
Toimintavuosi on kääntymässä lopuilleen, eri-
laiset joulujuhlat, myyjäiset ja kauden päättä-
jäiset täyttävät yhdistysten, yhteistyökumppa-
neiden ja muiden yhteisöjen toimijoiden kalen-
terit.  

Tämän loppukirin jälkeen meidän kaikkien on 
hyvä laskeutua joulun viettoon juuri sillä taval-
la, joka kullekin tuntuu omimmalta.  

Joulun hengessä kannattaa suosittaa ihmisille 
pään nostamista ylös omasta kuplasta. Joulun 
hengessä voisi miettiä, mitä itse voisi tehdä 
toisten ihmisten hyväksi. Ei pelkästään lähim-
mäisten vaan hieman kaukaisempienkin. 

Hyvä tapa voisi olla vain tutun toimijan tai 
kaukaisen sukulaisen muistaminen soitolla, 
naapurin houkutteleminen kauneimpiin joulu-
lauluihin yhdessä tunnelmoimaan tai vaikkapa 
naapuriasunnon yksinäisen papan kutsuminen 
tapaninpäiväkahveille.  

Pieniä isoja tekoja, joita viljelemällä voimme 
jakaa iloa ja riemua ympärillemme. Hyvin te-

hokkaasti ja pienin panostuksin. 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n puolesta 

kiitämme kaikkia yhdistyksiä, yhteisöjä ja yh-
teistyökumppaneita päättymässä olevasta toi-
mintavuodesta, toivotamme rauhallista joulun 
aikaa ja menestyksellistä toimintavuotta 2020. 

Toivottaa 

Koko Kolomosen tonttujoukko! 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

Puhelin: 044 713 1095, Sähköposti: kolomonen@kolomonen.fi 

Kuukausi@posti 11-2019 



Joulukuun kuukausi@postin sisältö 
Toimintavuoden 2020 kolome Kolomosen suurta tapahtumaa ································· 3 

YSSI.FI –palvelualustan palvelulupaus vuodelle 2020 ············································ 4 

Sosiaali– ja terveysalan yhdistykset kutsutaan yhteiseen pajaan ····························· 5 

Tule tekemään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa ······································ 6 

Enemmän rahoitusta hankerahoista ····································································· 7 

Ennakkotieto STEAn arviointikoulutuksesta ··························································· 8 

Kolomosen parhaat palvelut ··············································································· 8 

Kasvupolku –hanke käynnistyi ············································································ 9 

Mielenkiintoisia aineistoja ··················································································· 10-11 

Avoimia rahoitusmahdollisuuksia ········································································· 12 

Saimaan hyvä maakunta ···················································································· 13 

Tuunaansaaren luolaston uusi tuleminen ······························································ 14 

Tervetuloa Kolomoseen joulutortuille ja kortin tekoon ············································ 15 

Sosteri etsii hoitohenkilökuntaa ··········································································· 16 

Koko kansan itsenäisyyspäivä tapahtuma ····························································· 17 

Joulupostia ikäihmisille······················································································· 18 

Yhdistysten joulumyyjäiset ················································································· 19 

Joulutori Jalmarin aukiolla ·················································································· 20 

Tonttuhölökkä kutsuu liikkumaan ········································································ 21 

Innostavaa kulttuuria Savonlinnaan ····································································· 22 

Ohjaamo kutsuu pikkujouluihin ··········································································· 23 

Poimintoja Etelä-Savon perhekeskustoiminnasta ··················································· 24 

Viiden tähden verkosto kutsuu Juvalle ································································· 25 

Vielä ehtii hakemaan Piällysmiehen leader-tukea ··················································· 26 

Duunipörssi kutsuu taas toimijoita ······································································· 27 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukausi@posti 11-2019 

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.  
Seuraava kuukausi@posti ilmestyy tammikuussa viikolla 3 ja siihen tarkoitetut aineistot tulee toimittaa 

Kolomoseen viimeistään perjantaina 3. 1. 2020 osoitteella kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n hallitus 

 

Tapani Lipsanen, puheenjohtaja  
 

Varsinainen jäsen    Varajäsen     Toimintavuodet 
 

Petri Kapanen     Sariia Linnamurto   2020-2021 

Ritva Peltonen     Stephen Condit   2020-2021 

Matti Kosonen     Esa Hirvonen    2020-2021 

Jari Markkanen     Matti Nousiainen   2019-2020 

Arja Väisänen     Harri Halko    2019-2020 

Ossi Blomerus     Liisa Aro     2019-2020 
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Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n uuden toimintavuoden 
suurimmat joukkotapahtumat on 
jo asetettu kalenteriin omille 
paikoilleen. 

Tapahtumiin osallistujien ja eri 
yhteistyökumppaneiden kannat-
taa kirjata ainakin seuraavat 
kolme ajankohtaa jo upouusiin 
vuoden 2020 kalentereihin, sillä 
tulemme heti uuden toiminta-
vuoden käynnistyessä kutsu-
maan teitä mukaan näiden ta-
pahtumien suunnitteluun ja to-
teutukseen. 

 

Yhdistystori uudistuu ja siirtyy kesäkuulle 

Perinteinen yhdistysten kevättori siirtyy ensi 
vuonna toukokuulta kesäkuulle. Vuoden 2020 
yhdistystori järjestetään perinteisessä paikassa 
eli Savonlinnan kauppatorilla lauantaina 6. 6. 
2020. 

Päivän rakennetta tullaan myös uudistamaan. 
Perinteisempi yhdistystoriosuus järjestetään 
edelleen aamusta alkuiltapäivään, mutta nyt ta-
pahtumaa on tarkoitus jatkaa myös illansuuhun 
erityisesti viikonvaihteen aamuherätyksiin tottu-
mattoman nuoremman kansanosan tavoitta-
miseksi. 

Yhdistystorin keskeisiä toteuttajakumppaneita 
tulevat edelleen olemaan Asukasloikka Savonlin-
na - seuraava askel hanke eri tuensiirtohankkei-
neen, Savonlinnan Kylät ry Avoimet kylät –
tapahtumineen sekä Savonlinnan kaupunkikes-
kustan ja torin perinteiset toimijat kesäkauden 
avauksen tiimoilta. 

 

Syystulet laajenevat ja monipuolistuvat 
Syksyllä 2018 Savonlinnan Seudun Kolomonen 

ry:n ja Asukasloikka Savonlinna -hankkeen toi-
mesta ja Savonlinnan kaupungin tuella henkiin 
herätetyt Savonlinnan Syystulet järjestetään 4.-
6.9.2020 Riihisaaren, rannan puistoteiden, sata-
man ja mahdollisesti myös Linnankadun alueel-
la. 

”Varmoja” osuuksia Savonlinnan Syystulilla 
ovat luonnollisesti tulishowt, kynttilälyhtyjen as-
kartelut ja vesille laskut, keskiaikamarkkina ja 
lähituottajien ja käsityöläisten syystori. 

Uusi, yhdessä alkuvuodesta suunniteltava 
osuus tulee olemaan Kulttuurien yö, jonka mer-
keissä tapahtumaa laajennettaisiin jo perjantai-
iltaan ja iltayöhön sekä Syystulien varsinaiselle 
tapahtuma-alueelle että toivottavasti myös mui-
hin Savonlinnan kaupunkikeskustan tiloihin ja 
alueille. 

Kulttuurien yö on vielä raakile ja ideointiasteel-
la, mutta tammikuun 2020 aikana käännymme 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimesta 
eri toimijoiden puoleen ja selvittelemme, millai-
sia toiveita, odotuksia ja valmiuksia olisi laajen-
taa Savonlinnan syystulia tällaisella kulttuuri-
osuudella. 

 

Hyvinvointimessut panostavat liikuntaan 

Savonlinnan vuosi vuodelta laajentuneet Hy-
vinvointimessut järjestetään Tanhuvaara Sport 
Resortissa 25.-26.9.2010  ja messut panostavat 
tällä kertaa erityisesti liikunnan hyvinvointia 
tuottavan ja ylläpitävän roolin esilletuomiseen. 

Tämän teeman esilläoloa Hyvinvointimessuilla 
on edellisten messupalautteiden valossa toivot-
tu, joten Savonlinnan Seudun Kolomonen ry pa-
nostaa ensi vuonna erityisesti eri liikuntatoimi-
joiden saamiseen mukaan Hyvinvointimessujen 
suunnitteluun ja toteutukseen. 

 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
044 741 9820 
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Vuoden 2020 hailaitit tiedossa 
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YSSI.FI –palvelualusta antaa käyttäjilleen ja 
täyttäjilleen palvelulupauksen vuodelle 2020. 
Mutta toivoo  samalla myös ”vastalupausta” kai-
kilta ystäviltään. 

YSSI.FI:n palvelulupaus kattaa jo olevien ko-
konaisuuksien, kuten yhdistyshakemiston, ta-
pahtumakalenterin ja harrasteluettelon, jatku-
van kehittämisen sekä uusien tarvittavien toi-
mintojen perustamisen. 

Palveluhakemiston täyttäjiltä  YSSI.FI –
palvelualustan ylläpitäjä puolestaan toivoo entis-
tä aktiivisempaa panosta palvelualustan eri osi-
oiden täyttämisessä. 

-Toivottavasti yhdistykset ja muut toimijat 
täyttävät YSSI.FI –palvelualustaan järjestämi-
ään toimintoja, palveluja, harrasteita ja tilai-
suuksia. 

-YSSI.FI –palvelualustalla on kuukausittain 
useita tuhansia käyttäjiä, joten tätä kanavaa 
kannattaa hyödyntää omien toimintojen ja pal-
velujen esittelyssä. 

 

Käyttäjät odottavat täyttäjiä 

YSSI.FI palvelualustan käyttö on lisääntynyt 
tasaista vauhtia koko toimintavuoden 2019 
ajan. Pienoinen hyppäys käyttäjämäärissä on 
havaittavissa loppuvuodesta, kun Sosterin ja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhdessä 
kehittämä ikäihmisten kotiin tuotavia palveluja 
esittelevä palvelukokonaisuus julkaistiin. 

-Kotiin tuotavat palvelut –hakemisto esitte-
lee tässä vaiheessa ikäihmisten kotona asumista 
tukevia yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen tuot-
tamia palveluja ja tämä hakemisto korvaa jat-
kossa Sosterin Ikäihmisten palveluoppaassa 
julkaistut tiedot yksityisten ja yhdistysten tuot-
tamista palveluista. 

-YSSI.FI –palvelualustan Kotiin tuotavat pal-
velut –hakemisto tulee siis jatkossa olemaan se 
”työkalu”, jonka kautta niin ikäihmiset itse, hei-

dän omaisensa ja esimerkiksi 
Sosterin palveluohjaajat ja ko-
tipalvelun työntekijät löytävät 
keskitetysti ikäihmisten kotona 
asumista tukevat palvelut. 
-Yhteistyössä Sosterin kanssa 
olemme tällä samalla konsep-
tilla rakentamassa myös lapsi-
perheille vastaavaa palvelua 

YSSI.FI –palvelualustalle. 
-Tämä työnimellä ”Lapsiperheiden kotona asu-

mista tukevat palvelut” -kokonaisuus julkaistaan 
YSSI.FI –palvelualustalla alkuvuodesta 2020. 

 

Muitakin uusia toimintoja tulossa 

Sosterin kanssa yhdessä kehitettävien palvelu-
jen lisäksi YSSI.FI –palvelualustaan ollaan kehit-
tämässä myös muita toimintaa helpottavia pal-
veluja. 

-Vapaaehtoistyön palvelukeskusta ollaan ra-
kentamassa Eevi ja Eemil Tannisen säätiön tuel-
la ja tämä toiminto tulee niin ikään käyttöön al-
kuvuodesta 2020. 

-Vapaaehtoistyön palvelukeskuksen ideana on 
helpottaa Savonlinnan seudulla vapaaehtoistyö-
tä järjestävien yhdistysten ja yhteisöjen toimin-
taa sekä lisätä vapaaehtoistyön tarjontaa ja re-
sursointia.  

-Ideana on myös helpottaa kansalaisten ha-
keutumista mukaan vapaaehtoistyöhön sekä toi-
saalta myös vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitse-
vien kansalaisten avun löytämistä. 

Vapaaehtoistyön palvelukeskuksen lisäksi YS-
SI.FI –palvelualustaan ollaan alkuvuodesta 2020 
julkaisemassa myös ”parhaat paikat” -
hakemisto, jossa tullaan esittelemään yhdessä 
kokonaisuudessa Savonlinnan seudun erilaiset 
yhdistysten, yhteisöjen ja yritysten ylläpitämät 
kokoontumis- ja harrastetilat. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Sirpa Kolistaja 

sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
0500 691 574 

 

Kimmo Käärmelahti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
044 741 9820 
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Uuden vuoden palvelulupaus 
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SOSTERI JA SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

KUTSUVAT POTILASYHDISTYSTEN EDUSTAJAT 

YHTEISEEN TYÖPAJAAN KEHITTÄMÄÄN 

MONIPUOLISEMPAA POTILASTOIMINTAA 

SOSTERIN C-SALIIN 22. 1. 2020 KLO 12-14.30 

TULE PUHALTAMAAN 

POTILASYHDISTYKSIIN 

UUTTA PUHTIA 

PUHTIA 

POTILAS-

YHDISTYKSIIN 

TEHOSTETAAN 

TEEMAPÄIVIÄ 

 

OTETAAN  
OLKA OMAKSI 

Puhtia potilasyhdistyksiin  
-työpajassa ideoidaan yhteisiä 
keinoja erityisesti potilasyhdis-
tysten, mutta myös muiden so-
siaali– ja terveysalan yhdistys-
ten toiminnan lisäämiseksi ja 
kehittämiseksi. 
 

Työpajassa etsitään ja esitel-
lään myös erilaisia rahoitus-
mahdollisuuksia yhdistystoi-
minnan rahoittamiseksi. 
 

 

Tehostetaan teemapäiviä  
-työpajassa mietitään, voisim-
meko yhdistysten yhteistyöllä 
vuosittain panostaa erityisesti 
joidenkin sairauksien, potilas-
ryhmien tai erityisteemapäivien 
viettoon ”voimavarat yhdistä-
en”. 
 

Ja seuraavan vuonna voimme 
taas yhdessä sopien ottaa to-
teutettavaksi isommalla joukol-
la jonkin toisen teemapäivän 
tai -viikon toteutuksen 

Otetaan OLKA omaksi  
-työpajassa ideoidaan vuoden 
2020 alusta Sosterin puitteissa 
käynnistyvää OLKA-toimintaa. 
OLKA-toiminnassa organisoi-
daan vapaaehtoisten toimitaa 
esimerkiksi poliklinikoille, sai-
raalan osastoille tai vaikkapa 
ikäihmisten palvelukotiin. 
 

Työpajassa etsitään yhdessä 
keinoja vapaaehtoisten innos-
tamiseen ja OLKA-toiminnan 
toteutukseen. 

TYÖPAJAT OVAT AVOIMET KAIKILLE TEEMOISTA KIINNOSTUNEILLE 

Ilmoittautuminen 17. 1. 2020 mennessä sähköpostilla osoitteeseen  
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Lisätietoja myös puhelimitse 044 741 9820 
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Savonlinnalaisille ollaan laatimassa lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Suunnitelma 
on päätetty laatia keväällä 2019 hyväksytyn 
Etelä-Savon maakunnan lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelman pohjalle. Tämä suunnitel-
ma löytyy tämän linkin kautta. 

Kuntaliitto ja THL on myös laatinut hyvää oh-
jeistusta kuntien hyvinvointisuunnitelmien laati-
miseen. Molemmissa ohjeistuksissa kannetaan 
huolta erityisesti kansalaisten osallisuuden var-
mistamisesta hyvinvointisuunnitelman suunnit-
telussa ja toteutuksessa. 

Kuntaliiton ohjeistus lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelman laatimiseen löytyy tämän lin-
kin kautta ja THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos) ohjeistus puolestaan tästä linkistä. 

Valmistelu on Savonlinnan kaupungin osalta 
vastuutettu sivistystoimen tehtäväksi ja työtä 
tekemään on nimetty myös erillinen  työryhmä. 

Tähän työryhmään on saatu myös las-
ten, nuorten ja perheiden parissa työs-
kentelevien yhdistysten ja yhteisöjen 
edustajat. 
Nämä yhdistysten ja yhteisöjen edusta-
jat työryhmässä ovat Savonlinnan 4H –
yhdistys ry:n Maija Tuunanen, Setle-
mentti Linnalan Nuoret ry:n Rikhard Blo-
merus sekä Savonlinnan seurakunnan 
Jaana Pesonen. Työryhmässä on myös 
laaja edustus kaupunkiorganisaatiosta, 
Sosterista sekä muista lasten ja nuorten  
Työryhmä valmistelee Savonlinnan las-
ten ja nuorten  hyvinvointisuunnitelman 
kevään 2020 aikana Savonlinnan kau-
punginvaltuuston käsiteltäväksi. 
 

Avoin tilaisuus vaikuttaa hyvinvoin-
tiin 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-
man laatiminen on kuntien lakisääteinen 
tehtävä, mutta monet kunnat näkevät 
muunakin kuin ”hallinnollisena pahana”.  
Näissä kunnissa on otettu tosissaan 
Kuntaliiton ja THL:n evästykset, että hy-
vinvointisuunnitelman laatimiseen, tie-
don tuottamiseen, palvelujen suunnitte-
luun ja niiden toimivuuden ja hyödylli-
syyden suunnitteluun otetaan aktiivisesti 

asukkaat, asiakkaat, lapset ja perheet. 
Tätä tavoitetta edistääkseen Sosteri, Savonlin-

nan Seudun Kolomonen ry ja Savonlinnan Hy-
vinvoinnin Yhteistyöryhmä SHY järjestävät yh-
teistuumin tammikuun lopussa kansalaisillan, 
jossa etsitään lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaan sisällytettäviä konkreettisia asioi-
ta, vastuutahoja, aikatauluja yms. ideoita. 

Kansalaisilta ja työpaja järjestetään Sosterin C
-salissa, Keskussairaalantie 6, keskiviikkona 29. 
1. 2020 klo 17.00 alkaen.  

Työpajaan ei tarvita ennakkoilmoittautumista, 
vaan Savonlinnan lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaa voi tulla tähän tilaisuuteen laati-
maan jokainen, joka tuntee asian omakseen. 
Lisätietoja pajasta saa Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry:stä Kimmo Käärmelahdelta, sähkö-
posti kimmo.kaaarmelahti@kolomonen.fi ja pu-
helin 044 741 9820. 

Nyt tehdään yhdessä lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaa savonlinnalaisille 

https://lapeetelasavo.files.wordpress.com/2019/04/lasten-ja-nuorten-hyvinvointisuunnitelma-etelc3a4-savo-2019-2021.pdf
http://testshop.kunnat.net/product_details.php?p=280
http://testshop.kunnat.net/product_details.php?p=280
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/johtamisen_tueksi/mika_ohjaa_toimintaa/lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Hankerahoituksen nykyistä tehokkaampi hyö-
dyntäminen on seutukuntamme yhdistysten ke-
hittämistoiminnan yksi keskeinen kulmakivi. Esi-
merkiksi yhteiskunnan suora toiminnan tuki tun-
tuu pienentyvän vuosi vuodelta ja samaan ai-
kaan esimerkiksi STEA:n, ESR:n ja muiden yh-
distysten kannalta keskeisten rahoittajatahojen 
linjauksista on havaittavissa arvostus laajaan 
yhteistyöhön, kokeilukulttuuriin ja kansalaisten 
osallisuuden vahvistamiseen. 

 

Tehostamiseen yhteistä panostusta 

Yhdistystoiminnan keskeisten paikallisten yh-
teistyökumppaneiden, esimerkiksi Savonlinnan 
kaupungin, Sosterin ja oppilaitosten palauttees-
sa on kiinnitetty huomiota hankesuunnittelun 
heikkouksiin. 

Hankesuunnitelmia tehdään ”teollisuusvakoilun 
pelossa” pienissä ympyröissä, yhteistyökumppa-
neita etsitään paria viikkoa ennen hakemuksen 
jättöaikaa perustelulla ”ei teidän tarvitse mitään 
tehdä kunhan allekirjoitatte yhteistyösopimuk-
sen” ja kuntarahoitusosuuksia haetaan siinä vai-
heessa, kun esimerkiksi kaupungin tiukka bud-
jetti on jo hyväksytty ja jaettu eri kustannuspai-
koille tiedossa olevien toimintojen toteutta-
miseksi. 

Työllisyys– ja elinkeinohankkeiden yhteistyö on 
pääsääntöisesti  pelittänyt hyvin, mutta esimer-
kiksi hyvinvointialan (kulttuuri, vapaa-aika, sosi-
aali, terveys) hankkeissa on jäänyt hakematta ja 
saamatta avustuksia pahimmillaan palautteella 
”sopikaa nyt ensin siellä pienessä kaupungissa 
keskenänne, millaisia hankkeita valmistelette ja 
haette”. 

Tästä, osin ihan aiheellisesta, kritiikistä syntyi 
ajatus perustaa epävirallinen ”hankepooli”, jossa 
kaikki keskeiset hanketoimijat kokoontuvat 
säännöllisesti ideoimaan, valmistelemaan ja ar-
vioimaan seutukunnalle haettavia hankkeita. 

 

 

Pallo heitettiin Kolomoselle 

Hanketoiminnan kehittämiseksi ko-
koonnuttiin Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n toimesta ensim-
mäiseen viralliseen tapaamiseen 
marraskuun alussa. Edustettuina 
olivat mm. Savonlinnan kaupunki, 
Sosteri, XAMK, SAMIedu, Tanhu-
vaaran Urheiluopisto, Savonlinnan 
Kristillinen Opisto sekä Savonlinnan 

seurakunta. 
Viesti tästä tapaamisesta oli selkeä. Tarvitsem-

me Savonlinnan seudulle yhteisen foorumin, 
eräänlaisen ”hankepoolin”, jonka puitteissa kehi-
tetään avointa hankkeiden ideointia, suunnitte-
lua, hakemista, toteutusta ja arviointia. 

Lisäksi nähtiin tarpeelliseksi luoda myös yhtei-
seen käyttöön tietokanta käynnissä olevista 
hankkeista ja kaikesta siitä tarjonnasta, mitä 
näillä hankkeilla on eri toimijoille tarjota. 

Nämä valmistelutehtävät heitettiin marraskuun 
palaverissa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
tehtäväksi ja on myönnettävä, että niihin on tar-
tuttu innolla. 

 

Tarina jatkuu tammikuussa 

Seuraavaan ”hankepoolin” tapaamiseen kutsu-
taan myös kaikki sellaiset Savonlinnan seudun 
yhdistys– ja yhteisömuotoiset toimijat, jotka ha-
luavat olla kehittämässä omaa ja yhteistä han-
ketoimintaa. Tapaaminen pidetään Järjestötalo 
Kolomosessa 22. 1. 2020 klo 15.00. 

Toivottavaa on, että erilaiset hanketoimijat, ja 
sellaisiksi jatkossa haluavat, sekä hankkeisiin 
yhteistyökumppaneiksi ja osatoteuttajiksi halua-
vat toimijat lähettävät tähän tapaamiseen oman 
edustajansa. 

”Hankepoolin” kokoontumisessa 22. 1. 2020 on 
tarkoitus esitellä ajatuksia myös kevään eri han-
kerahoitusten osalta ainakin STEA:n, ESR:n ja 
Leaderin rahoitusmahdollisuuksien tiimoilta. 

Joten arvoisat hanketoimijat, merkitkääpä 
ajankohta kalentereihinne. Tarkempaan ohjel-
maan palataan heti tammikuun alussa saapuvan 
kutsun puitteissa. 

 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
044 741 9820 

 

LISÄEUROJA HANKERAHOISTA 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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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:  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry ja Järjestötalo Kolomonen 

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

STEA teki tarjouksen, josta 
varmaan yhdenkään STEA-

rahoitteisen tahon tai STEAlta 
tulevaisuudessa avustusta ha-
kevan toimijan kannattaa kiel-
täytyä. 

Kysymys kuului ”Onko alu-
eenne tai verkostonne järjes-
töillä kiinnostusta kehittää 
STEA-avustuksilla rahoitetun 
toiminnan tulosten arviointia ja 
seurantaa? Kaipaatteko seu-
rannan tai arvioinnin järjestä-
miseen tukea tai opastusta?  

Nopea puhelintiedustelu antoi 
tuloksen, että jopa Savonlin-
nan seudulta, ainakin koko 
Etelä-Savosta löytyy STEAn 
edellyttämä määrä arviointikoulutuksesta kiinnostuneita tahoja. Niinpä olemme ilmoittaneet 
STEAlle, että Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on halukas toimimaan Etelä-Savon (ja tarvittaes-
sa myös Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen) arviointikoulutuksen isäntänä. 

Palaamme asiaan tammikuun kuukausi@postissa ja suoraan kaikille alueen STEA-rahoitteisille 
toimijoille lähetettävässä kutsussa viimeistään tammikuun alussa. 

 

Haemme STEAn  
arviointikoulutusta 

mailto:%20sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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Syyskuun alussa käynnistyneessä Itä
-Savon koulutuskuntayhtymän toteut-
tamassa Kasvupolku-hankkeessa kehi-
tetään henkilöasiakkaan palvelukon-
septia. Hankkeen osatoteuttajina SA-
MIedun kanssa työskentelevät Savon-
linnan Toimintakeskus ry ja Bovallius-

Palvelut Oy. 
Kasvupolku –hankkeen tavoitteina on 

tuottaa asiantuntijaverkoston koko-
naispalvelu sekä henkilöasiakkaan että 
työtä tarjoavien yritysten tarpeisiin. 
Samalla tuetaan työllistyvän työnhaki-
jan osaamista ja sen kehittymistä työ-
valmentajan tuella.   

 

Työnhakijoiden ja työpaikkojen  
kohtaamisen edistäminen 

Kasvupolku –hankkeessa kartoitetaan 
toimialueen yritykset ja uudet työteh-
tävät. Savonlinnan ja Pieksämäen alu-
eiden yrityksistä ja muista organisaa-
tioista tehdään työnetsintää, jotta löy-
detään hankkeen asiakkaille työpaikko-
ja sekä työkokeilupaikkoja. Yrityskäynneillä kar-
toitetaan myös tarpeet esimerkiksi rekrykoulu-
tuksille ja lupakorttikoulutuksille. 

Työpaikkojen etsinnän jälkeen hanke etsii 
myös näihin työtehtäviin sopivat ihmiset eli 
hankkeen työvalmentaja etsii ihmisen, joka sopii 
parhaiten juuri tähän työpaikkaan. 

Kasvupolku –hankkeessa pilotoidaan myös  
”Saattaen vaihtaen” menetelmä, jossa työval-
mentaja ja työntekijä menevät yhdessä yrityk-
seen ja työvalmentaja on apuna yritykselle alku-
vaiheessa 1 päivästä – 2 viikkoon. Työvalmenta-
ja auttaa yritystä perehdytyksessä, auttaa työn-
tekijää työtehtävien tekemisessä oikein ja mää-
rätyllä tavalla. 

Lisäksi Kasvupolku –hankkeessa toteutetaan 
tuki ammatillisen osaamisen vahvistamisesta, 
mahdollisista tutkintopoluista ja niihin ohjaami-
sesta; työelämän kortit ja muut erityisosaami-
set, koulutuspohjan vahvistaminen osaamisen 

edistämiseksi esimerkiksi tutkinnon osia suorit-
tamalla, työtehtäväkohtaisen osaamisen vahvis-
tamisen yksilökohtaisesti kunkin toimijan tarpei-
siin. 

Hankkeen puitteissa toteutetaan myös tulevai-
suuden toimijaverkoston kehittäminen rakenta-
malla henkilöasiakkaan kasvupolku toimijaver-
kostona, jossa henkilöasiakas tulee palveltua ja 
pilotoimalla verkostomaista toteutusmallia joka 
sisältää myös uuden yhteisen alustan testauk-
sen. 

 

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Tanja Andersin 

tanja.andersin@samiedu.fi 
044 550 6347 

 

Työvalmentaja Outi Rahikainen,  
outi.rahikainen@toimarisln.fi 
044 555 0799 

Nyt poljetaan  
uutta kasvupolkua 
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Työllistämistoiminnan kehittämistä 

Verkosto ja kumppanuus-järjestöt työllisyyden 
edistäjinä käsikirjan on toteuttanut Vates-

säätiön hallinnoima ja STEAn rahoittama KeKo – 
Kehittämisen koordinaatiohanke. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työllisty-
mistä edistävien järjestöjen elinvoimaa.  

KeKo toimii valtakunnallisesti ja kokoaa alueit-
tain yhteen työllistymistä edistäviä kolmannen 
sektorin toimijoita.  

Tarkoituksena on tukea toimijoiden yhteistä 
kehittämis- ja projektityöskentelyä, joiden läh-
tökohtana ovat vahvat yhteistyöverkostot. 

Tässä käsikirjassa paneudutaan yhteistyön 
merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tar-
joaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkosto-
jen muodostamiseen ja olemassa olevien yh-
teistyömallien vahvistamiseen.  

Aineisto vastaa kysymyksiin, miksi, miten ja 
minkälaisten toimijoiden kanssa yhteistyötä 
kannattaa tehdä, jotta yhteistyön tekeminen 
todella olisi kaikille osapuolille kannattavaa.  

Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolman-
nen sektorin toimijoille, jotka edistävät osatyö-
kykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten 
henkilöiden työllistymistä. Julkaisusta  hyötyvät 
kaikki muutkin työllisyydenhoidon toimijat, jot-
ka työskentelevät samassa toimintaympäristös-
sä ja tavoittelevat samojen asiakkaiden etuja ja 
sujuvia palvelupolkuja. 

Julkaisu ladattavissa tästä linkistä. 
 

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa torjumaan 

Uusi lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemi-
sen toimenpidesuunnitelma Väkivallaton lap-
suus sisältää 93 toimenpidettä 0-17-vuotiaiden 
lasten ja nuorten kohtaaman väkivallan ehkäi-
semiseksi. Sitä toteutetaan vuosina 2020–2025. 

Suunnitelma kattaa fyysisen ja henkisen väki-
vallan, seksuaaliväkivallan ja nettihäirinnän eh-
käisyn eri kasvu- ja toimintaympäristöissä. Toi-
menpidesuunnitelma on käsikirja lasten ja nuor-
ten parissa työskenteleville ammattilaisille ja 

opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuollossa, po-
liisissa, sivistys- ja nuorisotoimessa, oikeuslai-
toksessa ja järjestöissä. 

Suunnitelmassa luetellut toimet perustuvat 
tutkimusnäyttöön ja ammattilaisten työssä esiin 
nousseisiin tarpeisiin. Käsikirja sisältää muun 
muassa tarkistuslistoja ja käytännönläheisiä toi-
mia väkivallan ehkäisemiseksi ja vähentämisek-
si. Lisätietoa toimintasuunnitelmasta tämän lin-
kin kautta. 

 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen  
ei ole tasa-arvoista Suomessa 

Suomalaisten osallistuminen vapaaehtoistoi-
mintaan on aktiivista ja monimuotoista. Lähes 
joka toinen suomalainen on osallistunut vapaa-
ehtoistoimintaan kuluneen vuoden aikana. Suo-
situimmat toimialat ovat liikunta ja urheilu, se-
niorit ja ikäihmiset sekä lapset ja nuoriso. Nais-
ten ja miesten välillä ei ole suurta eroa vapaa-
ehtoistoimintaan osallistumisen määrässä, mut-
ta ikä vaikuttaa siten, että 15–24-vuotiaat osal-
listuvat vähiten, ja 35–44-vuotiaat osallistuvat 
eniten. 

Eroja löytyy myös tarkasteltaessa tuloksia tulo
- ja koulutustaustan mukaan. Korkeasti koulu-
tetut ja hyvätuloiset osallistuvat vapaaehtoistoi-
mintaan tilastollisesti merkitsevästi useammin 
kuin matalammin koulutetut ja vähemmän an-
saitsevat. Eroja on myös siinä, miksi vapaaeh-
toistoimintaan ei osallistuta. Vähemmän koulu-
tetut ja vähemmän ansaitsevat mainitsevat 
muita useammin osallistumattomuuden syyksi 
terveydelliset syyt ja sen, että kukaan ei ole 
pyytänyt heitä toimintaan mukaan. Korkeasti 
koulutetuilla ja hyvätuloisilla korostuu ajanpuu-
te syynä osallistumattomuuteen. 

Tutkimus perustuu Kansalaisareenan suoma-
laisia tilastollisesti edustavaan kyselyaineistoon 
vuodelta 2018. 

Gradu kokonaisuudessaan avautuu luettavaksi 
tämän linkin kautta. 
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https://www.vates.fi/media/julkaisut_kirjat/keko_kasikirja_digitaalinen.pdf
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Rakankeräyslaki uudistuu 

Uusittu rahankeräyslaki astuu voimaan maa-
liskuun 2020 alussa. Uudistuksen myötä pieni-
muotoinen varainkeräys helpottuu olennaisesti 

Kertaluontoisissa pienkeräyksissä joiden tuot-
to on korkeintaan 10 000 euroa riittää jatkossa 
pelkkä ilmoitus poliisilaitokselle viimeistään 5 
arkipäivää ennen keräyksen käynnistymistä. 

Pienkeräyksen järjestäjältä ei edellytetä toi-
minnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä ja ke-
räyksen voi järjestää muuhunkin kuin yleis-
hyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elin-
keinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön 
varallisuuden kartuttamiseen.  

Pienkeräys saa kestää korkeintaan kolme kuu-
kautta. Sama taho voi järjestää pienkeräyksen 
korkeintaan kaksi kertaa vuodessa.  

Pienkeräyksen voi järjestää myös rekisteröi-
mätön vähintään kolmen luonnollisen henkilön 
muodostama ryhmä, jonka jäsenistä vähintään 
yksi on täysivaltainen ja muut ovat täyttäneet 
15 vuotta ja joilla kaikilla on  kotikunta Suo-
messa. Poliisilaitos antaa pienkeräykselle  lupa-
numeron. 

Lue lisää uudesta rahankeräyslaista valtioneu-
voston verkkosivuilta tämän linkin kautta. 

 

Rovaniemellä tutkittu sopii  
sovellettavaksi myös Savonlinnaan 

Aikalaiset arjessaan - kuvia kyläyhteisön pai-
kasta kaupungissa –tutkimus on tehty Lapin yli-
opistossa ja tutkimusalueena on Rovaniemen 
kaupunki kylineen, mutta tutkimuksessa on pal-
jon Savonlinnan seudullekin sopivia huomioita. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa 
kaupungin hallinnollisen keskustaajaman ulko-
puolisten sivukylien asukkaiden asemasta sekä 
kylien asukkaiden arjen rakentumisesta tilan-
teessa, jossa julkisten palveluiden järjestämis-
vastuussa olevan kunnan hallinnolliset raken-
teet muuttuvat. Tutkimuksen olennainen kysy-
mys on, miten etäällä kaupunkikeskuksesta 
asuvien kylien asukkaiden arjen puitteet muo-

toutuvat suhteessa kunnan virallisiin hallinnolli-
siin rakenteisiin.  

Vastausta kysymykseen etsitään mm. tarkas-
telemalla, miten sivukylien asukkaiden arki ja 
osallisuus ovat Rovaniemellä muotoutuneet 
kuntaliitoksen jälkeen ja miten tämä asukkai-
den kokemusmaailma on tullut näkyväksi tutki-
musalueen sivukyliä koskevissa myöhemmissä 
Rovaniemen kaupungin kehittämisasiakirjoissa. 

Linkki tutkimukseen löytyy tästä. 
 

Tulorekisteriä joustavoitetaan 

Tulorekisteriin ilmoittamista helpotetaan pie-
nille toimijoille vuonna 2020. Hallitus esittää 
muutoksia, jotka keventävät pienyrittäjien, jär-
jestöjen ja vapaaehtoisten hallinnollista taak-
kaa. 

Esityksen mukaan tulojen ilmoittamisen mää-
räaika pitenee, kun on kyse luontoiseduista, 
palkkaennakoista, verovapaasta kustannusten 
korvaamisesta tai rekisteröidyn yhdistyksen 
maksamista enintään 200 euron kertasuorituk-
sista. 

Lisäksi pieniä kilpailupalkintoja ei tarvitse 
enää vuonna 2020 ilmoittaa tulorekisteriin, jos 
ne ovat enintään 100 euron arvoisia. Poikkeuk-
sena ovat työ- tai palvelussuhteessa maksetta-
vat kilpailupalkinnot. 

Lisää tietoa tämän linkin kautta. 
 

Jaettuun johtajuuteen yhdistyksessä 

Jaettu johtajuus yhdistyksissä -julkaisu kan-
nustaa lukijoita tutkimaan jaetun johtajuuden 
mahdollisuutta omassa yhdistyksessä.  

Julkaisussa korostuu paikallisyhdistyksen nä-
kökulma, mutta jaettuun johtajuuteen liittyviä 
ajatuksia voi soveltaa yhtä hyvin millä tahansa 
järjestön organisaatiotasolla. 

Jaettu johtajuus julkaisun voi ladata tästä lin-
kistä. 
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https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/uusi-rahankerayslaki-voimaan-kevaalla-2020
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Erityisavustukset kulttuurimatkailun  
kehittämishankkeisiin 

Avustus on tarkoitettu Suomen maailmaperin-
tökohteiden, museoiden ja muiden merkittävien 
kulttuurikohteiden, taide- ja kulttuurifestivaalien 
sekä muun taiteellisen ja kulttuurisen toiminnan 
kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin. Hank-
keet voivat liittyä esimerkiksi palveluiden kehit-
tämiseen, uudistamiseen ja markkinointiin, kävi-
jähallintaan ja muuhun kestävää matkailua tu-
kevaan toimintaan. 

Lisäksi avustuksella tuetaan teemallisten (mm. 
historia, perinteet, nykykulttuuri, arkkitehtuuri, 
muotoilu) kulttuurireittien rakentamista, erityi-
sesti tähän liittyvää yhteistyötä Euroopan neu-
voston kulttuurireittitoiminnan kanssa. 

Hakuaika päättyy 12.12.2019 klo 16:15. 
Lisätietoja tästä linkistä. 

 

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.  

Valmistaudutaan myös alkuvuoden 

todennäköisiin apurahahakuihin 

Alfred Kordelinin säätiön apurahat tulevat to-
dennäköisesti hakuun tammikuussa 2020. Sääti-
ön tarkoituksena on edistää Savonlinnan taide- 
ja kulttuurielämää. Rahasto myöntää apurahoja 
ja palkintoja Savonlinnassa kirjoilla oleville tai 
Savonlinnassa taidetta harjoittaville taiteilijoille, 
taiteen tutkijoille sekä taiteen työryhmille. Apu-
rahaa ei myönnetä tilavuokriin, soitinhankintoi-
hin eikä opinto- ja ulkomaanmatkoihin. Savon-
linnan rahasto on perustettu 1981. 

Lisätietoja tämän linkin kautta. 
 

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahas-
ton apurahojen seuraava hakuaika on 10.1. – 
10.2.2020. Apurahaa haetaan apurahanhakijan 
verkkopalvelussa.  

Etelä-Savon rahasto jakaa 705 000 euroa ete-
läsavolaisille tieteen- ja taiteenharjoittajille 
maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistu-
vaa tieteellistä tai taiteellista työtä varten. Apu-
rahaa haetaan Apurahanhakijan verkkopalvelus-
sa ja lausunnot annetaan Lausunnonantajan 
verkkopalvelussa. 

Lisätietoja tämän linkin kautta. 
 

Paikalliselta säästöpankilta tukea  
paikalliseen kehittämistyöhön 

EkspSäätiö jakaa avustuksia ja apurahoja sää-
tiön tarkoituksen mukaisesti yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin sekä tieteelliseen tutkimus- ja ke-
hitystyöhön. 

Järjestöt, yhdistykset tai seurat voivat hakea 
avustuksia säästäväisyyden sekä taloudellisen 
hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuurin, tieteen ja 
taloudellisen kehityksen tukemiseen. 

Voit hakea avustusta tai apurahaa täyttämällä 
sähköisen hakemuslomakkeen suoraan verkos-
sa. 

Säätiö vastaanottaa hakemuksia ympäri vuo-
den. Kaikki vuoden loppuun mennessä saapu-
neet hakemukset käsitellään seuraavan vuoden 
tammi-maaliskuun aikana. 

Lisätietoa tämän linkin kautta. 

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/kulttuurimatkailun-kehittamishankkeet-erityisavustus-
http://www.piallysmies.fi/kehittaminen/teemahankkeet
https://kordelin.fi/apurahat/kaupunki-ja-kohderahastot-2
https://skr.fi/rahastot/etela-savon-rahasto/etela-savon-apurahat
https://www.ekspsaatio.fi/avustusten-haku/?gclid=CjwKCAiArJjvBRACEiwA-Wiqq7GVE-qJrvj-PWWFXa0On7Hv6KVB4dk39iFdCd_-rrJo8saKOQnZOhoC1KMQAvD_BwE
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SAIMAAN HYVÄ MAAKUNTA 

Itä-Suomen kaupungit Lappeenran-
ta, Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Sa-
vonlinna sekä alueen maakuntaliitot 
tavoittelevat yhdessä Euroopan kult-
tuuripääkaupunki -titteliä Itä-

Suomeen vuodeksi 2026. Hanke on 
edennyt Saimaa-ilmiö-nimellä ja kult-
tuuripääkaupunkititteliä haetaan Sa-
vonlinnan nimissä.  

Osana Saimaa-ilmiö 2026 -
kulttuuripääkaupunkihanketta Itä-

Suomen museot ovat päättäneet to-
teuttaa yhteistuotantona Saimaa-

ilmiö – Suomen suurin näyttely -
kokonaisuuden. Näyttelyn suuruus 
tulee sen pitkästä ajallisesta kestos-
ta, näyttelyn jakautumisesta neljän 
maakunnan eri museoihin sekä laa-
jasta näkyvyydestä verkossa.  

Lisäksi ensi vuoden alusta valtakunnalliseen 
Finna-hakupalveluun rakennetaan Itä-Suomen 
museoiden yhteinen Saimaa-ilmiö Finna, joka 
sisältää alueen museoiden digitaaliset aineistot 
ja kokoelmat. Alueen runsas kokoelmatarjonta 
saadaan siten laajasti esiin verkkonäkyvyydel-
lä.  

Saimaa-ilmiön tavoitteena on kehittää ja lisä-
tä ylimaakunnallista yhteistyötä. Kulttuuri näh-
dään alueen vahvuutena sekä elinvoimatekijä-

nä, minkä vuoksi sen asemaa halutaan vahvis-
taa, laajentaa ja tehdä näkyväksi yhteisellä 
imago- ja kehittämistyöllä. Yhteistyön syventä-
minen on Joensuun kaupungin kulttuurijohta-
jan ja Saimaa-ilmiön valmisteluryhmän pu-
heenjohtajan Sari Kaasisen mukaan yksi hank-
keen hienoimmista asioista.  

Lisää ajankohtaista tietoa Saimaa-ilmiöstä 
tämän linkin kautta. 

 

Suomen suurin näyttely on valmisteilla 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hyvin-
vointialan tutkimusympäristö Active tarjoaa ti-
lansa ja osaamisensa jatkossa hyvinvointialan 
toimijoiden kehittämistyöhön vuoden 2020 alus-
ta. 

Kasvuun tähtääville yrityksille, yhdistyksille, 
järjestöille ja julkisille toimijoille suunnattu 
kumppanuus perustuu yhteisten palveluiden ke-
hittämiseen ja myymiseen. Kumppanit voivat 
myydä yhdessä Active Life Labin kanssa kehitet-
tyjä asiantuntijapalveluita omille loppuasiakkail-
leen ja saada osuuden tuloista. 

Tavoitteemme on nostaa eteläsavolaisten hy-
vinvointialan toimijoiden liiketoiminta uudelle 
tasolle. Tarkoituksena on tuoda kumppaneille 
lisäarvoa asiantuntemuksemme ja teknologiam-
me avulla. Toimijat voivat yhteistoiminnan kaut-
ta kasvattaa omaa liiketoimintaansa erityisesti 
asiakkaidensa hyvinvoinnin ja palveluiden vai-
kuttavuuden mittaamisessa. 

Lisätietoja tämän linkin kautta. 

Hyvinvointialan tutkimusympäristö  
Active Life Lab avautuu yrityksille 

https://www.savonlinna2026.fi/
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitystoiminta/active-life-lab/
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Tuunaansaaren luolastoa  
päivitetään 2020-luvulle 

Suomalaisen kesänäyttelyperinteen legendaari-
sin paikka on Pekka Hyvärisen 80-luvulla raken-
nuttama Tuunaansaaren luolasto, jossa järjes-
tettiin lähes 30 vuoden ajan Retretti-
taidenäyttelyitä.  

Parhaimmillaan kesänäyttelyssä kävi vuonna 
1989 huikeat 233 000 vierailijaa katsomassa Ilja 
Repinin taidetta. Kahtena muunakin vuonna 80-

luvulla päästiin yli 200 000 kävijään.  
-Vuodesta 2013 alkaneen hiljaiselon jälkeen 

nyt on aika luolaston uuden nousun, ajan hen-
keen päivitettynä. 

-Jo viime kesänä järjestetty ensimmäinen Pun-
kaharju Art Up-festivaali herätteli hieman luolas-
toa ja siihen liittyviä muistoja.  

-Mutta nyt luolastoa digitalisoidaan ja tavoit-
teena on avata se ainakin osittain ensi kesänä 
niin, että se mahdollistaa modernin interaktiivi-
sen, osallistuvan taide-elämyksen, kertoo Tuu-
naansaaren Luola Oy:n hallituksen puheenjohta-
ja Sinikka Mäkelä.  

-Vielä ei ole suurten taidenäyttelyjen aika, 
mutta ne ovat toiveissamme tulevaisuudessa, 
kun maanpäällinen taidekeskus rakennetaan. 

 

Toinen Punkaharju Art Up  
järjestetään ensi heinäkuussa 

Heinäkuun 5. päivänä 2020 avautuu toinen 
Punkaharju Art Up.  Sen aikana yleisö pääsee 
kokemaan tämän ajan tarpeisiin päivitetyn luo-
laston.  

-Punkaharjulle on helppo tulla vaikka julkisilla 
kulkuneuvoilla, sillä luolaston sisäänkäynti on 
vain 150 metriä Retretin-junaseisakkeesta, 
muistuttaa Mäkelä. 

Luolaston lisäksi Art Up tarjoaa taidetta ja koh-
taamisia. Lavalle nousee mm. Yrjö-palkittu sak-
sofonisti Tapani Rinne. Lisäksi viime vuotiseen 
tapaan tarjolla on keskusteluja ajankohtaisista 
taiteen ja kulttuurin teemoista sekä nousevien 
artistien työpajoissa valmistamia teoksia ja esi-
tyksiä.  

Mukaan toivotaan myös paikallisia toimijoita, 
yhdistyksiä, yhteisöjä, yksittäisiä aktiiveja ja 
matkailuyrityksiä, jotta yhteistyö olisi kaikkia 

hyödyttävää ja innostavaa. 
 -Meille tärkeää on olla nostamassa koko Pun-

kaharjun ja Itä-Suomen kulttuurihistoriaa an-
saitsemaansa arvoon.  

-Haluamme myös markkinoida ihanaa luontoa, 
mutta tahdomme pitää huolta, ettei luontoa pi-
lattaisi.  

-Emme vielä haaveile kultakauden suurista 
yleisömääristä, mutta pitkäjänteisellä kehitys-
työllä ja lähivuosien rakennushankkeilla haluam-
me herättää suomalaisille niin rakkaan kulttuu-
riympäristön jälleen eloon.  

-Toivotamme kaikki kesämatkailijat sydämelli-
sesti tervetulleiksi verestämään vanhoja muisto-
ja ja luomaan uusia, sanoo Sinikka Mäkelä.  

Punkaharju Art Up festivaali  5.7 – 19.7.2020 
Tuunaansaari. 

Lisätietoja Punkaharju Art Up festivaalista tä-
män linkin kautta.  

http://www.artup.fi/
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Hyvät yhdistystoimijat ja yhteistyökumppanit 

Tervetuloa Savonlinnan Seudun Kolomonen ryn 

glögeille ja joulutortuille 

 

JÄRJESTÖTALO KOLOMOSEEN 

tiistaina 10. 12. 2019 klo 14-17 

Tonttuilun lomassa voit osallistua myös... 
 

 

 

 

 

 

...joulukorttitalkoisiin, joiden tuotokset 

jaetaan Savonlinnan Siskojen&Simojen 

välityksessä Savonlinnan seudun 

yksinäisille ikäihmisille. 
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Tämä Sostwerin rekrytointitilaisuus 
on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalal-
le koulutetuille tai hoiva- ja hoito-
alasta kiinnostuneille sekä alalle kou-
lutetuille, jotka ovat syystä tai toises-
ta ovat ajautuneet alalta pois ja riit-
tävän suomen kielen taidon omaavil-
le maahanmuuttajille. 

Torstaina 12.12.2019 klo 12-14 
Sosterin C-salissa järjestettävään 
rekrytointitilaisuudessa Sosterin li-
säksi esittäytyvät ja kertovat tämän-
hetkisistä ja tulevista koulutusmah-
dollisuuksista ja työvoimatarpeista 
Etelä-Savon TE-toimiston, Xamkin 
Savonlinnan kampuksen, Ammat-
tiopisto SAMIedun, oppisopimuspal-
velujen ja erilaisten työvoiman saata-
vuuteen liittyvien hankkeiden edusta-
jat. 

 

Alueella on tarve kehittää  
rekrytointia yhteistyössä  
alueen toimijoiden kesken 

Näköpiirissä oleva eläköitymisbuumi 
ja samanaikainen hallitusohjelmassa oleva te-
hostetun palveluasumisen henkilökuntamitoituk-
sen nostaminen lisäävät työvoiman tarvetta en-
tisestään. Voidaan jo puhua työvoimapulasta. 
Myös oppilaitoksiin hakijamäärät ovat pienenty-
neet. 

- Sosterissa hoito-, hoiva- ja puhtaanapidon 
henkilökunnasta sekä henkilökohtaisista avusta-
jista on huutava pula. Erityisesti kotihoidossa on 
huono tilanne, sijaisia on vaikea saada. Lisäksi 
Savonlinnan alueella on aloittamassa pian useita 
uusia yksityisiä palveluasumisen yksiköitä, mikä 
tarkoittaa kilpailun ammattihenkilökunnasta ko-
venevan edelleen, kertoo hallintoylihoitaja Maija-
terttu Tiainen Sosterista. 

 

Alalle hakeutuvien osalta opintojen  
aloittaminen on tehty helpoksi 

Lähihoitajaopinnot voi aloittaa joka kuukauden 
alussa. Ammattiopisto SAMIedulla suunnitelmis-
sa käynnistää ensi maaliskuussa myös hoiva-

avustaja koulutus. Hoiva-avustajat voivat työs-

kennellä avustavissa tehtävissä, kuten esimer-
kiksi ulkoilutus ja virkistystoiminnan tehtävissä 
esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluissa. 

Oppilaitoksilla on valmiudet järjestää hoito-
työstä poissaolleille tietojenpäivityskoulutusta tai 
tarjota oppisopimuskoulutusta yksilöllisten tar-
peiden mukaan. Oppisopimuskoulutuksella las-
ten ja nuorten koulutusohjelmasta valmistuneet 
lähihoitajat voisivat täydentää tutkintoaan van-
hus- tai vammaispuolelle. 

–Työvoimapula vaatii uudistamaan ja monipuo-
listamaan rekrytointia. Sosterissa on esimerkiksi 
mahdollisuus osa-aikatyöhön kotihoidon tarpei-
den mukaan kaupunki- ja kuntakeskusten ulko-
puolella asuville henkilöille, sanoo Maijaterttu 
Tiainen. 

 

Lisätietoja: 
Maijaterttu Tiainen 

hallintoylihoitaja  
Sosteri  
Puhelin 044 417 3971 

Hoiva-alalla on työtä tarjolla 
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Poimintoja Etelä-Savon perhekeskustoiminnan  
kuukausikirjeestä joulukuulta 2019  

 

Joulukuun teemana kannustaminen Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Avoimet kohtaamispaikat Lisätietoja lapeetelasavo.com/yhteystiedot  
 

Perhekeskukset  Sosterin alue; Lapsi tai nuori, huolestuttaako sinua jokin tai kaipaatko 
keskustelukumppania? Huolia ei tarvitse hautoa yksin. Testaa huolta ja juttele aikuisen 
kanssa nuorten chatissä normaali.fi  
 

Perheneuvo Perheneuvo palvelee jo seitsemässä kunnassa, katso lisää lapeetelas-
avo.com/yhteystiedot  
 

Oletko perhevapaalla ja työelämään palaamiseen liittyvät kysymykset mietityttävät? Vai 
haaveiletko ehkä uudesta urasta, työn löytymisestä tai opiskelusta perhevapaan päättyes-
sä? Perhevapaalta työhön-hanke käynnistyy Essoten ja Sosterin alueen kunnissa. Valmen-
nukset tapahtuvat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lastenhoito on järjestetty. Katso lisätietoja 
www.perhevapaaltatyohon.fi  
 

Lisätietoa lapsiperheiden tapahtumista ja harrastuksista  Savonlinnan seudulla täs-
tä osoitteesta. 
 

 

https://lapeetelasavo.com/teemakuukaudet/
https://normaali.fi/
https://lapeetelasavo.com/yhteystiedot/
https://lapeetelasavo.com/yhteystiedot/
http://www.perhevapaaltatyohon.fi
https://yssi.fi/
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Tervetuloa eteläsavolaiseen viiden  
tähden verkoston tapaamiseen  
Juvalle Tea House of  Wehmaisiin 
(Pieksämäentie 234, 51900 Juva)  
 
Maanantaina 16.12.2019 klo 13 – 16!  
 
Ilmoittaudu mukaan seuraavasta  
linkistä suoraan 9.12. mennessä. 
 
https://link.webropolsurveys.com/S/6C0E016357A21766 
Mukaan mahtuu noin 50 ensin ilmoittautunutta:  
 
Levitä kutsua eteenpäin ja ota verkostokumppanisi mukaan! 
 

Viiden tähden verkostossa tapaavat seuraavat viisi verkostoa ja kutsujina ovat 
näiden verkostojen vetäjät Etelä-Savon ELYstä ja maakuntaliitosta yhdessä: 

Kulttuurin tulevaisuuspöytä 

Kulttuurihyvinvointiverkosto Taikuhyve 

ELO-verkosto 

Hyvä työelämä Etelä-Savossa -verkosto (ent. Työelämä 2020 ja työhyvinvointiverkostot) 

Parasta itään -verkostoa 

 

Teemana tapaamisessa on Parasta itään ja Euroopan kulttuuripääkaupunki  
sekä verkostojen välinen työ yhdessä. Tavoitteena verkostojen tapaamisessa  
on tutustua toisiimme ja ideoida sisältöjä yhdessä tekemiseen näiden verkostojen 
ja hankkeiden kesken.  
 

Ohjelma 

 Klo                 

 13   Teehetki 

 13:15  Tekijägalleria - ihmisten ja verkostojen esittelyä toiminnallisesti 

 14    Merkitykset ja argumentit - pienryhmissä työskentelyä 

    Mitä ja miksi Parasta itään ja Parasta Etelä-Savoon?  

    Savonlinnasta Euroopan kulttuuripääkaupunki – täräyttävät tähdet! 

 15   Kuuman juoman cocktail-kutsut: verkostoitumista ja glögiä  

 16   Tilaisuus päättyy  

https://link.webropolsurveys.com/S/6C0E016357A21766
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