös 
Fida International, Pelastakaa Lapset, Plan In-
ternational Suomi, Solidaarisuus, Suomen Am-
mattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja Suo-
men Lähetysseura. Yle tukee Nenäpäivää ohjel-
matoiminnallaan. 

Valtakunnallinen Nenäpäivä-kampanja järjes-
tetään kerran vuodessa loka-marraskuun aika-
na. Tänä vuonna Nenäpäivää vietetään 
9.11.2018. 

Nenäpäivä-kampanja huipentuu Suomen suu-
rimpaan hyväntekeväisyyslähetykseen, Nenäpäi-
vä-show'hun, Yle TV2:lla. 

Lisätietoa Nenäpäivästä löytyy tästä osoittees-
ta. 
 

Kirjoita kyläilystä 

Se yllätysvierailu, joka vieläkin hymyilyttää. Se 
kutsu, johon oli vaikea vastata, mutta joka 
osoittautui mahtavaksi kokemukseksi. Ne vie-
raat, jotka eivät ymmärtäneet lähteä ajoissa... 

Suomalaiset ovat aina kyläilleet. Monien kyläi-
lytavat ovat muuttuneet vuosien varrella. Millai-
nen on sinun tarinasi? 

Voit osallistua tosipohjaisella tai kaunokirjalli-
sella tekstillä. Julkistamme tulokset alkuvuonna 
2020. Parhaista kirjoituksista Maahenki-
kustantamo julkaisee kokoomateoksen. 

Kirjoitukset arkistoidaan Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran arkistoon, jossa ne ovat käytet-
tävissä arkiston käyttösääntöjen mukaisesti. 
Tekstejä ei palauteta. Kilpailun järjestäjät pidät-
tävät julkaisuoikeuden kilpailutöihin. 

Kilpailun järjestävät Maaseudun Sivistysliitto, 
Maahenki-kustantamo, Suomen Kylät ry, Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seura, Suomen Kotiseu-
tuliitto, Eläkeliitto sekä Siskot ja Simot -yhteisö. 

Lisätietoja löytyy tästä osoitteesta. 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

https://www.kansalaisyhteiskunta.fi/verkkolehti/vapaaehtoisuus_on_moniulotteinen_ilmio.1967.blog
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/
https://www.nenapaiva.fi/
https://www.nenapaiva.fi/
https://www.finlit.fi/fi/arkisto/keruut/kylaillaan#.W9qhm-JoTIU
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7. 11. 2018 

Iltapäivä sairaalassa kokoaa kumppanit 
Iltapäivä sairaalassa 7. 11. klo 12-15 kokoaa 
Sosterin C-saliin yhteensä yli 15 eri toimijaa 
esittelemään noin 25 eri toimintoa. 
Kriteerinä valinnassa on se, että kyseiset toi-
minnot liittyvät Sosterin tuotamiin palveluihin 
tai Sosterin asiakas– ja potilaspolkuihin. 
Mikäli koet kuuluvasi joukkoon, ilmoittaudu pi-
kaisesti joko puhelimitse 044 741 9820 tai 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

13. 11. 2018 

Syystulia ja vuosisatatapahtumaa  
suunnittelemaan 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry kutsuu 
kaikkia Syystulien ja Vuosisatatapahtuman ide-
oinnista kiinnostuneita yhdistyksiä, yrityksiä, 
yhteisöjä, yhteiskunnan toimijoita ja yksittäisiä 
aktiiveja pääkirjasto Joelin Miittiin tiistaina 13. 
11. klo 15-17 väliseksi ajaksi ideoimaan syksyl-
lä 2019 järjestettävää tapahtumaa. 
Kahvitarjoilun turvaamiseksi toivomme mahdol-
lisimman monen ilmoittautuvan ideointi-
iltapäivään jo 9.11. mennessä sähköpostitse 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

20. 11. 2018 

Miten SOTE-palvelut järjestetään yhdessä? 

Askarruttaako mieltäsi sote - palvelujen järjes-
täminen ja tuottaminen? Onko sinulla tarpeita 
rahoituksen suhteen?  Haluaisitko muotoilla uu-
sia palveluita? Oletko kehittämässä uutta liike-
toimintaa? Etsitkö kumppanuuksia?  
Tervetuloa  20.11.2018 klo 15 - 18 Juvan kun-
nantalon valtuustosaliin, Juvantie 13 , 51900 
Juva, kuulemaan ja  keskustelemaan sinua as-
karruttavista asioista sekä vaikuttamaan tule-
vaisuuteen. Tavoitteena on  saada  tiivis vuoro-
vaikutus  ja yhteistyö  eri  toimijoiden välille. 
Ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta. 
Lisätietoja löydät tästä linkistä. 
 

21. 11.  
Savonlinnan Seudun Kolomonen  
ry:n syyskokous 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 21. 11. 2018 

klo 18.00 alkaen Järjestötalo Kolomosessa, 
Pappilankatu 3, Savonlinna. 
Kokouksessa käsitellään mm. järjestön vuoden 
2019 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
valitaan edustajat yhdistyksen hallintoon ero-
vuoroisten jäsenten tilalle. 
Kokouksen tarkemmat asiakirjat ja edustajaval-
takirja löytyy Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n kotisivuilta tästä osoitteesta. 
 

23. 11. 2018 

Sosterin prosessikehittäminen kutsuu 
myös yhdistystoimijoita 

Sosterin ja kolmannen sektorin yhteiset työpa-
jat ovat pyörineet jo hieman yli vuoden. Hyvin 
kokemusten seurauksena Sosteri on nyt avan-
nut ensisijaisesti omalle henkilöstölleen suun-
natut prosessimessutapahtumat myös kulloi-
seenkin teemaan liittyville yhdistystoimijoille. 
Seuraava Jonot pois -kehittämistyön prosessi-
messutapahtuma järjestetään Sosterin C-

salissa perjantaina 23.11. klo 11.30 – 15. 
Tämänkertaisen prosessimessun teemana ovat: 
Lean -kehittäminen Sosterissa 

Sydänpotilaan polku 

Kotiutuvan asiakkaan aktivointijakso 

ILOA Sosteriin -esimiesvalmennus. 
Mikäli teemat tuntuvat kiinnostavilta niin ilmoit-
taudu mukaan viimeistään tiistaina 20. 11. 
osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

24. 11. 2018 

Savonlinnan Seudun Reumayhdistys ry 

täyttää upeat 70-vuottaa 

Savonlinnan Seudun Reumayhdistys ry:n 70-

vuotisjuhla lauantaina 24.11.2018 klo 13.00 
Seurakuntakeskuksessa, Kirkkokatu 17, 57100 
Savonlinna. Kahvitarjoilu ja tervehdysten vas-
taanotto klo 12.00 alkaen. 
 

Kukkien ja lahjojen sijasta yhdistys toivoo on-
nittelijoiden tukevan yhdistyksen toimintaa tilin 
FI2211373000628717 kautta. 
 

Ilmoittautuminen 15. 11. 2018 mennessä pu-
helimitse numeron 044-0515648 tai sähköpos-
tilla osoitteen savonlinna.reuma@spyder.fi 
kautta. 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://ssl.eventilla.com/event/nyyZv
https://media.sitra.fi/2018/10/23123410/soteuttamo-2.0-kutsu-etela-savo.pdf
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:savonlinna.reuma@spyder.fi
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24. 11. 2018 

Savonlinnan joulunavaus  
myös Riihisaaressa 

Maakuntamuseossa rakennetaan Savonlinnan 
joulunavauksen yhteydessä oma ohjelma ja  
tarjotaan käsityöläisille mahdollisuutta osallis-
tua tapahtumaan aktiivisella otteella.  
Käsityöläiset ja harrastajat ovat tervetulleita 
myymään Riihisaaressa (museon edessä) omia 
käsitöitään pop-up periaatteella.  
Lisätietoja ja ilmoittautuminen tämän sähkö-
postin kautta. 
 

25. 11. 2018 

Lehtos –seminaari Kovaa aikaa  
Tule tutustumaan sunnuntaina 25. 11. klo 13 - 
16 Joel Lehtosen lehtimiesuraan  sekä katso-
maan pienoisnäytelmä Joel ja Sylvia Saimaan 
luonto– ja kulttuurikeskukseen Riihisaareen. 
 

28. 11. 2018 

Syrjäytetty nuori - nuorison palvelujen  
kehittäminen Savonlinnassa 

Verkostotapahtuma kaikille Savonlinnan nuor-
ten kanssa toimiville ja työskenteleville tahoille 
28.11.2018 klo 10 – 14.  Kämmekänkatu 2, 
Savonlinna 

Tilaisuudessa luennoi ja alustaa nuorisotutkija 
Veli Liikanen, XAMK/Juvenia teemalla  
”Mahtuvatko kaikki nuoret uraputkeen? -nuoret 
palveluissa ja niiden ulkopuolella” 
Luennon jälkeen keittolounas ja teemoitettu 
kehittämisen aloittava keskustelu. 
Ilmoittautuminen tällä linkillä viimeistään maa-
nantaina 19.11.2018.  
 

30. 11. 2018 

Terveyttä yhdessä-hankkeen  
loppuseminaari 
Lisätietoja Terveyttä Yhdessä-hankkeen projek-
tipäällikkö Henna Rask, puhelin  044-2374714. 
 

1.12. 2018 

Retki Helsinkiin vapaaehtoismessulle 

Asukasloikka Savonlinna -hanke ja Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry järjestävät alueen va-

paaehtoistyöntekijöille yhteisen maksuttoman 
matkan vapaaehtoistyön messuille Helsinkiin 
lauantaina 1. 12. 2018.  
Helsingissä ohjelmassa on osallistuminen Va-
paaehtoistoiminnan messuille Vanhalla ylioppi-
lastalolla klo 12-15, vapaata tutustumis– ja 
shoppailuaikaa Helsingin keskustassa klo 15-18 
ja paluumatkalle lähtö Vanhan ylioppilastalon 
edestä klo 18.  
Retkelle otetaan mukaan eri vapaaehtoistyön 
organisoijatahojen vapaaehtoisia sekä vapaa-
ehtoistoiminnasta kiinnostuneita kansalaisia. 
Ilmoittautuminen retkelle tapahtuu Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n kotisivuilla tässä 
osoitteessa. 
 

13.12. 2018 

Hyvät käytännöt Savonlinnassa 13. 12.  
Hyvät käytännöt –päivä järjestetään Savonlin-
nassa 13.12.2018  klo 12.00 -16.00 

Luennoitsija professori, psykologi Juha Holma 
ja aiheena lähisuhdeväkivallan tekijä. 
 

Etelä-Savon alueella on perinteisesti järjestetty 
Hyvät käytännöt -päivät. Hyvät Käytännöt -
päivät pidetään yleensä Lähisuhdeväkivalta 
avainhenkilökoulutuksen viimeisenä osiona, 
jossa jaetaan koulutuksessa olleille todistukset.  
Järjestäjät toivovat osallistujia runsaalla osan-
otolla ja samalla pääsemme pohtimaan miten 
me Etelä-Savossa lähdemme kehittämään lähi-
suhdeväkivallan tekijöiden kanssa tehtävää 
työtämme, jotta tekijät saataisiin pois väkival-
taisesta käyttäytymisestä.  
Lisätietoja joulukuun kuukausi@postissa. 
 

15.12. 2018 

Yhdistysten yhteiset joulumyyjäiset 
Yhdistysten joulumyyjäiset järjestetään lauan-
taina 15. 12  2018 klo 9-13 Savonlinnan Lyse-
olla Piispanmäellä. 
Pöytävaraukset: 
Eläkeliiton Länsi-Savonlinnan yhdistys ry,   
Aila Rahunen p.040 557 0417   
aila.rahunen@suursaimaa.com 

> Jatkoa edelliseltä sivulta 

mailto:irina.lukkarinen@savonlinna.fi
mailto:irina.lukkarinen@savonlinna.fi
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/64c6c4c2-ac19-4184-a219-09e98f788507?displayId=Fin1630475
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6yNDNdtCSSONx8XYePwSRu8m8CnB_yh67XKn8KWu7sCK0Vg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6yNDNdtCSSONx8XYePwSRu8m8CnB_yh67XKn8KWu7sCK0Vg/viewform
mailto:aila.rahunen@suursaimaa.com
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Joko tiedät, mitä kuuluu  
sote-järjestöille Suomessa? 

SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Suomessa 
perustetaan 
joka viikko kol-
me uutta  sote
-yhdistystä. 
Valtaosan toi-
minnasta aina-
kin osa on kai-
kille kiinnostu-
neille avointa. 
Tämä on mer-
kittävä saavu-
tus, koska lä-
hes neljä vii-
destä yhdistyksestä toimii vapaaehtoisten va-
rassa ja pienillä varoilla.  

Jäseniä keskiverto  sote-yhdistyksellä on 137 
ja vapaaehtoisia 15. Budjettimediaani on 6100 
euroa, kunta-avustus sitä saavilla 54 prosentil-
la 650 euroa ja jäsenmaksu 18 euroa. Vapaa-
ehtoisvoimin toimivat yhdistykset käyttävät 
kuukaudessa keskimäärin 3 euroa osallistujaa 
kohden. 

Vapaaehtoistoiminta voi pääsääntöisesti hy-
vin, joskin paikallisyhdistysten toimintaa var-
jostaa huoli luottamushenkilöiden saannista. 
Aktiivien puute ja hallinnollinen taakka ovat 

keskeisimmät 
syyt jopa yh-
distyksen pur-
kamiseen. Toi-
minta koetaan 
silti tarpeellise-
na: yli kolman-
neksella toi-
minta jatkuu 
jossain muo-
dossa ry:n 
purkamisen 
jälkeen. 
Tämä ja paljon 

muuta selviää uudesta Järjestöbarometris-ta. 
Tiedot perustuvat 1050:een yhdistyspuheen-
johtajan ja valtakunnallisen liiton toiminnan-
johtajan vastaukseen. Palveluja, yhdistysrekis-
teröintejä, henkilöstöä ja taloutta koskevia tie-
toja on täydennetty rekisteri- ja tilastoaineis-
toilla. Uutena näkökulmana lähes 200 vastaa-
jaa kertoo, miksi yhdistyksen toiminta päätet-
tiin purkaa. 

Koko julkaisu, siitä laadittu erillinen 16-

sivuinen esite, julkaisun jakeluvalmiit infogra-
fiikat sekä mm. aihetta käsittelevät tiedotteet 
saat käyttöösi tältä verkkosivuilta. 

Etelä-Savossa on hyväksytty ensimmäinen 
alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 
2018–2020. Laajaa, koko maakuntaa kattavaa 
kuvausta maakunnan hyvinvoinnin tilasta ei ole 
Etelä-Savossa aiemmin tehty. 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on tar-
koitettu johtamisen työvälineeksi, poliittisen 
päätöksenteon tueksi sekä strategiatyön, suun-
nittelun ja toimeenpanon perustaksi.  Se on 
useiden hallinnonalojen asiantuntijoiden yhteis-
työnä kokoama tiivis asiakirja maakunnan hy-
vinvoinnin tilasta. 

Hyvinvointikertomus ohjaa maakunnan hyvin-

vointipolitiikkaa kuvaamalla ja arvioimalla hy-
vinvointiin ja terveyteen liittyvää tietoa. Hyvin-
vointisuunnitelmalla ohjataan ja kehitetään 
maakunnassa tehtävää hyvinvointityötä. 

Hyvinvointisuunnitelmassa asetetaan tavoit-
teita, toimenpiteitä, sisältöjä ja resursseja maa-
kunnan väestön hyvinvoinnin edistämiseksi. Nii-
tä asetetaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollol-
le, alueen kunnille sekä maakunnan, kuntien ja 
järjestöjen yhteistyölle. 

Lisätietoa Etelä-Savon hyvinvointisuunnitel-
masta löytyy täältä. 

 

Etelä-Savoon hyvinvointisuunnitelma 

Jatkuu seuraavalla sivulla > 

https://www.soste.fi/ajankohtaista/julkaisut/jarjestobarometri.html
http://www.etela-savo.fi/resources/public/Tiedotteet/Sosiaali-%20ja%20terveyspalvelut/Etel%C3%A4-Savon_alueellinen_hyvinvointikertomus_ja_suunnitelma.PDF
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Lähde mukaan torstaina 29.11.2018 klo 9.00 - 
15.30, Suomen Nuoriso-opistolle ottamaan osaa 
Etelä-Savon maakunnan osallisuusohjelman val-
misteluun! Uutta maakuntaa halutaan rakentaa 
aidosti osallistavaksi. Seminaarissa kuulemme 
kiinnostavia näkökulmia osallisuuteen ja osallis-
tumiseen. 

Seminaarissa esitellään maakuntamme hyviä 
käytäntöjä ja työstetään uuden maakunnan 
osallisuusmallia. Päivän aiheita ovat: 
•Nuorten vaikuttamismalli 
•Osallistavat käytännöt  
  ja osallisuusmallit alueella 

•Kumppanuuspöytämalli 
•Viestinnän ja osallisuuden liitto 

•Järjestöneuvottelukunnan tilanne 

•Kunta hyvinvoinnin edistäjänä  
  -verkostohankkeen tilannekatsaus 

•Osallisuuden johtaminen ja seuranta sekä 

•Vaikuttavuuden arviointi  
  osallisuuden näkökulmasta. 
 

Asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi päivä pitää 
sisällään myös yhteistä työskentelyä pääosin vir-
tuaalisin menetelmin sekä keskustelua. 

Seminaarin järjestävät Etelä-Savon maakunta-
liitto yhdessä maakuntavalmistelijoiden, Kunta-
liiton ja FCG:n kanssa. 

Ohjelma tarkentuu viikon 42 aikana ja ilmoit-
tautumislinkki tulee varsinaisen ohjelma yhtey-
dessä. 

Seminaariin kutsutaan yhteen kaikki maakun-
nan ja kuntien osallisuuden edistämisestä kiin-
nostuneet tahot – tule sinäkin mukaan! 

 

Lisätietoja: 
Osallisuuskoordinaattori Eveliina Pekkanen 

eveliina.pekkanen@esavo.fi 

Osallisuus uudessa Etelä-Savossa  

Etelä-Savon maakunnalli-
nen Hyvinvointia kulttuurista 
-hanke kutsuu kaikki kiin-
nostuneet kuulemaan ja 
keskustelemaan kulttuurihy-
vinvoinnin nykytilasta ja tu-
levaisuudesta Etelä-Savon 
maakunnassa 

Kulttuurihyvinvointi Etelä-

Savon maakunnassa -
seminaarissa esitellään 
maakunnan kulttuurihyvin-
voinnin nykytila ja julkiste-
taan Etelä-Savon kulttuuri-
hyvinvointisuunnitelma. Ti-
laisuudessa kuullaan myös 
maakunnan toimijoiden yhteiset suunnitelmat 
kulttuurihyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi 
saadaan maakunnan kulttuurihyvinvointipalvelu-
jen terveiset käytännön esimerkkien ja hyvien 
käytäntöjen kautta. 

Seminaari järjestetään maa-
nantaina 12.11.18 klo 12-16 
Mikkelin keskussairaalan au-
ditoriossa 
(Porrassalmenkatu 35, 
50100 Mikkeli). 
Tapahtuma on maksuton, 
mutta ennakkoilmoittautu-
minen on välttämätön. Il-
moittauduthan viimeistään 
5.11.2018 tästä linkistä. Il-
moittautumislomakkeessa 
voit jättää kysymyksiä kult-
tuurihyvinvoinnin tulevai-
suutta käsittelevää paneeli-
keskustelua varten. 

Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Etelä-

Savon maakuntaliiton Hyvinvointia kulttuurista 
Etelä-Savoon -hanke sekä Etelä-Savon sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote. 

Kulttuurihyvinvointi Etelä-Savon  
maakunnassa -seminaari 12.11.2018 

SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

mailto:eveliina.pekkanen@esavo.fi
https://www.lyyti.fi/reg/Kulttuurihyvinvointi_Etela-Savossa
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ILTAPÄIVÄ SAIRAALASSA 

Keskiviikko 7. 11. klo 12-15 

Tule tutustumaan mittavaan joukkoon Sosterin palveluja täydentäviä  
kolmannen sektorin Savonlinnan seudun toimintoja ja hankkeita  

Sosterin C-saliin, Keskussairaalantie 6, Savonlinna,   
keskiviikkona 7. 11. klo 12.00-15.00 välisenä aikana. 

 

Toiminnot ja hankkeet tavattavissa tauotta eli non-stoppina.  
Voitte tulla tutustumaan mihin aikaan vain tuon aikahaarukan puitteissa. 

 

Kaikkien vierailijoiden kesken arvotaan tavara– ja lahjakorttipalkintoja  

 

ESITTELYSSÄ AINAKIN SEURAAVAT TOIMINNOT 

Etelä-Savon  
TE-toimisto 

TE-palvelut 
 

Itä-Suomen  
sosiaalialan  
osaamiskeskus 

ISO-SOS-hanke 

 

Kotilo ry 

Linna-Klubi 
 

Linnalan  
Setlementi ry 

Linnalan  
Seniorikeskus 
 

Mannerheimin  
Lastensuojeluliiton Järvi-
Suomen  
Piiri ry 

Järjestön toiminta 

 

Pieksämäen Omaishoita-
jat ry 

OmaisOiva -hanke 

 

Piällysmies ry 

Vihreä  
telakka -hanke 

 

 

Riippuvuustyön  
kehittämisyksikkö/
Kirkkopalvelut ry 

Pelitukitoiminta 

Riippuvuustyön kehittämi-

sen asiantuntijayhteistyö 

 

SAMIEDU 

DIGIHoiva -hanke 

 

Savolaiset  
Selviytyjät ry 

Yhdistyksen toiminta 

 

Savonlinnan  
kaupunki 
Etsivä nuorisotyö 

Ohjaamo -toiminta 

Talous- ja velkaneuvonta 

Tartu -hanke 

Työpaja Telakka 

 

Savonlinnan Seudun  
Kolomonen ry 

Tapahtumat, koulutus ja 
tiedotus 

YSSI.FI -hakemisto  
ja kalenteri 
Vapaaehtoistyön  
palvelukeskus 
OLKA-toiminta 

Pop up-vapaaehtoistoiminta 

Asukasloikka Savonlinna-

hanke 

KultRinki-hanke 

Portaat- hanke 

 

Savonlinnan seudun  
romanilähetys ry 

Yhdistyksen toiminta 

 

 

Savonlinnan 

Seurakunta 

Diakoniatyö 

 

Savonlinnan  
Toimintakeskus ry 

Majakka -toiminta 

Pirtti -toiminta 

Toimintatupa 

 

Savon Sydänpiiri ry 

Yhdistyksen toiminta 

 

 

Setlementti Linnalan 
Nuoret ry 

Savonlinnan -malli 
 

Siskot ja Simot 
Siskot ja Simot vapaaeh-
toistoiminta 

 

SOSTE ry 

Järjestö 2.0 -hanke 

Järjestöt Etelä-Savo – yh-
dessä uutta 

 

ViaDia Savonlinna ry 

ETSIVÄ -hanke 

 

XAMK 

Yhessä! -yhteisöllisen  
oppilaitosyhteistyön hanke 
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Savonlinnan joulunavaukseen liittyen Maakuntamuseossa rakennetaan oma  

ohjelmakokonaisuus, jossa mm. tarjotaan käsityöläisille ja harrastajille  

mahdollisuus osallistua tapahtumaan aktiivisella otteella ja myymällä 

Riihisaaressa (museon edessä) omia käsitöitään pop-up periaatteella.  

Oma pöytä mukaan, koska museolla niitä ei ole! 

Mutta nyt on jo kiire, sillä ilmoittautuminen päättyy 5.11. 

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse tähän osoitteeseen. 

Savonlinnan Jouluavaus 24. 11. 2018 klo 10 - 15 

mailto:irina.lukkarinen@savonlinna.fi
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Ilmoittautuminen tähän tapahtumaan tämän linkin kautta. 

https://www.lyyti.fi/reg/Peke_Etelasavo
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