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Päivä pitenee aimo askelin 

Helmikuu ja oikea talvi on nyt käsillä. Lunta on, jäätä on, päivä pitenee ja ulkoelämä kutsuu 

Käsillä on erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, laskiaisriehaa ja ystävänpäivää. Useilla yhdistyksil-
lä on myös joko jäsenilleen tai laajemminkin ystävilleen tähän liittyviä aktiviteetteja.  
Muutamista niistä on tietoa tässäkin Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukausi@postissa, 

joka lähetetään eri yhdistysten, yhteisöjen, yhteistyökumppaneiden ja joidenkin yritystenkin toi-
mijoille.  
Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri ta-

pahtumiemme osallistujalistoilta. Tämän helmikuun kuukausi@postin saajiksi on lisätty taas noin 
100 yhteistyökumppaneidemme kumppania. Ja jos teillä on lisää sellaisia yhteistyökumppaneita, 
joille haluatte varmistaa tämän postin kulkevan, niin lähettäkää meille heidän sähköpostiosoitteet 
paluupostina osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Jos koet olevasi postituslistalla aiheetta, niin ilmoita siitäkin sähköpostitse edelleä olevaan osoit-

teeseen, niin poistamme sinut pyynnöstäsi postituslistalta.  
 Mikäli hyväksyt olosi tällä kuukausi@postin postituslistalla, niin sinun on hyvä tietää, että an-

namme harkiten näitä yhteystietoja myös yhteistyökumppaneidemme kuten esimerkiksi Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n käyttöön.  
Tällä hetkellä kuukausi@postin osoitteisto käsittää noin 1500 sähköpostiosoitetta pääasiassa Sa-

vonlinnan seudulta, mutta esimerkiksi yhteistyökumppaneiden osalta myös maakunnan, Itä-

Suomen ja koko valtakunnankin alueelta. 

SAVONLINNAN SEUDUN KANSALAISTOIMINTASANOMAT 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

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

Kuva: Joona Kotilainen 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


Kuukausi@posti 6.2.2018 

Savonlinnan seudulla on virinnyt vapaaehtois-
toiminnan kehittämisinto, jonka seurauksena 
alueelle on jo saatu uusia vapaaehtoistoimijoita  
(esimerkiksi Siskot ja Simot-toiminta) ja va-
paaehtoisten toimijoiden keskuudessa on li-
sääntyvää innostusta myös toiminnan moni-
puoliseen kehittämiseen. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittä-
misen merkeissä myös useat ak-
tiiviset alueen vapaaehtoistoi-
minnan ylläpitäjät ovat virittä-
mässä entistä vahvempaa yh-
teistyötä. 

 

Yhteisen kehittämisen ideana 
on vahvistaa vapaaehtoisten yh-
teistä rekrytointia, kehittää va-
paaehtoistyöhön tarvittavaa pe-
ruskoulutusta ja työskentelyn 
tukemista sekä tehostaa vapaa-
ehtoisten ”jakelua” yhteisen va-
paaehtoisten koordinointitoimin-
nan kautta 

 

Toimijoiden erikoisosaaminen säilyy 

Savonlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisessä tullaan keskittymään nimen-
omaan yleisten toimintaedellytysten vahvista-
miseen ja vapaaehtoisten tärkeän panoksen 
entistä hyödyllisempään käyttöön. 

 

Sen sijaan kehittämistyössä ei kajota eri toi-
mijoiden, kuten esimerkiksi Seurakunnan, 
SPR:n, Mielenterveysseuran, eläkeläis– ja poti-
lasyhdistysten tai muiden vastaavien toimijoi-
den vapaaehtoistyön arvomaailmaan ja siitä 
kumpuavaan toimintatapaan. 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke päin-
vastoin vahvistaa myös tätä osaamista, sillä 
yhdistämällä voimavaroja esimerkiksi vapaaeh-
toisten kouluttamiseen, markkinoimiseen ja 
”huoltamiseen”, jää eri vapaaehtoistoimijoilla 
enemmän aikaa ja voimavaroja oman työnsä 
sisällön kehittämiseen.  

 

Lisäksi kehittämistyön osana rakennetaan va-
paaehtoistoimintaa edistävä ja helpottava apli-
kaatio eli netti– ja puhelinsovellus vapaaehtois-

ten ja toimijoiden työn helpottamiseksi.  
 

Vapaaehtoistyön toimijailta 

Savonlinnan seudun vapaaehtoistyön kehittä-
mishankkeessa keskeisen roolin Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n kumppanina on otta-

nut Linnalan opisto, joka mm. tulee vastaa-
maan keskeisesti vapaaehtoisten tarvitseman 
koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 

Koulutus on käynnistymässä syksyllä, mutta 
jo nyt keväällä on tarjolla aiheeseen johdatta-
via tapahtumia. Yksi tällainen on torstaina 
15.2. klo 18.00 Linnalan luentosalissa järjestet-
tävä Vapaaehtoistyön toimijailta, jossa asukas-
koordinaattori ja pitkän linjan vapaaehtoistyön 
koordinoija Paula Koponen Setlementti Ukonha-
tusta kertoo vapaaehtoistoiminnan kokemuk-
sista Leppävirralla ja Kuopiossa.  

 

Tilaisuus on tarkoitettu henkilöille, jotka jo 
vetävät vapaaehtoistyötä tai ovat kiinnostunei-
ta toiminnan aktivoimisesta. Tilaisuuteen ei tar-
vitse erikseen ilmoittautua ja sinne on vapaa 
pääsy kaikille asiasta kiinnostuneille. 

 

Lisätietoja vapaaehtoistyön kehittämishank-
keesta saa Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:n yhdistyskoordinaattori Erja Järvisalolta, 
puhelin 044 571 5920 ja sähköpostitse osoit-
teesta erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Vauhtia vapaaehtoistoimintaan 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on käyn-
nistänyt yhdistysten esittelysivuston (sivusto 
korvaa tiensä päähän tulleen seutusivuston 
www.savonlinnaseutu.fi yhdistyshakemiston) 
uudistuksen ja luomme kokonaan uuden yh-
distysportaalin eli Yssi-sivuston, jossa yhdis-
tykset voivat esitellä toimintaansa ja saada 
lisää näkyvyyttä. 

Yssi-sivuston ensimmäinen käyttöönotettu 
osuus on yhdistysten perustiedosto, johon yh-
distysten on nyt aika päivittää omat tiedot 
ajan tasalle. Näitä kaupunkilaisten ja yhteis-
työkumppaneiden tarvitsemia tietoja ovat mm. 
yhdistyksen yhteystiedot, toimialat, kohdeikä-
ryhmät ja maantieteellinen toimialue Savonlin-
nan seudulla. 

Osoitteesta www.yssi.fi löydätte lomakkeen, 
jolla voitte lähettää tiedot meille lisättäväksi 
uuteen yhdistystiedostoon. 

Niiden yhdistysten osalta jotka eivät tieto-
jaan päivitä, tulemme siirtämään tiedot van-
hasta järjestelmästä tähän uuteen järjestel-
mään. 

Huomaattehan, että uuteen yhdistystiedos-
toon voi ladata myös yhdistyksesi logon, joten 
liitä sekin mukaan tietolomakkeeseen.  

Jos ette halua, että yhdistyksenne tiedot siir-
retään nykyiseltä seutusivustolta uuteen jär-
jestelmään, niin ilmoittakaa siitä sähköpostilla 
osoitteeseen: kolomonen@kolomonen.fi 

 

Yssi-sivustoa tullaan käyttämään myös 
mm. Savonlinnan kaupungin, Samiedun 
XAMK:n ja Sosterin kanssa tehtävässä yhteis-
työssä hyvinkin laajasti tulevaisuudessa. Tältä-
kin osin on tärkeää, että tietonne ovat ajan 
tasalla. 

 

Toisena Yssiin avautuu kalenteri 
Yhdistysten perustietoja esittelevän tiedoston 

rinnalle avautuu alkukeväästä myös yhdistys-
ten ja yhteistyökumppaneiden tapahtumaka-
lenteri, jossa voi maksutta esitellä kaikkia sel-
laisia tapahtumia, jotka ovat suunnattu yhdis-
tyksen omaa jäsenkuntaa laajemmalle yleisöl-
le. 

Kalenterin valmistelutyö on hyvässä vauhdis-
sa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, Sos-
terin ja XAMKn Digisote-hankkeen kesken. En-
simmäinen versio saadaan koekäyttöön alka-
neen helmikuun kuluessa ja varsinainen 
”yleisöversio” puolestaan tulevan maaliskuun 
aikana. Tapahtumakalenterin täyttöön ja käyt-
töön palataan tarkemmin maaliskuun kuukau-
si@postissa 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Sirpa Kolistaja, toiminnanjohtaja 

puhelin: 0500-691574 

Kimmo Käärmelahti, yhdistyskoordinaattori 
puhelin: 044 741 9820  

Yssi -yhdistysportaaliin syntyy  
myös uusi tapahtumakalenteri 

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN 
Koulutus 

Retket 
Työntekijäapu 

Talkoolaisrekrytointi 
Kotisivujen teko ja ylläpito 

Tapahtumien järjestäminen 

Lupahallinnointi 
 

HANKKEET 
Rahoitusvaihtoehdot 
Yhteistyöverkostot 
Hankehallinnointi 

TALOUSHALLINTO 
Kirjanpito 

Laskutus 

Jäsenrekisterin ylläpito 

Palkkahallinto 

Vuosi– ja veroilmoitukset 
 

TOIMISTOPALVELUT 
Tulostus 

Kopiointi 
Laminointi 
Sihteeripalvelut 
Postituspalvelut 

VÄLINEISTÖ 
Diatykki 
Valkokangas 

Myyntipöytiä 

Messumattoa 

 

TILOJA 
Kokoustiloja 

Pienkeittiö 

Toimistotilaa 

Varastotilaa 

Tietoa muista kokoontumistiloista 

KOLOMOSEN PARHAAT PALVELUT 

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

http://www.savonlinnaseutu.fi
http://www.yssi.fi
https://yssi.fi/ilmoita-yhdistys/
mailto:kolomonen@kolomonen.fi
mailto:%20sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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EU-ohjelmakauden 2014–2020 helmi-
kuun 2018 teemahaun teemat Etelä-

Savossa 

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kes-
tävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen 
rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tue-
taan sekä Euroopan Aluekehitysrahaston 
(EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
toimenpiteitä. Rakennerahasto-ohjelman toi-
mintalinjat ovat: 

•Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR), rahoittajina 
ELY ja maakuntaliitto 

•Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 
hyödyntäminen (EAKR), rahoittajina ELY ja 
maakuntaliitto 

•Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), ra-
hoittajana ELY 

•Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppimi-
nen (ESR), rahoittajana ELY 

•Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 
(ESR), rahoittajana ELY 

 

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen 
on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja 
työtä -ohjelman erityistavoitteista ja toiminta-
linjoista. Hankkeen tulee tukea ohjelmassa 
asetettuja tavoitteita, joita ovat työpaikkojen 
ja yritysten määrän lisääminen, innovaatioiden 
ja innovoinnin edistäminen, vähähiilisen talou-
den edistäminen, osaamisen ja osallisuuden 
lisääminen sekä syrjäytymisen torjuminen. 
Hakuaika päättyy 16. 2. 2018. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Opetus ja kulttuuriministeriö 

Erityisavustukset alueelliseen taide- ja kult-
tuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin. 
 

Avustuksella edistetään taide- ja kulttuuripal-
veluiden tasa-arvoista saatavuutta koko maas-
sa alueellisilla ja valtakunnallisilla toimintata-
voilla. Avustuksella poistetaan palveluiden 
käyttämiseen ja osallistumiseen liittyviä alueel-
lisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. 
 

Hakuaika alkaa 12.12.2017 ja päättyy 
15.2.2018 klo 16.15. 
 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

 

 

STEA 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan 
valtionavustusten erillishaku helmikuussa. Ha-
ku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.- 
3.4.2018.  
Vuonna 2018 erillishaulla käynnistetään kol-

me uutta avustusohjelmaa: 
•Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten 

työllistymisen avustusohjelma 2018—2021 

•Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen 
avustusohjelma 2018—2021 

•Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan 
avustusohjelma 2018—2021 

 

Vuoden 2018 erillishaku tarjoaa myös uutta: 
erityisesti pienille järjestöille suunnatun uuden 
rahoitusmahdollisuuden, järjestöjen pienavus-
tuksen. 
 

Järjestöjen pienavustus on kohdennettuna 
toiminta-avustuksena myönnettävä avustus, 
joka voi olla suuruudeltaan 1 000—7 000 eu-
roa. Avustus myönnetään kertaluontoisena 
kohdennettuun toimintaan, eikä sille voi hakea 
jatkoavustusta.  
Järjestöjen pienavustus on suunnattu niille 

pienille alueellisille, paikallisille tai valtakunnal-
lisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka 
eivät saa vastaavaa avustusta minkään kes-
kusjärjestön tai -liiton kautta.  
Lisätietoja STEA:n erillishausta tämän linkin 

kautta. 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjestää 

alueensa avustuskelpoisille sosiaali- ja terveys-
alan järjestöille Järjestötalo Kolomosessa, Pap-
pilankatu 3, neuvontatilaisuuden näiden 
pienavustusten osalta torstaina 22. 2. 2018 klo 
17.00 alkaen. 
 

SKR:n Etelä-Savon rahasto 

Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahas-
to myöntää apurahoja eteläsavolaisille tieteen- 
ja taiteenharjoittajille sekä Etelä-Savossa suo-
ritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tai 
taiteellista työtä varten. Apurahoja myönne-
tään yhteensä 680 000 euroa. 
Apurahoja voi hakea kaikille tieteen ja taiteen 

aloille. Lasten ja nuorten kulttuuriin myönne-
tään vähintään 20 000 euroa. Tavallista suu-
rempaa rahoitusta edellyttäviin Kärkihankkei-
siin myönnetään 40 000 euroa yhtenä tai kah-
tena apurahana. Pienin myönnettävä apuraha 
on 2 000 euroa. Tätä pienempiä opintoapura-

https://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/HOE2BuIyqvUq/content/eu-ohjelmakauden-2014%E2%80%932020-helmikuun-2018-teemahaun-teemat-etela-savossa/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suom
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taide-ja-kulttuuritoiminnan-kehittaminen-ja-kokeilut-aluieilla-ja-kunnissa
http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa
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hoja myönnetään vain niistä nimikkorahastois-
ta, joiden säännöt sen sallivat. 
Tiedustelut: asiamies Päivikki Eskelinen-

Rönkä, puh. 050 385 7603 tai sähköpostitse 
etela-savo@skr.fi 
Lisätietoja tästä linkistä 

 

Rajupusu Leader ry:n Uudenlaiset ta-
pahtumat teemahaku on vielä avoin 

Uudenlaiset tapahtumat -teemahanke on 
suunnattu toiminta-alueen yhdistyksille, seu-
roille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille, seu-
rakunnille ja muille yhteisöille, jotta he voisi-
vat toteuttaa teemanmukaisia uudenlaisia, 
kaikille avoimia tapahtumia, sekä niihin liitty-
viä pieniä investointeja. 
Teemahanke on tarkoitettu seuraaviin yhdis-

tysten tapahtumien kehittämistoimiin: 
• Luoda malli uudenlaisten tapahtumien 

järjestämiseksi tulevaisuudessa, konsep-
tointi (kuinka tapahtuma on jatkossa 
esim. helpommin, edullisemmin tai tuot-
tavammin järjestettävissä, mistä rahoitus 
tulevaan tapahtumaan, millaisen yhteis-
työverkoston kanssa jne.) 

• Uudenlaisten tapahtumien toteuttami-
nen (esim. innovatiiviset kulttuuri-, lii-
kunta-, ruoka- ja matkailutapahtumat), 
jotka ovat kaikille avoimia 

• Olemassa olevien tapahtumien laajen-
taminen vaikuttavuudeltaan, verkostoil-
taan, jatkuvuudeltaan; tapahtumaketju 

• Tulee tuoda alueelle jotain uutta ja eri-
tyistä tai tulisi olla toteutettu uudella ta-
valla 

Hankkeessa on kaksi osiota, kehittämisosio 
sekä investointiosio. Hakija voi hakea sekä ke-
hittämishanketta että investointihanketta, mo-
lempia yhdessä tai erikseen.  
Hakemus liitteineen toimitetaan Rajupusu 

Leader ry:n toimistoon postitse tai sähköpos-
tilla 28.2.2018 mennessä. 
Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei 

oteta huomioon, mikäli hakuaikaa ei päätetä 
jatkaa. Hakija vastaa hakemuksen saapumi-
sesta perille määräaikaan mennessä. 
Lisätietoja: hankeaktivaattori Kirsi Blomberg, 

kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi, puh. 044 
7320 703. 
 

 

 

Kunnossa Kaiken Ikää –avustukset 
KKI-ohjelman tavoitteena on arkisen liikku-

misen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten 
ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suo-
sivan ympäristön avulla lisätä työikäisten ter-
veyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelmalle on luon-
teenomaista terveysliikunnan verkostojen luo-
minen, ylläpito ja kehittäminen.  
KKI-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi 

ohjelma jakaa taloudellista tukea kolmessa eri 
muodossa: 
KKI-hanketuki 
Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työ-

ikäisten liikuttamiseksi.  
Hakuajat maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuus-
sa (1.-30.9.) 
KKI-koulutustuki 
Taloudellinen tuki vertaisohjaajien liikunta-

koulutukseen ja liikuntaneuvontaa edistävään 
koulutukseen. Jatkuva haku. 
KKI-kehittämishanketuki 
Taloudellinen tuki pitkäjänteiseen toiminta-

mallien kehittämiseen. Hakuaika 1.9.—31. 3. 
 

Lisätietoja: 
Hankevalmistelija Laura Pajunen 

puh. 050 441 4025 

laura.pajunen@likes.fi 
 

Olvi-säätiön apurahat 
Olvi-säätiö myöntää apurahoja mm seuraa-

viin toimintoihin: 
• lasten hyväksi tapahtuva toiminta 

• vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta 

• lahjakkaiden nuorten opinnot 
• nuorten jatko-opintojen edellytysten   

parantaminen 

• kotiseututyö 

 

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toi-
minnan samoin kuin lahjakkaiden nuorten 
opintoapurahat myönnetään hakemusten pe-
rusteella harkinnanvaraisesti. Näin menetel-
lään myös kotiseututyöhön samoin kuin luon-
nonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala
- ja maatalouden kehittämiseen tähtäävien 
apuraha-anomusten osalta. 
Hakuaika päättyy 31. 3. 2018. 
 

Lisätietoja tästä linkistä. 

mailto:etela-savo@skr.fi
http://www.aurora-tietokanta.fi/grant/details/refc/grant/refa/expiring/id/5033
mailto:kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi
https://www.kkiohjelma.fi/index.php?id=236
https://www.kkiohjelma.fi/index.php?id=240
https://www.kkiohjelma.fi/index.php?id=294
mailto:laura.pajunen@likes.fi
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/
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HELMIKUU 

 

10. 2. klo DuuniPörssi klo 10.00-14.00 

DuuniPörssi Savonlinnan lukion juhlasalis-
sa esittelee erityisesti kesätyöpaikkoja sekä 
muita työllistymismahdollisuuksia kaikille 
kiinnostuneille. 

DuuniPörssissä kohtaavat työnantajat, 
työnhakijat, koulutuksen tarjoajat, sekä 
työllistymistä ja kouluttautumista edistävät 
hankkeet. Tapahtuman järjestävät yhteis-
työssä Savonlinnan kaupunki ja Etelä-Savon 
TE-toimisto. Tilaisuus on yrityksille ja kaikil-
le hakijoille maksuton.   

 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

10. 2. klo 14.00-  
Kaamoksen kaatajaiset 
KultRinki –hanke ja Savonlinnan Seudun 

Kolomonen ry kutsuvat Sirkka Tanssiorkes-
teri Unelman säestyksellä kaikkia kynnelle 
kykeneviä taittamaan talven selkää ja viet-
tämään Laskiaisen ja Ystävän päivän etkoja 
Silvolan Nousulaan. 

 

Lisätietoja: 
Riitta Kärkkäinen 

riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
Puhelin 044-571 5932 

 

15.2. klo 18.00 Vapaaehtoistyön  
toimijailta Linnalan luentosalissa 

Vapaaehtoistyön toimijailta, jossa asukas-
koordinaattori ja pitkän linjan vapaaehtois-
työn koordinoija Paula Koponen Setlementti 
Ukonhatusta kertoo vapaaehtoistoiminnan 
kokemuksista sekä kaupunki- että haja-

asutusalueympäristössä Leppävirralla ja 
Kuopiossa.  

 

Lisätietoja: 
Marja-Leena Hasselqvist  
marja-leena.hasselqvist@linnala.fi 
Puhelin 040 680 3830  

∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞ 

17. 2. klo 10.30-12.30 Iloinen  
helmikuun hetkahdus 

Punanenänä-hanke järjestää yhdessä Sa-
vonlinnan Kaikukortin kanssa pääkirjasto 
Joelin Tilkku-tilassa ja sen välittömässä lä-
heisyydessä lauantaina 17.2.2018 klo 
10.30-12.30 lapsiperheille hauskan yhtei-
sen aamupäivän, joka sisältää mm. hullut-
televan kirjoittamis/piirtämispajan sekä 
temppuradan, jossa akrobatiaa/
jonglöörausta 

Klovnit toivottavat kaikki lämpimästi ter-
vetulleiksi!  

 

22. 2. klo 17 paikallinen koulutus 
STEA:n pienistä yhdistysavustuksista 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry järjes-
tää alueensa avustuskelpoisille sosiaali- ja 
terveysalan järjestöille Järjestötalo Kolomo-
sessa, Pappilankatu 3, neuvontatilaisuuden 
näiden pienavustusten osalta. 

Avustuskelpoisia ovat sosiaali– ja terveys-
alan paikalliset yhdistykset, jotka eivät saa 
keskusjärjestönsä kautta välitettävää 
STEAn yhdistysavustusta. 

 

Lisätietoja: 
Kimmo Käärmelahti 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
Puhelin 044 741 9820 

 

24. 2. klo 11.30 Teatterimatka  
Rantasalmelta Savonlinnan teatteriin 

Avioliittosimulaattoria katsomaan 

Lähtö Rantasalmelta 11.30 ja paluu noin 
15.45. Matkan+lipun yhteishinta 28€ 
(eläkeläiset, opiskelijat, työttömät ja varus-
miehet 25€. Ilmoittautumiset 16.2. men-
nessä riitta.karkkainen@kolomonen.fi tai 
puhelimitse numeroon 044-571 5932. 

 

https://www.savonlinna.fi/tyollisyyspalvelut/duuniporssi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:marja-leena.hasselqvist@linnala.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi


Kuukausi@posti  6.2.2018 

SEURAAVAAN 5. 3. ILMESTYVÄÄN KUUKAUSIKIRJEESEEN 

JULKAISTAVAKSI HALUTTAVAT TIEDOT 

28. 2. MENNESSÄ OSOITTEESEEN 

kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

 

HELMI-MAALISKUU 

5. 3. käynnistyy Mielenterveysseuran  
tukihenkilökoulutus 

Savonlinnan seudun Mielenterveysseura etsii 
monipuoliseen toimintaan mukaan uusia va-
paaehtoisia tukihenkilöitä, jotka haluavat olla 
kuulijana toiselle ihmiselle valtakunnallisessa 
kriisipuhelimessa. 

Uusi tukihenkilöiden peruskoulutus alkaa 
5.3.2018 (35 h), koulutus toteutuu pääosin il-
taisin. Hakuaika kurssille on 28.2. saakka. 

 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Kriisikeskus 
Puhelin: 0440 273 700  

Sähköposti: kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi 
 

PYSÄKKI-toimintaa Kerimäellä 

BINGO  1.3. klo 12 

Terveyttä yhdessä hanke vierailee 9.3. klo 
8.30-11 (terveysmittauksia) 

Seurakuntavierailu  12.2. ja 26.3. klo 12 

Ystävänpäivä ja Pysäkin syntymäpäivä ta-
pahtuma ke 14.2. klo 10-14  

Omais Oiva Omaishoitajille vertaistukiryh-
mä  28.2. ke 11-13. 

  
Lisätietoja: pysakki@kerimaki.fi 
 

21. 3. klo 13-16 Paviljongilla  
Etelä-Savon järjestöstrategian Savonlinnan 

seudun starttitilaisuus. Perusteellisempi esitte-
ly ja kutsu maaliskuun kuukausi@postissa 

 

Lisätietoja: 
Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500-691574 

mailto:kriisikeskus@slnkriisikeskus.fi
mailto:pysakki@kerimaki.fi
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”Uudenlaiset tapahtumat” 

      Teemahaku auki 28.2. saakka 
 ”Uudenlaiset tapahtumat” -teemahankkeen ajatuksena on luoda malli joko täysin uudenlaisten tapahtu-
mien järjestämiseksi tulevaisuudessa tai tukea voi hakea jo olemassa olevien tapahtumien laajentamisek-
si merkittävästi vaikuttavuudeltaan ja verkostoiltaan. Teemahankkeet ovat hankkeita, jossa hankehallin-
noijana toimii Leader itse ja tiettyyn teemaan liittyen kootaan eri toimijoiden toimenpiteitä, jotka to-
teuttavat teemahankkeen suunnitelmaa. Toimenpiteiden toteuttajina toimivat pääsääntöisesti samat ha-
kijat kuin muissakin yleishyödyllisissä hankkeissa.  

”Uudenlaiset tapahtumat”-teemahankkeesta löytyy sekä kehittämispuoli että investointipuoli. Hakija voi 
hakea teemaan liittyen sekä kehittämistä että investointia, molempia yhdessä tai erikseen. Kehittämisen 
tukiprosentti on 85% ja investointien 75%. Lisää uudesta teemahankkeesta voit kysyä hankeaktivaattori 
Kirsi Blombergilta kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi, puh. 044 7320 703 tai käydä sivustoilla 
www.rajupusuleader.fi.  Hakemus liitteineen tulee toimittaa Rajupusu Leader ry:n toimistoon postitse tai 
sähköpostilla 28.2.2018 mennessä. 

JÄRJESTÖJEN PIENAVUSTUS 

Järjestöjen pienavustus on kohdennettuna toiminta-avustuksena myönnettävä avustus, joka voi olla suu-
ruudeltaan 1 000-7 000 euroa. Avustus myönnetään kertaluontoisena kohdennettuun toimintaan. 
Pienavustus on suunnattu niille pienille paikallisille  ja alueellisille, sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka 
eivät saa vastaavaa avustusta minkään keskusjärjestön tai -liiton kautta. 
 

TYÖPAJA SAVONLINNAN SEUDULLA TOIMIVILLE JA  
EDELLÄ ESITELLYT AVUSTUSKRITEERIT TÄYTTÄVILLE YHDISTYKSILLE 

 

JÄRJESTÖTALO KOLOMOSESSA TORSTAINA 22. 2. KLO 17.00 

 

Lisätietoja: puhelin 044 741 9820 

Ilmoittautuminen 20.2. mennessä: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Järjestää Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

mailto:kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi
http://www.rajupusuleader.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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ILOINEN HELMIKUUN HETKAHDUS 

Pääkirjasto Joelin Tilkku-tilassa ja sen välittömässä läheisyydessä  
lauantaina 17.2.2018 klo 10.30-12.30 

Punanenänä-hanke järjestää yhdessä Savonlinnan Kaikukortin kanssa lapsiperheille 
hauskan yhteisen aamupäivän, joka sisältää mm.  

 hulluttelevan kirjoittamis-/piirtämispajan 

 temppuradan, jossa akrobatiaa/jonglöörausta 

 

Klovnit toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleiksi!  

Jos kohtaamispaikkapäiville haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt.. 

Jos vanhat merkit paikkan-
sa pitävät, täyttyvät valta-
kunnalliset kohtaamispaikka-
päivät jo nyt hyvää vauhtia. 

Ilmoittautuminen Tampe-
reella 26.- 27. 4. 2018 jär-
jestettäville kohtaamispaik-
kapäiville on jo käynnissä  
tässä osoitteessa. 

Kaikkien Savonlinnan seu-
dulla toimivien ja itsensä 
kohtaamispaikaksi kiinnostu-
neiden tai muuten vaan koh-
taamispaikkatoiminnasta 
kiinnostuneiden toimijoiden  
kannattaa lähteä mukaan tu-
tustumis– ja opintomatkalle näille päiville. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry osallistuu yhteisen opintomatkan järjestämiseen järjestämäl-
lä ja kustantamalla yhteiskuljetuksen (lopullinen kulkuväline henkilöauto-pikkubussi ratkaistaan 
kun tiedetään osallistujien määrä) Savonlinna-Tampere-Savonlinna. 

Joten kun ilmoittaudutte sähköisen ilmoittautumisen kautta kohtaamispaikkapäiville, niin ilmoit-
tautukaa sähköpostitse sirpa.kolistaja@kolomonen.fi myös maksuttomaan yhteiskuljetukseen. 

 

https://www.artteli-ry.fi/kohtaamispaikkapaivat/
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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YHTEYSTIEDOT 

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 

Yhdistysapurit 
Jonna Hoppania 044-218 4251  
jonna.hoppania(at)kolomonen.fi 
 

Sami Nikulainen 044-368 6871  
sami.nikulainen(at)kolomonen.fi 
(28. 2. 2018 saakka) 
 

Asukasloikka -hanke 

Hankekoordinaattori 
Tuuna Europaeus 044-700 4571, 
tiina.europaeus(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 
 

Projektityöntekijä (31. 3. 2018 saakka) 
Virpi Leskinen, 044-539 8546 

virpi.leskinen(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 
 

Juhani Mustonen, 044 571 5903  
juhani.mustonen(at)kolomonen.fi 
 

Magnus Mäki 044 - 571 5895 

magnus.maki(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 kotisivut 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  facebookissa 

Asukasloikka kotisivut ja  facebookissa 

KultRinki kotisivut ja  facebookissa 

Portaat kotisivut 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n ja Järjestötalo Kolomosen  

Posti- ja katuosoite on Pappilankatu 3, 57100 SAVONLINNA. 

https://www.kolomonen.fi/
https://www.facebook.com/kolomonen/?fref=ts
https://asukasloikka.fi/
https://www.facebook.com/asukasloikka/?fref=ts
https://www.kolomonen.fi/kultrinki-hanke/
https://www.facebook.com/KultRinki/?fref=nf
https://www.kolomonen.fi/portaat-hanke/

