
Rahoituksen hankepaja 6. 4. 
-ilmoittautuminen 21.3.  

 

Kevään rahapajakiertueen kuusi alueellista tilai-
suutta (Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Ranta-
salmi, Savonlinnan kaupunkikeskusta ja Sulkava) 
on takana. Yhteensä kiertueen tilaisuuksiin osal-
listui 57 yhdistystä. Toivottavasti pajoista oli teille 
apua. 
 

Rahapajakevään hankepaja järjestetään Savon-
linnassa Järjestötalo Kolomosessa torstaina 6. 4. 
klo 9.00-15.30. 
 

Hankepajaan valitaan 5-7 erilaista hanketta tai jo 
toimivan hankkeen jatkorahoitushakemusta. 
Hankkeita jalostetaan kehittämisen ja rahoituksen 
asiantuntijan, Ramboll Management Consulting 
Oy:n kehittämisjohtajan Janne Jalavan johdolla 
ja opastuksella maksuttomassa hankepajassa.  
 

Hankepajassa sparrattavat hankkeet voivat olla 
eri rahoittajatahoille suunnattuja, mutta erityisesti 
toivomme mukaan STEA:n, ELY:n ja leader-
rahoituksen hankkeita. 
 

Hankepajaan ilmoittaudutaan tässä linkissä vii-
meistään tiistaina 21. 3. 2017  esittelemällä lyhy-
esti oma hankeidea tai -aihio. 
 

Nuoret apurit 
yhdistysten käyttöön 

 

Nuoret yhdistysapurimme Tiina Europaeus ja Sa-
mi Nikulainen ovat aloittaneet työnsä Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:ssä maanantaina 13. 3.  
 

Nämä STEAn Paikka auki-ohjelman tuella palkatut 
nuoret ovat seuraavan vuoden ajan Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n jäsenjärjestöjen (mikäli 
työpanosta jää, myös ei-jäsenten) käytettävissä. 
 

Tiina Europaeus on reipasotteinen toimistoalan ja 
taloushallinnon moniosaaja ja tapahtumakoordi-
naattori ja -toteuttaja, josta saatte apua monenlai-
siin näiden aihealueiden tehtäviin. Tiinan puhelin-
numero on 044-218 4251  ja sähköposti: 
tiina.europaeus@kolomonen.fi  
 

Sami Nikulainen taas omaa vahvan osaamisen 
mm. tietotekniikasta, nettisivujen tekemisestä sekä 
graafisesta suunnittelusta, joten hän on ehdotto-
masti vastaus moniin yhdistysten tämän alan tar-
peisiin. Samin puhelinnumero on 044-368 6871 ja 
sähköposti sami.nikulainen@kolomonen.fi 
 

Hyvät yhdistysaktiivit.  Annetaan yhdessä näille 
innokkaille ja osaaville nuorille monipuolisia ja 
mielekkäitä työtehtäviä, joissa he saavat arvokasta 
työkokemusta ja pääsevät tutustumaan kolman-
nen sektorin toimintaan ja toimijoihin. 
 

Pyrimme jakamaan nuortemme työpanosta tasa-
puolisesti kaikkien halukkaiden käyttöön. Etenkin 
suurempien tapahtuma-apujen osalta kannattaa 
”varaukset” tehdä hyvissä ajoin. 
 

Mikäli haluatte nuoriamme yhdistyksenne tutustu-
maan toimintaanne, tapahtumiinne lisävoimaksi tai 
vaikkapa erilaisia pienimuotoisia koulutuksia ja 
ohjauksia toteuttamaan, niin voitte olla yhteydessä 
heihin suoraan edellä olevien yhteystietojen kaut-
ta.  
 

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

Yhteydenotto ja ”nuorten tilaus” onnistuu suoran 
nuorisokontaktin lisäksi myös Järvisalon Erjan, 
puhelin 044-571 5920, sähköposti  
erja.jarvisalo@kolomonen.fi  tai Käärmelahden 
Kimmon, puhelin 044-7419820, sähköposti  
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi kautta. 
 

 

Kuukausi@posti 15.3.2017 

Tämä on jo perinnettä, sillä ruudullasi on nyt 
jo toinen Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n ja Järjestötalo Kolomosen kuukau-
si@posti. Ensimmäinen postimme helmikuun 
alussa sai miellyttävän ja yllättävän laajan pa-
lautteen.  
 

Osoitteisto kuukausi@postilistalle on koottu 
erilaisista tapahtumiemme osallistujalistoista 
sekä netistä yhdistyksiä googlettamalla. Sa-
moista yhdistyksistä vastaanottajalistalla 
saattaa olla useampiakin vastaanottajia. 
 

Mikäli koet olevasi postituslistalla aiheetta, 
lähetä meille pyyntö listalta poistamisesta. 
Pyynnön voit lähettää paluusähköpostina 
osoitteeseen:  
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://www.kolomonen.net/rahapajakoulutukset-2017/mukaan-hankepajaan/
mailto:tiina.euopaeus@kolomonen.fi
mailto:tiina.euopaeus@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Tammikuun puolessavälis-
sä on käynnistynyt Portaat 
-hanke.   
Hankkeen kesto on 
31.12.2018 saakka.  Por-
taat-hanke on Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n 
hallinnoima Savonlinnan, 
Enonkosken ja Juvan alu-
eella toteutettava kolman-
nen sektorin työllistämistoi-
minnan kehittämishanke. 

  

Savonlinnan seudulla useat yhdistykset tarjoavat 
työttömille mahdollisuuksia tukityöllistymisjaksoille, 
työkokeiluun sekä erilaisia työelämävalmiuksia ko-
hentavia ja elämänsisältöä monipuolistavia toimia.  
 

Portaat –hankkeen tavoite on toimijoiden yhteis-
työn voimistaminen, työnjaon selkeyttäminen, re-
surssien käytön tehostaminen sekä toteutettavan 
toiminnan volyymin kasvattaminen. Arjessa hank-
keen tuki on suunnattu työttömille, joiden työttö-
myys on ehtinyt pitkittyä yli 12 kuukautta ja työttö-
mille, joilla on suurentunut riski työttömyyden pi-
dentymiseen sekä kuntouttavasta työtoiminnasta 
työllistymisen portaalle siirtyvät henkilöt.  Perim-
mäisenä tavoitteena on, että mahdollisimman mo-
nen polku johtaisi avoimille työmarkkinoille 

 

Hankkeessa on Savonlinnassa neljä työvalmenta-
jaa sekä Juvalla ja Enonkoskella osa-aikaiset työ-
valmentajat, jotka tarjoavat yksilöllistä tukea yhdis-
tyksiin palkkatuella palkatuille ja työkokeilussa ole-
ville työntekijöille.  Perimmäisenä tavoitteena on, 
että mahdollisimman monen polku johtaisi avoimil-
le työmarkkinoille.  Työelämäyhteyksiä on uudista-
massa ja vankistamassa kaksi työnsuunnittelijaa.  
 

Lisäresurssina on Etelä-Savon ELY-keskuksen 
hallinnoima Portaat-rinnakkaishanke, jossa on Por-
taat-hankkeen asiakkaille korvamerkittyä yhdistyk-
sille suunnattua ESR-palkkatukirahaa 256.000 €.  
Raha on pääsääntöisesti tarkoitettu 100%:n palk-
katukeen yhdistyksille. Tuen ehtona on, että pal-
kattava työntekijä on ollut työttömänä viimeisen 28 
kuukauden aikana vähintään 24 kuukautta.  
  

Hankkeen tulostavoitteena on yhtenäinen kolman-
nen sektorin työllistämispalvelu.  Arjen kehittämis-
toimien piirissä tulisi olla yhdistysten työllistämistoi-
missa hankkeen aikana Savonlinnassa 265, Juval-
la 35 ja Enonkoskella 20 henkilöä. 
 

Porras-hankkeen toiminnoista ja palveluista saa 
lisätietoja ottamalla yhteyttä Portaiden työnsuunnit-
telijoihin: 
 

Mervi Malinen 

sähköposti  mervi.malinen@kolomonen.fi 
puhelin 044-571 5931  
 

Petra Turtiainen 

sähköposti petra.turtiainen@kolomonen.fi  
puhelin 044-741 0021 

Savonlinnan Hyvinvointimessujen näytteilleasetta-
jien ja toimintansa esittelijöiden esittelypaikkojen 
varaus käynnistyy Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n kotisivuilla 3. 4. 2017. 
 

Ilmoittautuminen Savonlinnan Hyvinvointimessuille 
tapahtuu vain sähköisesti tästä linkistä. 
 

Linkki ilmoittautumiseen avautuu 3. 4. 2017. 

mailto:mervi.malinen@kolomonen.fi
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Asukasloikan toinen hankehaku  
päättyy 31.3.2017. 
 

Kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa.  
 

Mitä Savonlinnassa sinun mielestäsi pitäisi olla?  
 

Minkälaiseen kansalaistoimintaan haluaisit osallistua tai ke-
nelle tekemistä tulisi olla?  

 

Nyt siis viimeistään kannattaa hyvien ajatusten kanssa olla 
liikkeellä. Asukasloikan hankekoordinaattori vastaa kysymyk-
siin, auttaa hankehakemuksen kanssa tai lähtee kanssasi 
jalostamaan ideaa.   
 

 

 

 

Yhdistyksenne voi hakea hanketukea Asukasloikasta, kun se suunnittelee: 
- toimintaa Savonlinnan kaupunkialueen asukkaille 

- uutta toimintaa tai uutta kokeilua 

- toimintaa, joka tukee tai lisää yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhdessä tekemistä 

 

Asukasloikan tukimäärä nousee ja hakuajat muuttuvat 
Hanketuki 3 000 - 35 000€ 

Tapahtumatuki 200 - 3 000€ 

 

Hakuaikoja muutettiin niin, että syksyn hankehaun toimintakausi jää pidemmäksi ja viimeisen hankehaun jälkeen toi-
minta-aikaa jää hankkeille vielä reilusti. Asukasloikan hakuajat ovat: maaliskuu 2017, elokuu 2017 sekä tammikuu 
2018. Hakuaika päättyy aina kuun viimeinen päivä ja rahoitettavaksi päätetyt hankkeet pystyvät aloittamaan kuukausi 
hakuajan päättymisen jälkeen. 
 

Hyppää mukaan tekemään Asukasloikkaa! 
 

www.asukasloikka.fi (kotisivut aukeavat maaliskuun aikana) 
 

Hankekoordinaattoria saa vaivata. Vastaan mielelläni kysymyksiin ja autan tarvittaessa alkuun. 
Anni Hirvonen 

Sähköposti: anni.hirvonen@kolomonen.fi  
Puhelin: 0447004571 

http://www.asukasloikka.fi
mailto:anni.hirvonen@kolomonen.fi


YHDISTYSTEN KEVÄTORI 20.5  
Yhdistysten perinteinen Kevättori -tapahtuma järjes-
tetään Savonlinnan kauppatorilla lauantaina 20. 5. 
klo 9-14. Ilmoittautuminen yhdistystoritapahtumaan 
tapahtuu tässä linkissä. 
  
Kevätoriin sisältyy myös tämän vuoden Mahdolli-
suuksien Tori sekä Savonlinnan Syödään Yhdessä-

toripiknik, johon toivotaan osallistuvan niiden yhdis-
tysten, joilla on tarkoitus myydä jotakin syötävää. 
Ilmoittautuminen koko Yhdistystoritapahtumaan ja 
sen kaikkiin osioihin tapahtuu keskitetysti Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n osoitteeseen alussa 
olevan linkin kautta. 
Lisätietoja Erjalta p.044 571 5920 tai  sähköposti: 
erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

VIRKISTYPÄIVÄ KERIMÄEN HERTTUASSA 4.4. 
Savonlinnan Seudun Diabetes ry järjestää 4. 4. 2017 
virkistyspäivän Herttuassa, mukaan mahtuu max 50 
osallistujaa, eikä tarvitse olla diabetesyhdistyksen 
jäsen. Päivän hinta on 42€, joka sisältää kahvit, lou-
naan, luennot sekä jumpat kuivalla maalla ja vedes-
sä (+sauna). Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 
sponsoroi bussikuljetuksen  Ilmoittautuminen 24.3 
mennessä diabetesyhdistyksen toimistoon Ullalle p. 
050 378 0163, josta myös lisätietoa. 
Virkistyspäivän ohjelma löytyy Savonlinnan Seudun 
Diabetes ry:n kotisivuilta tästä linkistä. 
 

KOHTAAMISPAIKAT YHTEISEEN 

KEHITTÄMISRAHAN HAKUUN 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on kartoittamas-
sa yhdistyksiä, tahoja ja henkilöitä, joita kiinnostaa 
kansalaisten matalankynnyksen kohtaamispaikkojen 
ja vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin yhteinen ke-
hittäminen.  
 

Yhteistyö ei uhkaa minkään yhdistyksen mahdollisia 
omia toimintoja ko. asiassa, mutta tavoitteena on 
hakea yhteistä rahoitusta STEAlta (ent.Ray) vähän 
hajallaan ja toisistaan irrallaan olevien vapaaehtois-
toiminnan muotojen nykyaikaan saattamiseksi.  
 

STEAn hankehaku päättyy 31. 5. 2017, joten mu-
kaan haluavien tahojen kannattaa olla yhteydessä 
meihin mahdollisimman nopeasti. 
 

Lisätietoja Erjalta p.044 571 5920 tai sähköpostitse 
erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
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Yhdistysten yhteisiä toimintoja Rahahanat ovat avoinna  
monessa eri paikassa  
seuraavien parin kuukauden aikana 

 

Uutena palveluna Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry pyrkii kertomaan yhdistyksille ja yhteistyö-
kumppaneille lähestymässä tai juuri nyt avoimena 
olevista hanke- ja avustushakumahdollisuuksista. 
 

Asukasloikkka-hankkeen rahoituksen seuraava 
hakuaika Savonlinnan kaupunkikeskustan hank-
keisiin päättyy 31. 3. 2017.  
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

STEAn Suomi 100 –teemahaussa on kolme ohjel-
maa, joihin rahoitusta voi hakea. Teemahaku 
päättyy 31. 3. 2017.  
Lisätietoja ja haku tästä linkistä. 
 

STEAn varsinainen vuoden 2018 avustusten haku 
päättyy 31. 5. 2017. Tarkempaa tietoa haettavista 
avustuksista löytyy tästä linkistä. 
 

Piällysmies ry:n teemaussa rahoitetaan mm. yh-
distysten laite- ja kalustohankintoja sekä juhlavuo-
teen liittyvien tapahtumien kehittämisen kustan-
nuksia. Toisessa teemahaussa rahoitetaan uima-
paikkojen kunnostusta ja rakentamista. Molemmat 
teemahaut päättyvät 31. 3. 2017. 
Lisätietoja ja haku tästä linkistä. 
 

Toiminta-alueemme leader-ryhmiltä (Enonkoski, 
Heinävesi ja Savonlinna Piällysmies ry ja Juva, 
Joroinen, Rantasalmi ja Sulkava Rajupusu Lea-
der ry) on haettavissa jatkuvassa haussa yhdis-
tyksille, yrityksille ja muille yhteisöille rahoitusta  
erilaisiin kehittämis-, käynnistämis, kouluttamis-, 
tiedotus– ja investointihankkeisiin. 
Tarkemmat tiedot Piällysmies ry:n avustuksiin 
löytyy tästä linkistä ja Rajupusu Leader ry:n avus-
tuksiin puolestaan tästä linkistä. 
 

Kunnossa Kaiken Ikää -hankerahoitukset ovat 
haettavissa 31. 3. 2017 mennessä.  
Lisätietoja ja haku tästä linkistä. 
 

Olvi-säätiön apurahat on haussa 31. 3. 2017 
mennessä. Lisätietoja näistä avustuksista löytyy 
tästä linkistä. 
 

Niilo Helanderin säätiön apurahat on haussa 31. 
3. 2017 mennessä. Lisätietoja näistä avustuksista 
löytyy tästä linkistä. 
 

Lapsi ja luonto –säätiön apurahat on haussa 31. 
3. 2017 mennessä. Lisätietoja näistä avustuksista 
tästä linkistä. 
 

Musiikin edistämissäätiön koulutustuki on haus-
sa 31. 3. 2017 mennessä. Lisätietoja tästä avus-
tuksesta tästä linkistä. 
 

Lisää rahoitusvinkkejä taas ensi kuun kuukau-
si@postissa. 
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YHTEYSTIETOMME PÄIVITTYIVÄT 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 

uudet  sähköpostiosoitteet ja puhelinnu-
merot ovat: 
 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Toiminnanjohtaja 

Sirpa Kolistaja, 0500-691 574, 
sirpa.kolistaja(at)kolomonen.fi 
 

Yhdistyskoordinaattori 
Erja Järvisalo 044-571 5920, 
erja.jarvisalo(at)kolomonen.fi 
 

Yhdistyskoordinaattori 
Kimmo Käärmelahti 044-741 9820, 
kimmo.kaarmelahti(at)kolomonen.fi 
 

Talous- ja järjestösihteeri  
Maarit Kosonen 044-713 1095, 
maarit.kosonen(at)kolomonen.fi 
 

Paikka auki -hanke 

Yhdistysapuri 
Tiina Europaeus 044-218 4251  
tiina.europaeu(at)kolomonen.fi 
 

Yhdistysapuri 
Sami Nikulainen 044-368 6871  
sami.nikulaine(at)kolomonen.fi 
 

Asukasloikka -hanke 

Hankekoordinaattori 
Anni Hirvonen 044-700 4571, 
anni.hirvonen(at)kolomonen.fi 

KultRinki -hanke 

Projektikoordinaattori 
Riitta Kärkkäinen 044-571 5932, 
riitta.karkkainen(at)kolomonen.fi  
 

Portaat -hanke 

Projektipäällikkö 

Ismo Tiihonen 044-571 5904, 
ismo.tiihonen(at)kolomonen.fi 
 

Työvalmentajat 
Päivi Mehtonen 044-741 0018 

paivi.mehtonen(at)kolomonen.fi 
 

Jukka-Pekka Mehtonen 044 741 0019 

jukka-pekka.mehtonen(at)kolomonen.fi 
 

Rauno Mertanen 044-741 0020 

rauno.mertanen(at)kolomonen.fi 
 

Jari Rask 044-741 0011 

jari.rask(at)kolomonen.fi 

Työsuunnittelijat 
Petra Turtiainen 044-741 0021 

petra.turtiainen(at)kolomonen.fi 
 

Mervi Malinen 044-571 5931 

mervi.malinen(at)kolomonen.fi 
 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 

someosoitteita ja muita linkkejä: 
 

Asukasloikka facebookissa 

 

KultRinki facebookissa 

 

Lähellä on enemmän –kohtaamispaikkapäivät  
facebookissa 

 

Portaat –hanke 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  
facebookissa 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n  
Rahapajakevät 2017 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n 

Yhdistystori 2017 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Järjestötalo Kolomosen  
Posti- ja katuosoite on Pappilankatu 3, 57100 SAVONLINNA. 
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