
 

YHDISTYSTORIN TAPAHTUMIIN 20. 5. 2017 

EHTII VIELÄ MUKAAN TOIMIJAKSI 
Savonlinnan perinteinen Yhdistystori-tapahtuma järjes-

tetään Savonlinnan kauppatorilla lauantaina 20. 5. klo 9-

14. Yhdistystori -tapahtuma koostuu kolmesta osatekijäs-
tä, jotka ovat perinteinen Yhdistysten Kevättori, Mahdolli-
suuksien Tori sekä Savonlinnan Syödään Yhdessä-

toripiknik. 
Yhdistysten kevättori -osuus on  perinteinen yhdistysten 

toiminnan esittelyosuus, jossa yhdistykset tekevät itseään 
ja toimintaansa tunnetuksi, hankkivat uusia ystäviä, me-
nestystä ja vaikutusvaltaa ja monasti myös myyvät toimin-
tansa tuotoksia rahoittaakseen tulevaa toimintaansa.  Syö-
tävää myyvät yhdistykset tullaan kuitenkin sijoittamaan 
tämän vuoden Yhdistystori-tapahtuman ”uutuusosastolle”  
eli Syödään Yhdessä-toripiknik -osioon. 

Mahdollisuuksien Tori -osuus  puolestaan esittelee pai-
kallista kansainvälistä yhdistystoimintaa sekä eri yhdistys-
ten toimintaa esimerkiksi kehitysyhteistyön, suvaitsevai-
suuden, rauhan ja kansainvälisen kulttuurin edistämiseksi. 

Syödään Yhdessä-toripiknik -osuuteen toivotaan osallis-
tuvan niiden yhdistysten, joilla on tarkoitus myydä jotakin 

syötävää. Ilmoittautuminen koko Yhdistystoritapahtumaan 
ja sen kaikkiin osioihin tapahtuu keskitetysti Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n osoitteeseen tämän linkin kautta. 

Lisätietoja Yhdistysten Kevättorin ja Syödään Yhdessä -
toripiknikin osalta Erjalta puhelin 044 571 5920 tai sähkö-
posti erja.jarvisalo@kolomonen.fi ja Mahdollisuuksien To-
rin osalta Kimmo Käärmelahdelta, puhelin 044 741 9820 
tai sähköposti kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi . 
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NYT HAETAAN KEHITTÄMISEUROJA  
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN JA KOHTAAMISPAIKKOIHIN 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n toimialueella 
(Enonkoski, Heinävesi, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava) 
on mittava joukko yhdistyksiä, joilla on vapaaehtoisia toi-
mijoita ikäihmisten kanssa ulkoilemiseen ja toimimiseen, 
kriisitilanteiden tukijoiksi, lapsiperheiden tueksi tai vaikka-
pa sairastuneen kanssaihmisen henkiseksi olkapääksi. 

Muutamilla yhdistyksillä ja yhteisöillä on myös  kansalais-
ten kohtaamispaikkoja, sellaisia ”matalan kynnyksen” tiloja 
ja tilaisuuksia, joihin voi tulla ennalta ilmoittamatta ja jäse-
neksi kirjautumatta. 

Molempien toimintojen osalta meitä on kannustettu ha-
kemaan yhteistä kehittämishanketta  esimerkiksi STEA:n 
(entinen Raha-automaattiyhdistys RAY) rahoituksesta . 

Nyt olemme ryhtyneet tuumasta toimeen ja kutsumme 
kaikki vapaaehtoistoiminnan, vertaistuen ja kansalaisten 

kohtaamispaikkatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneet 
yhdistykset ja yhteisöt yhteiseen ideointi- ja suunnitteluti-
laisuuteen Järjestötalo Kolomoseen, (Pappilankatu 3, Sa-
vonlinna) tiistaina 25. 4. klo 17.00. 

Tilaisuudessa ideoimme ja kartoitamme vapaaehtoistoi-
mintaa, vertaistukiryhmiä ja kansalaisten kohtaamispaikko-
ja tarpeita. Mukaan toivotaan kaikkia yhdistyksiä ja yhtei-
söjä, jotka jo nyt järjestävät em. toimintoja tai ovat kiin-
nostuneita osallistumaan tällaisten toimintojen kehittämi-
seen tai uusien toimintapisteiden perustamiseen. 
Ilmoittautuminen tähän 25. 4. järjestettävään rahanarvoi-
seen ideointipajaan  tapahtuu tämän linkin kautta.  
Lisätietoja tapaamisesta saa Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:stä Erjalta puhelin 044 571 5920 tai Kimmolta, pu-
helin 044 741 9820. 

https://www.kolomonen.net/yhdistysten-kevattori-2017/
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://www.kolomonen.net/hankepaja-25-4-2017/
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TIETOMAA 
(PELIHALLI) 

 

Esittelytilan hinta 10 €/m2 

 

Sähköliittymä 20 € 

 

Pöydät  
(60cm x 120cm) 10 € 

 

TOUHUMAA 
(MONITOIMIHALLI) 

 

Esittelytilan hinta 5 €/m2 

 

Sähköliittymä 20 € 

 

Pöydät  
(60cm x 120cm) 10 € 

 

PIHAMAA 
(ULKOTILAT) 

 

Esittelypaikan hinta 30 € 

 

Sähköliittymä 50 € 

 

Pöydät  
(60cm x 120cm) 10 € 

 

MESSUPAIKAT NYT MYYNNISSÄ 

YHDISTYKSILLE-YHTEISÖILLE-YRITYKSILLE 

Esittelypaikkojen ja messurakenteiden varaus  
sähköisesti 16. 6. mennessä tästä linkistä.  

 

Lisätietoja: puhelin 044-741 9820/Kimmo Käärmelahti 

Messujärjestäjä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry yhteistyökumppaneineen. 

SAVONLINNAN 3. HYVINVOINTIMESSUT  
TANHUVAARAN URHEILUOPISTO 15.-16.9.2017 

Hyvinvointimessut jatkavat edellisten vuosien hyvien kokemusten pohjalta. 

Tavoitteena nyt 150 näytteilleasettajaa ja yli 3000 messuvierasta. 

Erityiskohderyhminä koululaiset, opiskelijat, lapsiperheet ja seniorikansalaiset. 

Messuille laajat maksuttomat kuljetukset molempina messupäivinä. 

https://www.kolomonen.net/savonlinnan-hyvinvointimessut-15/ilmoittautuminen-savonlinnan-hyv/
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VAIHTOEHTOJA  
VAPAAEHTOISTOIMINTAAN! 
Torstaina 20.4.2017 klo 18  
Linnalan juhlasalissa 

 

Illan teemana on vapaaehtoistoiminnan mahdol-
lisuudet ja moninaisuus, pöllyytellään vanhoja ja 
ideoidaan uusia. Savonlinnan seudulla järjestetään 
jo nyt hyvin monipuolista vapaaehtoistoimintaa ja 
yhteisen illan aikana halutaankin esitellä yleisölle 
muutamia hyviä, toimivia esimerkkejä. Puheen-
vuoroja käyttävät itse vapaaehtoiset eri yhdistyk-
sistä, mukana mm. Keiku ry, Kaverikoiratoiminta, 
Etelä-Savon Etsintäkoirat, Tosiukot ja -akat ja 
MLL . 

Tämän lisäksi illan vieraana on toiminnanjohtaja 
Eero Väisänen SISKOT JA SIMOT/LUOVAN VÄLIT-
TÄMISEN YHTEISÖSTÄ 

 

”Siskot ja Simot on luovan välittämisen yhteisö, 
joka järjestää mm. teemoiltaan vaihtelevia koh-
taamisen pop up-tyylisiä tapahtumia, Välittämisen 
keikkoja, joihin osallistumisen kynnys on matala. 
Siskot ja Simot ovat pääsääntöisesti toimineet 
ikäihmisten parissa, mutta Välittämisen keikkoja 
on tehty myös kehitysvammaisten kanssa, ja Jär-
venpäässä tehdään yhteistyötä nuorisotilojen 
kanssa. Toimintaa ei ole siis sidottu mihinkään ryh-
mään, vaan keikkoja tehdään siellä missä tarve 
on.” 

 

Illan päätteeksi kerrotaan myös uudenlaisesta 
vapaaehtoistoiminnankoulutuksesta, mikä alkaa 
Linnalan kansalaisopistossa syksyllä 2017. 

 

Lisätietoja: 
Riitta Kärkkäinen 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

puhelin 044 571 5932 

riitta.karkkainen@kolomonen.fi 

 

YHTEISÖLLINEN SAVONLINNA 

 

”Savonlinnan kaupunki on käynnistänyt strategia-
työn valmistelun tulevalle valtuustokaudelle 2017 
– 2021. Savonlinnan kaupunkistrategialle rakenne-
taan mahdollisimman hyvä perusta asiantuntija-
työryhmillä, joihin kutsutaan parhaat paikalliset 
kunkin toimialan asiantuntijat ja vaikuttajat”.  

 

Yksi asiantuntijatyöryhmistä valmistelee pohja-
esitystä Savonlinnan yhteisöllisyyden vahvistami-
seen. Vaikka kyse on Savonlinnan kaupunkistrate-
giasta, ei valmistelutyössä linjata pelkästään kau-
punkiorganisaation roolia yhteisöllisyyden kehittä-
misessä vaan pohditaan meidän kaikkien panosta 
tässä tärkeässä asiassa. 

Yhteisöllisyystyöryhmän puheenjohtajaksi kau-
punki on kutsunut Savonlinnan seurakunnan kirk-
koherran Sammeli Juntusen ja sihteeriksi Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n yhdistyskoordinaatto-
ri Kimmo Käärmelahden. Työryhmän jäsenet ovat 
Wali Avent, Marja-Leena Hasselqvist, Anni Hirvo-
nen, Pertti Kuusinen, Marja Mustonen, Minna Ra-
ninen ja Lea Sairanen. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on lupautu-
nut toimimaan yhteisöllisyys-työskentelyn ”sihtee-

rijärjestönä” erityisesti siksi, että toiminnassamme 
on jo nyt jäsenenä 156 alueemme eri 
”yhteisöllisyystoimijaa” eli paikallista yhdistystä. 
Toinen merkittävä syy on halumme toimia alueem-
me asukkaiden osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden 
vahvistamiseksi yhdessä muiden samaan tavoittee-
seen pyrkivien toimijoiden kanssa. 

 

Yhteisöllisyys tehdään yhdessä 

Yhteisöllisyys -työryhmä on käynnistänyt työs-
kentelynsä, mutta kaipaa avukseen kaikkia yhtei-
söllisyyden kehittymisestä kiinnostuneita alueen 
asukkaita, yhdistyksiä, yhteisöjä ja muita toimijoi-
ta. 

Työskentelyyn on useampi vaihtoehto. Voitte olla 
yhteydessä suoraan työryhmän jäseniin, voitte an-
taa ajatuksenne ja ideanne työskentelyn raaka-

aineeksi sähköisesti Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n sivuilla tässä osoitteessa ja voitte osallis-
tua suureen yhteisöllisyysiltaan Savonlinnan seura-
kuntakeskuksessa torstaina 18. 5. klo 17.00 alkaen. 

Lisätietoja yhteisöllisyyden tausta-aineistoa Sa-
vonlinnan strategiaan vuosille 2017 - 2021 valmis-
televan työryhmän työskentelystä saa puhelimitse 
työryhmän puheenjohtaja Sammeli Juntuselta, pu-
helin 044 776 8016  ja sihteeriltä Kimmo Käärme-
lahdelta, puhelin 044 741 9820. 

mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
https://www.kolomonen.net/yhteisollisyys-strategiatyo/


 Kuukausi@posti  12.4.2017 

Tulevia tapahtumia 
 

20. 4. Vaihtoehtoja vapaaehtoistoimintaan -tilaisuus 
Linnalassa klo 18.00. Lisätietoja tämän kirjeen sivulla 3.  

25. 4. Vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisten kohtaamis-
paikkojen yhteisen kehittämisrahoituksen hakeminen Jär-
jestötalo Kolomosessa klo 17. Lisätietoja tämän kirjeen si-
vulla 1. Ilmoittautuminen hankepajaan tästä linkistä. 

6. 5. Meidän turvallinen kylä -koulutus  klo 9-16 Hostel 
WillaNuttu, järjestäjänä Varparannan alueen kyläyhdistys 
ry. Lisätietoja tästä osoitteesta. 

 

 

9. 5. Eurooppa-päivän työseminaari kaikille ESR-

hanketoimijoille Olavinlinnassa klo 12.00-16.00. Lisätietoja 
Asukasloikka-hankkeesta Anni Hirvoselta, puhelin 044 700 
4571.  

18. 5. Yhteisöllisyysilta Savonlinnan seurakuntakeskuk-
sessa klo 17.00 alkaen. Lisätietoja tästä osoitteesta. Lisätie-
toja tämän kirjeen sivulla 3.  

20. 5. Yhdistystori -tapahtuma klo 9-14 Savonlinnan 
Kauppatorilla. Lisää tietoja tämän kirjeen sivulla 1. Il-
moittautuminen tapahtumaan tästä linkistä. 

Avoimia tukihanoja 
STEAn vuoden 2018 uudet avustukset haetaan touko-

kuun 2017 loppuun mennessä.  
Yleisavustusta (Ay) myönnetään toimintansa vakiin-

nuttaneille sosiaali- ja terveysjärjestöille järjestön sään-
töjen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutu-
viin yleiskuluihin eli hallintokuluihin.  

Kohdennettu toiminta-avustus (Ak) myönnetään jär-
jestön yleisen toiminnan kokonaisuudesta erotetun toi-
minnon menoihin. Kohdennettu toiminta-avustus ja pro-
jekti voivat olla luonteeltaan samankaltaisia. Selkein ero 
niiden välillä on toiminnan kesto: projekti on luonteel-
taan määräaikainen, kohdennettua toiminta-avustusta 
myönnetään yleensä jo vakiintuneelle toiminnalle.  

Investointiavustuksia (B) myönnetään erityisryhmien 
tukiasuntojen ja käyttöomaisuuden, kuten ICT-laitteiden 
ja muiden laitteiden hankintaan sekä toimitilojen perus-
korjaukseen ja hankintaan. 

Projektiavustuksia/hankeavustuksia (C) myönnetään 
kehittämis- ja käynnistämisprojekteihin sekä muihin tar-
koitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin. 

Lisätietoa avustuksista löytyy tästä linkistä. Hakuaika 
31. 5. 2017 saakka 

 

Piällysmies ry:n leader-rahoitus  
Haussa olevalla teemahankerahoituksella tuetaan Suo-

men 100 -vuotisjuhlien järjestämistä ja uimapaikko-
jen kunnostusta. Hakuaika 30. 4. 2017 saakka. 

Teemahankkeessa ”Suomi 100 – juhlat pystyyn” ra-
hoitetaan yksityisoikeudellisten yhdistysten laite- ja ka-
lustohankintoja, pieniä rakennusinvestointeja sekä juhla-
vuoteen liittyvien tapahtumien kehittämisen kustannuk-
sia.  

Laite- tai kalustohankinta ja rakennusinvestointi voi 
kustannusarvioltaan olla korkeintaan 4 000 euroa. Tukea 
laite- tai kalustohankintoihin sekä rakentamiseen voi 
saada 75 prosenttia.  

Tapahtuman kehittämisen kustannukset voivat olla 
korkeintaan 3 000 euroa. Tukea kehittämiseen voi saada 

100 prosenttia.  
Yhteiset uimapaikat kuntoon -teemahankkeessa ra-

hoitetaan yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen pie-
nimuotoisia rakennus- ja laiteinvestointeja, joiden kus-
tannusarvio on 1 000 – 10 000 euroa. Hankkeen kustan-
nusarvio koostuu investoinnin hankinnoista sekä talkoo-
työn osuudesta, josta hakijan tulee antaa selvitys hake-
muksen yhteydessä. Hankkeen julkinen tuki on 60 %:a ja 
hankkeen yksityisrahoitusosuus 40 %:a on katettava ha-
kijan omalla rahoituksella, joka voi rakentamisen osalta 
olla kokonaan talkootyötä. 

Lisätietoa Piällysmies ry:n teemahankkeista (sekä varsi-
naisesta leader-tuesta) löytyy tästä linkistä. 

 

Musiikin edistämissäätiön tukimuodoista haussa ovat 
15. 4. mennessä : 

AV-tuki, jota myönnetään audiovisuaalisiin tuotantoi-
hin, joiden kohteena on kotimainen esittävä ja/tai luova 
säveltaide. Tuettavia ohjelmatyyppejä ovat musiikkivide-
ot, musiikkiaiheiset dokumentit ja muut musiikkiohjel-
mat, dvd-tuotannot sekä musiikkiopetusohjelmat. 

Kuorotuki kuorojen ulkomaisille esiintymismatkoille. 
Lisätietoja näistä avustuksista löytyy tästä linkistä. 
 

Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpalkinnot 

Oletko tehnyt nuoria tai nuoruutta käsittelevän gradun 
tai ammattikorkeakoulun perustutkinnon opinnäyte-
työn? Tai tiedätkö sellaisen tekijän? Nuorisotutkimus-
seura etsii jälleen laadukkaita opinnäytetöitä ja palkitsee 
niistä parhaimmat Nuorisotutkimuksen opinnäytetyöpal-
kinnoilla. 

Lisätietoja Nuorisotutkimuksen säätiön palkintojen 
hakemisesta tästä linkistä. 

 

Mahis-avustuksena voi hakea toimintatukea nuorten 
suunnittelemien vapaa-ajan projektien toteuttamiseen. 
Tuki on maksimissaan 1000 euroa ja sen voi käyttää toi-
minnasta aiheutuviin kuluihin, esimerkiksi ateriakuluihin, 
pääsylippuihin, materiaalikuluihin ja matkalippuihin.  

Lisätietoja Mahis-avustuksista löytyy tästä linkistä. 

https://www.kolomonen.net/hankepaja-25-4-2017/
https://varparannanalueenkylayhdistys.yhdistysavain.fi/
https://www.kolomonen.net/yhteisollisyys-strategiatyo/
https://www.kolomonen.net/yhdistysten-kevattori-2017/
http://www.stea.fi/avustusten-haku
http://www.piallysmies.fi/ajankohtaista
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/hakuajat
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/ajankohtaista/uutiset/1556-nuorisotutkimuksen-opinnaytetyokilpailu-2017
http://mahis.info/fi/mahis/ohjaajalle/hae-mahis-tukea/ohjeet-tuenhakuun/


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.europaeus(at)kolomonen.fi 
 

Yhdistysapuri 
Sami Nikulainen 044-368 6871  
sami.nikulainen(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 

Yhdistystori 2017 

 

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

Kuukausi@posti  12.4.2017 

https://www.facebook.com/asukasloikka/?fref=ts
https://www.facebook.com/KultRinki/?fref=nf
https://www.facebook.com/lahellaonenemman/
https://www.kolomonen.net/portaat-hanke/
https://www.facebook.com/kolomonen/?fref=ts
https://www.kolomonen.net/yhdistysten-kevattori-2017/

