
Marraskuu on perinteisesti yhdistysten toimin-
nassa hyvin kiireistä aikaa. 

Monilla yhdistyksillä on syyskokouksia, alue– 
ja piirijärjestöjen kokouksetkin ajoittuvat mar-
raskuulle ja erilaisia joulumyyjäisten ja –juhlien 
valmistelutkin ovat monella yhdistyksellä kaik-
kein vauhdikkaimmassa vaiheessa. 

Joillakin eteen iskee myös ”loppukiri” siltä 
osin, että syyskokousten tiimoilta uuden vuo-
den suunnitelmia tehtäessä viimeistään tulee 
katsottu vuoden 2019 toimintasuunnitelmiin, 
”että mitäs sitä onkaan luvattu tällä vuodella 
tehdä”. 

Monien jo syyskokouksensa pitäneiden yhdis-
tysten piiristä kuuluu tässä vaiheessa myös 
huolestuttavaa viestiä; yhä useammalla yhdis-
tyksellä tuntuu olevan vaikeuksia saada toimi-

henkilöitä ja vapaaehtoisia sitoutumaan yhdis-
tyksen eri tehtäviin. 

Talkoolaiset vähenevät, vastuunkantajat kaik-
koavat ja monissa eri paikoissa vastuuta kanta-
vat aktiivit väsyvät ja haluavat vähentää tehtä-
viä ja vastuitaan. 

Tässä on meille kaikille suuri haaste suunni-
teltaessa vuoden 2020 toimintaa; uudelle vuo-
sikymmenelle siirryttäessä on otettava käyttöön 
myös uusia ajatuksia, toimintatapoja sekä yh-
teistyökuvioita. Näihin haasteisiin on tässäkin 
kuukausipostissa muutama ajatus. 

Vuoden viimeinen kuukausi@posti ilmestyy 
viikolla 49 ja siihen tarkoitettujen aineistojen 
tulee olla toimitettuna sähköpostina osoittee-
seen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi viimeis-
tään perjantaina 22. 11. 2019. 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoama kuukausi@posti on lähetetty vastaanottajille Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n kokoaman osoitteiston perusteella. Tämä osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen 
omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri tapahtumiemme osallistujalistoilta. Jos koet olevasi tällä postituslis-
talla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme 
sinut pyynnöstäsi postituslistalta. Tällä hetkellä osoitteistossa on noin 2 200 yhdistysten, yhteisöjen ja yh-
teistyökumppaneidemme sähköpostiosoitetta.  
 

Mikäli hyväksyt olosi tällä kuukausi@postin postituslistalla, niin sinun on hyvä tietää, että postitamme si-
nulle tämän osoitteistomme kautta harkiten myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esimerkiksi Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n tiedotteita.  
 

Toisinaan kysytään, miten omat tapahtumatiedotteensa tai muun materiaalit saa tähän kuukausi@postiin?  
 

Siihen on kaksi porrasta.  
1. Pitää olla meidän jäsen tai yhteistyökumppani  
2. Pitää tarjota meille kiinnostavia aineistoja julkaistavaksi.  
Mieluiten otamme vastaan jpeg ja pdf -aineistoja, mutta toki myös erilliset tekstitiedostot, kuvat ja logot 

yritetään taivuttaa kuukausi@postiin sopiviksi jutuiksi. 
 

Seuraava, toimintavuoden 2019 viimeinen, kuukausi@posti ilmestyy joulukuussa viikolla 49 ja siihen tar-
koitettujen aineistojen ja juttujen materiaali tulee toimittaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:een vii-
meistään perjantaina 22. 11. 2019 osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Useat Savonlinnan seudun potilas- ja sotealan 
yhdistykset ovat tämän syksyn aikana tuskailleet 
aikaisempaa vuosia pahemman toimijoiden si-
toutumisongelman kanssa. On ollut vaikea löy-
tää puheenjohtajaa, hallituksen jäseniä tai va-
paaehtoisia vaikkapa joululahjojen paketointiin 
paikallisiin marketteihin. 

Väki vähenee, luottamustehtävät kasautuvat 
yhä harvemman toimijan hartioille ja ”uusia ih-
misiä ei saada millään mukaan”. 

Pahimmillaan tämä on johtanut jopa yhdistys-
ten lakkautuspäätöksiin, lievimmilläänkin kes-
keisten toimihenkilöjen uhkauksiin, että ”jos mi-
nä nyt vielä ensi vuoden, mutta sen jälkeen jon-
kun muun on jatkettava”. 
 

Yhdistysten tehtävä  
muuttuu ajan saatossa 

Yhdistysten tehtävä on muuttunut ajan saatos-
sa - ja tulee jatkossakin muuttumaan. Kun esi-
merkiksi potilasyhdistysten jäsenyydestä pari-
kymmentä vuotta sitten haettiin ajankohtaista 
tietoa omasta tai omaisen sairaudesta, on ter-
veydenhoidon neuvonta ja netti ”varastanut” po-
tilasyhdistyksiltä osan tuosta roolista. 

Myös ”pop up”-ajattelun yleistyminen on tuo-
nut yhdistystoiminnalle uusia haasteita; ihmiset 
haluavat osallistua ja toimia, mutta eivät välttä-
mättä halua sitoutua vuodeksi tai vuosikausiksi 
yhdistyksen hallintoon. 

Toisaalta eri potilasyhdistysten tutkimusten va-
lossa vertaistuki– ja virkistystoiminnan kysyntä 

potilasryhmien keskuudessa on lisääntynyt. Tätä 
tarvetta ei netti pysty poistamaan, vaikka ver-
taistukitoiminta sielläkin on lisääntynyt. Parasta 
vertaistukea esimerkiksi sairastuneelle pystyy 
edelleen tarjoamaan koulutetut vertaistuki-
ihmiset, jotka ovat kokeneet saman sairauden. 

Myös oman sairaanhoitopiirimme Sosterin asia-
kas– ja potilaspolkujen kehittämisessä potilas– 
ja sote-yhdistyksillä on kasvava rooli. Yhteisissä 
työpajoissa on kehitetty jo kymmeniä asiakas– 
ja potilaspolkuja kehittäviä ideoita ja tätä työtä 
tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin. 

 

Tammikuussa kokoonnumme puhalta-
maan hyvää henkeä yhdistyksiin 

Sosteri ja Savonlinnan Seudun Kolomonen kut-
suu kaikki toimialueemme potilas– ja sote-

yhdistykset yhteiseen työpajaan Sosterin C-

saliin keskiviikkona 22. 1. 2020 klo 12.00-

14.30 ideoimaan ja suunnittelemaan yhteisiä 
toimia alueemme potilas– ja sote-yhdistysten 
toiminnan kehittämiseen ja vahvistamiseen. 

Tarkempi ohjelma julkaistaan joulukuun kuu-
kausi@postissa viikolla 49, mutta jo nyt pyy-
dämme kaikkia potilas– ja sote-yhdistysten pu-
heenjohtajia, toimihenkilöitä ja hallitusten jäse-
niä merkitsemään kalenteriinsa tuon ajankoh-
dan.  

Toivomme, että kaikista ”kohdeyhdistyksistä” 
saapuu tilaisuuteen vahva joukko toimijoita ja 
hallitusten jäseniä. 

SOTE-alan yhdistyksiin  
puhalletaan uutta henkeä 
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Rantasalmen kuntalaisten, yhdistysten ja esi-
merkiksi ikäihmisten kotiin tuotavia palveluja 
tuottavien yritysten keskustelu Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n ja Sosterin yhteisessä 
työpajassa 11. 10. 2019 nousi vahva tarve ke-
hittää ja tehdä näkyväksi erilaisia kotona asu-
mista tukevia toimintoja ja aktiivisuutta lisäävia 
harrasteita. 

No siitä se sitten lähti… 

 

Kaikki toimijat yhteiseen tapaamiseen 

Vajaassa kuukaudessa on saatu aikaiseksi 
”pienmessutapahtuma” Rantasalmen kunnanta-
lolle torstaina 21. 11. klo 13-16 väliseksi ajaksi.  

Tilaisuuteen on esittelijöiksi kutsutte erityisesti 
kotona asumista tukevia yrityspuolen palvelu-
tuottajia, harrastustoimintaa ja muuta virikkeel-
listä vapaa-aikaa ohjelmoivia toimijoita, Ranta-
salmen kunta, Sosteri, hankeorganisaatioita ja –
toimijoita sekä yleisesti ottaen kaikkia niitä toi-
mijoita, jotka tuntevat teeman omakseen. 

Yleisöksi taas kutsutaan kaikkia teemoista kiin-
nostuneita toimijoita sekä toimintojen ja palve-
lujen käyttäjiä. 

Tilaisuus on non stop –tyyppinen eli tapahtu-
massa voi vierailla oman aikataulunsa mukai-
sesti tapahtuman aikahaarukassa. Tilaisuudessa 

on myös joitakin tietoiskuja mm. eri palveluista, 
rahoituksista ja toiminnoista. Tarkemmin näistä 
tietoiskuista tulee löytymään 20. 11. ilmestyväs-
tä Rantasalmen lehdestä. 

 

Nyt on aika ilmoittautua toimijaksi 
Rantasalmen tilaisuuteen toimijaksi ja esitteli-

jäksi ilmoittautuminen on syytä tehdä nopeaa 
tahtia (mielellään 15. 11. mennessä, jotta ehtii 
Rantasalmen lehteen) sähköisesti osoitteeseen 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Esittelypaikat ovat maksuttomia ja tarjolla on 
hieman pöydänkulmaa jokaiselle toimijalle. Jos 
tilatarve on suurempi, kannattaa olla yhteydessä 
puhelimitse Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:een Kimmo Käärmelahteen, puhelin 044 741 
9820. 

Yleisön eli toimintoihin tutustumaan tulevien 
kuntalaisten ei tarvitse ilmoittautua, vaan pai-
kalle saa tulla vaikka hetken mielijohteesta tu-
tustumaan eri palveluihin ja toimintoihin. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin 044 741 9820 

Sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Palveluhakemisto avautuu 

palvelemaan Rantasalmea 
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Tukea kotouttamiseen 

Työ- ja elinkeinoministeriön jakaa valtionavus-
tuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, 
jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sek-
torin tekemää kotouttamistyötä. 22.10.–
26.11.2019 avoinna olevassa haussa etsitään 
hankkeita, joissa välillisesti tai välittömästi vah-
vistetaan maahanmuuttajien yhteiskuntatietoi-
suutta erityisesti tasa-arvoon, seksuaalisuuteen, 
itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perin-
teisiin liittyvissä kysymyksissä. Hakijoina voivat 
olla järjestöt (ml. uskonnolliset yhteisöt), joilla 
on aiempaa kokemusta perheiden kotoutumista 
tukevasta työstä, tasa-arvoon, seksuaalitervey-
teen ja haitallisten perinteiden ehkäisemiseen 
liittyvästä työstä. 

Valtionavustusta haetaan ja sitä myönnetään 
pääsääntöisesti enintään vuodeksi kerrallaan. 
Rahoitettava toiminta voi alkaa aikaisintaan 
1.1.2020 ja se voi jatkua 30.6.2021 asti. 

Hakua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön 
kotouttamisen osaamiskeskus. Rahoitusta on 
vuoden 2020 järjestöhaussa jaettavissa enin-
tään 590 000 €. Hankehaku päättyy tiistaina 
26.11.2019 klo 16. 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

 

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 

Itä-Suomen aluehallintovirastolta voi hakea 
avustusta liikunnallisen elämäntavan paikalli-
seen kehittämiseen vuodeksi 2020. 

Avustuksen päätavoitteena on lisätä ihmisten 
liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta elämän eri vai-
heissa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. 
Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuk-
silla tuetaan paikallisia kehittämishankkeita, 
joissa edistetään eri ikä- ja väestöryhmiin kuu-
luvien ihmisten liikunnallista elämäntapaa ja li-
sätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mu-
kaisesti. Hanke voi olla tarkoitettu yksittäiselle 
kohderyhmälle tai toiminta voi olla esimerkiksi 
luontoliikuntaa tai perheliikuntaa, joka yhdistää 
eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti. 

Haun pääpainopisteinä vuonna 2020 ovat liik-
kuva varhaiskasvatus, liikkuva aikuinen sekä 
Ikiliikkuja, jossa pyrkimyksenä on ikäihmisten 
toiminta- ja liikuntakyvyn säilyminen ja parane-

minen. 
Avustus on tarkoitettu kunnille sekä varhais-

kasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöil-
le ja säätiöille. 

Hakuaika päättyy  29.11.2019 klo 16.15 saak-
ka.  Avustusta haetaan aluehallintoviraston säh-
köisessä asiointipalvelussa tämän linkin kautta. 

Tietoa aluehallintoviraston avustuksista nuori-
sotoimintaan, kirjastoille ja liikuntahankkeisiin 
liittyen on tällä verkkosivulla. 

Verkkosivulta materiaalit-kohdasta löytyy 
myös tallenne 30.10. pidetystä Liikunnallisen 
elämäntavan infotilaisuudesta, jossa mm. esitel-
tiin hakuohjetta, uutta avustussivustoa sekä 
käynnissä olevia hankkeita. Video löytyy tämän 
linkin kautta. 

 

Piällysmiehen teemahaku on avoinna 

Teemahankkeet ovat Piällysmies Leaderin hal-
linnomia "sateenvarjohankkeita", joista hanke-
toimijat voivat hakea rahoitusta pienimuotoisiin 
investointeihin tai toiminnan kehittämiseeen. 

Nyt avoinna olevan Paikat kuntoon 2-

teemahankkeen alatoimenpiteillä parannetaan 
yhteisten kokoontumistilojen energiataloutta, 
niiden käytettävyyttä sekä esteettömyyttä ja 
kohennetaan ympäristön tilaa. 

Teemahankkeessa rahoitetaan yleishyödyllis-
ten yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoisia ra-
kennus- ja laiteinvestointeja, joiden kustannus-
arvio on 1000 – 10000 euroa. Laiteinvestoinnin 
tulee liittyä rakentamiseen.  

Hankkeen julkinen tuki on 70 % ja hankkeen 
yksityisrahoitusosuus 30 % on katettava hakijan 
omalla rahoituksella, joka voi olla kokonaan tal-
kootyötä. Alahankkeissa kustannusarvio koostuu 
näin ollen investoinnin hankinnoista sekä talkoo-
työn osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvi-
tys hakemuksen yhteydessä. 

Kohderyhmänä ovat alueella toimivat yhdistyk-
set, jotka toimivat toimenpiteiden toteuttajina 
Heinävedellä, Enonkoskella ja Savonlinnan maa-
seutualueilla. Yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus. 

Hakuaika on 20.12.2019 asti ja toteutusaikaa 
hankkeilla on 31.12.2021 saakka. 

Lisätietoa hausta tämän linkin kautta.  

https://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
http://www.aviavustukset.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=U29bl9wg3VM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U29bl9wg3VM&feature=youtu.be
http://www.piallysmies.fi/kehittaminen/teemahankkeet
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Nuoria mukaan vapaaehtoistyöhön 

Toivotko, että organisaatiossanne olisi enem-
män nuoria mukana vapaaehtoistoiminnassa? 
Kaipaatko vinkkejä nuorten vapaaehtoisten 
kanssa toimimiseen? Olet tullut oikeaan paik-
kaan! 

Tälle sivustolle koottu nuorten vapaaehtois-
työn käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka poh-
tivat nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyviä ky-
symyksiä ja haluavat lisätä nuorten osallistu-
mista. Sivusto tarjoaa aimo annoksen tietoa, 
käytännön vinkkejä ja muiden järjestöjen esi-
merkkejä. Toivomme, että ne ovat apuna ja in-
spiraationa muillekin toimijoille! 

Opas ja sen kokemukset pohjautuvat Kansa-
laisareenan Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoimin-
nassa -hankkeeseen (2017-2019) linkki. Lisäksi 
mukana on joukko muiden järjestöjen kirjoitta-
jia jakamassa omia kokemuksiaan ja esimerk-
kejä. 

 

Joulun alla paketoidaan myös tehtäviä 

Kansalaisareena järjestää 29.11.2019 klo 
09:30 - 11:00 käytännönläheisen webinaarin, 
jossa osallistujat oppivat miten paketoida hou-
kuttelevia ja kohderyhmää puhuttelevia tehtä-
viä.  

Mukana on paljon inspiroivia esimerkkejä on-
nistuneista tehtäväpaketoinneista. Webinaarissa 
perehdytään myös teoriaan vapaaehtoisten mo-
tivaatioista ja niiden huomioimiseen tehtävien 
paketoinnissa ja harjoitellaan ”paketointia” 
omalla tehtävällä ja tehtävän viemistä Hiiop100
-palveluun. 

Kouluttajana toimii ratkaisukeskeinen fasili-
taattori ja valmentaja Lari Karreinen Osana yh-
teistä ratkaisua oy:stä. 

Ilmoittautuminen webinaariin tulee tehdä tä-
män linkin kautta viimeistään 27. 11. 2019. 

 

 

 

 

Tekojen tiistai lähestyy 

#TekojenTiistai on juuri sitä, mitä sinä päätät 
siitä tehdä. 

Se on kampanja, jonka tavoitteena on kohdis-
taa huomio yhteisöön ja hyvän levittämiseen 
tekojen kautta. Tavoitteena on yhdistää ihmisiä 
lisäämällä tietoisuutta auttamisesta, antamises-
ta ja lahjoittamisesta. 

TekojenTiistai on osa kansainvälistä 
#GivingTuesday-kampanjaa, joka alkoi Yhdys-
valloissa vuonna 2012. Suomeenkin viime vuo-
sina rantautuneelle Black Friday -päivälle vasta-
painoksi perustettu kampanja pyrkii lisäämään 
keskustelua ja tietoisuutta antamisesta: 

ajan, avun, hyvänmielentekojen sekä lahjoi-
tusten muodossa. 

Kampanja on kerännyt osallistujia yli 150 
maasta ja noussut maailmalla jopa joulua tär-
keämmäksi lahjoitustapahtumaksi. 

Kuka vain, mitä vain, kenelle vain 

- mutta tiistaina. 
Lisätietoja tämän linkin kautta. 
 

Onnistunutta osallisuutta nuorille 

Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua? 
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa? 

Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laa-
dittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja 
kehittämään osallisuutta kunnissa. Laatukritee-
rit on tarkoitettu kuntien viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden käyttöön keskustelun käynnistä-
jäksi. Ne tarjoavat lisäksi mahdollisuuden kehit-
tää nuorten osallisuutta johtamisen lähtökohdis-
ta ja toimialarajat ylittäen. 

Tutustu myös arviointityökaluun, jonka avulla 
viranhaltijat ja työntekijät voivat arvioida ja ke-
hittää nuorten osallisuuden toteutumista. 

Lisätietoa onnistuneesta osallisuudesta tämän 
linkin kautta. 
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Jatkuu seuraavalla sivulla>>>>>>> 

http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/bf370d30-3932-4905-b4d9-324ce513483b?displayId=Fin1867189
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/bf370d30-3932-4905-b4d9-324ce513483b?displayId=Fin1867189
https://www.tekojentiistai.org/
https://nuoretjaosallisuus.fi/
https://nuoretjaosallisuus.fi/
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Valmennaudutaan vanhuuteen 

Miten saan rahat riittämään eläkkeellä? 

Miksi hakeutuisin eläkevalmennukseen? 

Mihin kiinnittäisin huomiota ruokavalinnoissa? 

Miksi tekisin edunvalvontavaltuutuksen? 

Miten asumisen tarpeita ennakoidaan? 

Nyn on vanhemmuuteen valmentautuminen 
tehty entistä helpommaksi. Vanheneminen.fi-
verkkosivusto tarjoaa kansalaisille, vanhustyön 
ammattilaisille, päättäjille ja viranomaisille tie-
toa ja työvälineitä vanhuuteen varautumiseen. 

Sivusto on tuotettu Vanhustyön keskusliiton 
Vanheneminen.fi-hankkeessa (2018-2020) ja 
tietoa sivustolle kootaan yhteistyössä vanhene-
minen.fi-verkoston kanssa.  

Kannattaa lukea lisää tästä linkistä. 
 

Tuore Sosiaalibarometri luo taustaa 

Tutkimus on julkaistu 4.10. ja se käsittelee 
eriarvoistumista sekä vaikeimmassa tilanteessa 
oleville ihmisille keskeistä perusturvaa ja perus-
toimeentulotukea, osatyökykyisten tukemista ja 
keinoja kohentaa työllisyyttä. Lisäksi kuvataan 
sote-palvelujen uudistamista ja kuntoutusta. 

Sosiaalibarometri 2019 tulokset perustuvat 
882 kyselyvastaukseen, jotka koottiin tammi-
helmikuussa 2019. Monialainen asiantuntemus 
kerättiin sosiaali- ja terveysjohdolta, sosiaali-
työntekijöiltä, TE-toimistojen johdolta sekä Ke-
lan johdolta ja toimihenkilöiltä. 

Lisää tietoa vuoden 2019 Sosiaalibarometristä 
löytyy tämän linkin kautta. 

 

 

 

Elina Varjonen Kansalaisareenan johtoon 

Kansalaisareenan uudeksi toiminnanjohtajaksi 
on nimitetty FM Elina Varjonen 1.11.2019 alka-
en. Hän on toiminut aikaisemmin Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskuksessa STEAssa 
ja sitä edeltäneen Raha-automaattiyhdistyksen 
(RAY) avustusosastolla. Järjestökokemusta hä-
nelle on kertynyt monialajärjestö Suomen Set-
lementtiliitosta sekä kehitysyhteistyön ja ihmis-
oikeuksien puolesta toimivista järjestöistä. 

– Näen Kansalaisareenan päämäärät ajankoh-
taisempana kuin koskaan: tarvitsemme osalli-
suutta ja luottamusta ihmisten välille! Viimeai-
kaiset tilanteet ovat saaneet pohtimaan demo-
kratian tilaa myös Suomessa. Osallisuus ja luot-
tamuksen rakentaminen näyttelevät yhä tärke-
ämpää roolia, Varjonen sanoo. 

Varjosen mukaan Suomen uusi hallitusohjelma 
vastaa näihin haasteisiin. Hallitusohjelmassa 
luvataan turvata osallisuuden ja monimuotoisen 
kansalaistoiminnan edellytykset. Kansalaisaree-
nan fasilitoima Eduskunnan vapaaehtoistoimin-
nan tukiryhmä seuraa tiiviisti vapaaehtois- ja 
kansalaistoimintaan liittyvien hallitusohjelmata-
voitteiden etenemistä ministeriöissä. 

Myös järjestöillä on kaikki avaimet reagoida 
muutokseen. Niillä on suorat yhteydet jäsenis-
töönsä ja toiminnan piirissä oleviin ihmisiin. Jär-
jestöt kuuntelevat herkällä korvalla jäsenistö-
ään ja sidosryhmiä sekä rakentavat luottamus-
ta. Nykymaailmassa kukaan ei pärjää yksin – 
tarvitsemme toisia järjestöjä, viranomaisia, 
päättäjiä, rahoittajia ja tutkijoita. Vain yhteis-
työllä saadaan aikaan, Varjonen sanoo. 

Lisätietoja tästä linkistä. 

Kuukausi@posti 10-2019 

>>>>>>> Jatkoa edelliseltä sivulta 

KUN LÖYDÄTTE HYVÄN ARTIKKELIN, KIRJAN TAI MUUN AINEISTON 

JAKAKAAA SE KAUTTAMME MUILLEKIN 

Vinkit osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://www.vanheneminen.fi/
https://www.soste.fi/sosiaalibarometri/sosiaalibarometri-2019/
http://www.kansalaisareena.fi/elina-varjonen-on-nimitetty-kansalaisareenan-toiminnanjohtajaksi/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Vesj´kansa -hanke starttasi syys-
kuussa 2019. Hankkeen päätavoit-
teena on vahvistaa Säämingin alu-
een asukkaiden vesj´kansa -
identiteettiä. Muihin tavoitteisiin 
kuuluu mm. aineettoman kulttuuri-
perinnön kerääminen vesj´kansan 
tarinoina, veteen ja luontoon liitty-
vän viisausperinnön vaaliminen ja 
palauttaminen sekä (vesi)
hyvinvointiin liittyvät palvelut ja 
tuotteet, jotka vahvistavat mielen, 
sielun ja ruumiin hyvinvointia ja pa-
lauttavat osallistujien luontoyhteyt-
tä. Näitä jälkimmäisiä palveluita tut-
kimme ja kehitämme hankkeessa 
ohjatusti, yhdessä kokeillen ja kadotettua luon-
toviisautta etsien ja vahvistaen. 

Hanke toteutuu seuraavan 12 kuukauden aika-
na ja siihen kuuluvia ja liittyviä tapahtumia voi 
seurata Vesj´kansa -fb-sivuilta tämän linkin 
kautta, paikallisesta lehdestä ja tapahtumien 
osalta mm. savonlinnanyt.fi -sivustolta. Jos olet 
kiinnostunut osallistumaan, niin voit myös olla 
suoraan yhteydessä sähköpostilla vesjkan-
sa@gmail.com. 

Vielä tämän vuoden puolella on luvassa voi-
maannuttavaa vesivärimaalausta ja vesj´kansan 
tarina -päivä Savonlinnan kirjastolla ma 2.12. 
Jälkimmäisessä toivomme kuulevamme asiak-
kaiden rantoihin ja veteen liittyviä tarinoita sekä 
ajatuksia siitä, mitä vesj´kansalaisuus itse kulle-
kin merkitsee ja kuinka sen määrittelemme. Kir-
jastossa esillä myös vesj´kansa -aiheista kirjalli-
suutta.  

 

 

 

 

Juuri nyt haemme myös halukkaita haastatel-
tavia tai haastattelijoita liittyen vesj´kansan ta-
rinoihin ”ennen sähköä”. Nämä haastattelut on 
tarkoitus toteuttaa tammi-helmikuussa 2020. 

”Veri vetää veden äärelle ja souteluretkille ja 
uimaan ja kahlaamaan rantaveteen, istuskele-
maan rantakiville ja heittelemään leipäkiviä sekä 
kuuntelemaan kuikkien huuteluita kesäiltoina. 
Rantakoivikot ja tervalepät kuuluvat rantamaise-
maan. Järvikalat maistuvat monipuolisesti ja oi-
keastaan elo vaatii järvikalojen syöntiä. Vesjkan-
salaisuus on kohtuullisuuden kulttuuria, vuoden-
aikojen mukaan elämistä ja pyhän pyhittämistä. 
Arkena sitten taas tehhään töitä. ”  (Mirja 
”metsäkellijä” Nylander)  

 

Lisätietoja 

Kira Boesen 

Sähköposti vesjkansa@gmail.com 

Puhelin 044-491822 

Säämingin alueen vesj’kansa identiteettiä vahvistamaan 

https://www.facebook.com/Vesjkansa-119093202811764/
https://www.facebook.com/Vesjkansa-119093202811764/
mailto:vesjkansa@gmail.com
mailto:vesjkansa@gmail.com
mailto:vesjkansa@gmail.com
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EINO LEINON EKSÄT – enemmän ja 
vähemmän muusina palkittiin parhaana 
esityksenä Oulun valtakunnallisessa mo-
nologikilpailussa 2019.  

Erityismainintoina nerokas käsikirjoitus 
ja virtuoositeettimainen näyttelijäntyö. 
Ammattilaisraadin lisäksi myös oululais-
yleisö oli samaa mieltä, sillä esitys pal-
kittiin myös yleisön suosikkina.  

Eino Leinon eksät marssittaa lavalle 
koko joukon kansallisrunoilijan asemaan 
nousseen Leinon sydämenvalittuja.  

Suomen kenties rakastetuin runoilija 
oli riimittelyjensä lisäksi tunnettu bohee-
mista ja kosteasta elämäntyylistään se-
kä lukuisista ihastuksenkohteistaan.  

Näistä L.Onerva ja Aino Kallas ovat 
eittämättä tunnetuimmat muusat, mutta 
esitykseen mukaan mahtuu myös koko 
liuta vihittyjä vaimoja sekä monia tuttu-
ja nimiä, kuten koko kansan satukunin-
gatar Anni Swan.  

Oman mausteensa soppaan heittävät 
niin #MeToo:n voimaannuttama Antiikin 
muusa kuin natsi-Saksaa ihannoiva kult-
tuurimatami Maila Talvio.  

Sanoja ei säästellä, kun nämä Einon 
eksät pääsevät purkamaan tuntojaan 
Anonyymien Apollon muusien terapiais-
tunnossa ja kyytiä saavat niin juopotte-
levat taiteilijamiehet kuin kulisseja kan-
nattelevat vaimotkin.  

Liput 28 / 26 €, ennakkoon tämän linkin kautta. Va-
rattavissa myös väliaikatarjoilut. Kesto n. 75 min. 

Lisätiedot ja ryhmälipunmyynti puh. 050 5265 163. 
 ESITYKSET KULTTUURIKELLARILLA  ke 27.11. klo 

19.00 ja to 28.11. klo 14:00. 

Muhasaaren teatteri goes Kulttuurikellari 

Jouluraitilla on tunnelmaa - tule mukaan 
Tervetuloa 22.11 klo 17.30-20.00  

Punkaharjun jouluraitti -tapahtumaan  
 

esittelemään toimintaa 

myymään tuotteita 

esiintymään 

viihtymään 

 

Lisätiedot ja paikkavaraukset:  
Ruth  Lähdeaho-Kero  

040 550 1956, punkaharjun@yrittajat.fi 
 

Lämpimästi tervetuloa! 

https://muhasaarenteatteri.tapahtumiin.fi/fi/
mailto:punkaharjun@yrittajat.fi
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9. 11. Porrastreenit Olavinlinnassa lauantaina 
9. 11. klo 11-13. Mukana lapsiparkki ja pehmo-
miekkailua.  
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

13. 11. KultRinki kirjastolla, pääkirjasto Joelin 
ala-aulan tiloissa keskiviikkona 13. 11. klo 14-

17. Tule juttelemaan ja kuulemaan tuoreimmat 
KultRinkikuulumiset. Mukana myös Parasta Ete-
lä-Savoon -hanke ja Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry. 
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

14. 11. Ensimmäinen kulttuurisen vapaaehtois-
toiminnan koulutus torstaina 14. 11. klo 18 Jär-
jestötalo Kolomosessa, Pappilankatu 3, Savon-
linna. Ensimmäisen kerran aiheena ovat vapaa-
ehtoistoiminnan ja KultRinki luotsitoiminnan pe-
rusteet. 
 

20. 11. Sidosryhmien rooli sote-palveluiden 
tuottamisessa tilaisuus keskiviikkona 20. 11. 
klo 9-14.15 XAMK:n Savonlinnan kampuksella. 
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

20. 11. Perheilta keskiviikkona 20. 11. klo 
17.30-19.00 kohtaamispaikka Tikantanssissa, 
Olavinkatu 42, Savonlinna teemalla 
"Pysähdytään somen ja pelien äärelle".  
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

21. 11.  Yssi.fi –palvelualustan ja yhteistyö-
kumppaneiden ”pienmessutapahtuma” Ranta-
salmen kunnantalolle torstaina 21. 11. klo 13-

16.  
Tilaisuuteen on esittelijöiksi kutsutte erityisesti 
kotona asumista tukevia yrityspuolen palvelu-
tuottajia, harrastustoimintaa ja muuta virik-
keellistä vapaa-aikaa ohjelmoivia toimijoita, 
Rantasalmen kunta, Sosteri, hankeorganisaa-
tioita ja –toimijoita sekä yleisesti ottaen kaikkia 
niitä toimijoita, jotka tuntevat teeman omak-
seen. 
Yleisöksi taas kutsutaan kaikkia teemoista kiin-
nostuneita toimijoita sekä toimintojen ja palve-
lujen käyttäjiä. 
Juttu toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

21. 11. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 21.11.2019 klo 

18.00 Järjestötalo Kolomonen, Pappilankatu 3, 
Savonlinna. Kokousmateriaali löytyy Kolomosen 
kotisivuilta osoitteesta www.kolomonen.fi 
11.11.2019 alkaen. 
Tervetuloa! 
 

24. 11. Luetaan Lehtosta Kahvila Saimassa 
sunnuntaina 24. 11. klo 14-16.  
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

29. 11. Ammattilaisten aamiainen teemalla 
"Kun koko maailma kulkee taskussa - haitalli-
nen netin käyttö ja pelaaminen" Sääminkitalolla 
perjantaina 29.11. klo 8.15-10.00.  
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

3. 12. Puhutaan vatsavaoivoista tilaisuus tiis-
taina 3. 12. 2019 klo 9.30-12.00 Setlementti 
Linnalan Nuoret ry:n kohtaamispaikassa Käm-
mekänkatu 2, Savonlinna.  
Ilmoitus toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

4. 12. Enonkosken kunnantalolla koulutusilta  
keskiviikkona 4. 12. klo 17-20 tuki– ja avustus-
asioista sekä toiminnan kehittämisestä. Tilai-
suutta järjestämässä Enonkosken kunnan kans-
sa mm. Piällysmies ry, Järvi-Suomen Kylät ry ja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 
 

14. 12. Yhdistysten perinteiset joulumyyjäiset 
järjestetään tänä vuonna 14.12 klo 9-13 Sää-
mingin seurakuntatalon salissa os. Säämingin-
katu 4 Savonlinna. (HUOM. UUSI PAIKKA).  
Järjestelyvuorossa Savonlinnan Karjalaseura ry. 
Pöytämaksu 10€, paikkoja on rajoitetusti.  
Pöytävaraukset 9.12 mennessä  puhelimitse 
0505944102. 
 

22. 1. 2020 Sosteri ja Savonlinnan Seudun 
Kolomonen kutsuu kaikki toimialueemme poti-
las– ja sote-yhdistykset yhteiseen työpajaan 
Sosterin C-saliin keskiviikkona 22. 1. 2020 klo 
12.00-14.30 ideoimaan ja suunnittelemaan yh-
teisiä toimia alueemme potilas– ja sote-

yhdistysten toiminnan kehittämiseen ja vahvis-
tamiseen.  
Juttu toisaalla tässä kuukausi@postissa. 
 

 

 

http://www.kolomonen.fi
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Asukasloikan hankeperhe on ideoinut loppu-
vuodelle ja uuden vuoden alkuun useita tapah-
tumia, joista kalenteriin kannattaa merkitä aina-
kin Porrastreenit 9.11, KulRinki kirjastotapaami-
nen 13.11,  KultRinkiluotsikoulutus 14.11, Asu-
kasloikan järjestämät työmyyrien aamukahvit 
4.12 sekä Joulutori 17.-18.12. Ensi vuoden suu-
rimmista tapahtumista on päivämäärä lyöty luk-
koon jo 8.5. Eurooppa-päivän etkoille Olavinlin-
nassa. 

Joulutori onkin uusi tapahtuma, jossa tapahtu-
matuen kilpailutuksen voitti Savonlinnan Kylät 
ry. Joulutori järjestetään Jalmarinaukiolla iltata-
pahtumana ja tavoitteena on mahdollistaa jou-
lutunnelman syttyminen myös yksinäisten jou-
lunviettäjien sydämiin perinteisin joulumusii-
kein, puurotarjoiluin, esityksin ja joulukoristepa-
join.  

Tapahtumia päivitetään ja kalenteri elää jatku-
vasti, ja parhaiten perillä pysyy seuraamalla fa-
cebookissa Asukasloikka Savonlinna -sivuja se-
kä kunkin hankkeen omia sivuja hakusanoilla 

Hattunarikka, Vesj´kansa, Savonlinna Liikkuu, 
KultRinki, Savonlinnan 4H-yhdistys (Job4You), 
Lähde Vaikuttaa. 

Näillä näkymin Asukasloikka ei voi enää avata 
uusia hankehakuja, mutta tapahtumatukeen on 

jaettavissa vuodelle 2020 
pieni potti. Suunnitelmis-
sa on mm. kaupungin-
osissa kiertävät toimin-
nalliset kesäpäivät. Jos 
haluat olla mukana raken-
tamassa osallistavaa oh-
jelmaa kesäpäivillä, olet-
han yhteyksissä Virpiin tai 

Jonnaan. Myös Unel-
mien kesätyö UKT 
2020 haku avataan 
alkuvuonna, joten 
nyt on juuri oikea 
aika unelmoida ensi 
kesää! 

Asukasloikan loppuvuosi on täynnä tohinaa 
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TÄSTÄ LINKISTÄ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScim1k-77LgwerQQO5nYm9sdetftKlLChj8DF8f3flOwu3ErQ/viewform
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ILMOITTAUTUMINEN VIIMEISTÄÄN 11. 11. TÄSTÄ LINKISTÄ 

https://www.lyyti.fi/reg/Sidosryhmien_rooli_sotepalveluiden_tuottamisessa_7847
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https://www.kunteko.fi/katso/1022
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/abf8a225-b5d1-4355-8718-6264ac34a52e?displayId=Fin1833510


Kuukausi@posti 10-2019 -24- 

SPEKin ja yhteistyötahojen koordinoiman  
Paloturvallisuusviikon aloittava  

Päivä Paloasemalla® -tapahtuma järjestetään  
jälleen lauantaina 23.11.2019. 

 

Tapahtuman aikana opitaan tärkeitä paloturvallisuustaitoja  
ja tutustutaan palokunnan toimintaan hauskoilla tehtävärasteilla. 

 

Tilaisuuksien yhteydessä paloasemille on mahdollista sovitella  
muunkin auttamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen  

suuntautuvan järjestötoiminnan esittelyä. 
 

Jos haluatte mukaan toimialueemme Päivä Paloasemalla tilaisuuksiin,  

olkaa yhteydessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön  

Etelä-Savon koordinaattoriin Vesa Pietiläiseen,  

puhelin 040 733 5448 tai sähköposti vesa.pietilainen@spek.fi 

 

Toimialueemme Päivä Paloasemalla -tapahtumat  

löytyvät tämän linkin kautta 
 

mailto:vesa.pietilainen@spek.fi
https://paloturvallisuusviikko.fi/paiva-paloasemalla/#asemat
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