
Kevät tuo, kevät tuo…  
Talven selkä on taittunut, päivä pitenee aimo askelin ja valoisuus tuo uutta puhtia monenlaiseen 

tekemiseen, toimintoihin ja aktiviteetteihin.  
 

Joistakin niistä on tietoa tässä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n maaliskuun kuukau-
si@postissa, joka yllättäen ja pyytämättä lähetetään eri yhdistysten, yhteisöjen, yhteistyökump-
paneiden ja joidenkin yritystenkin toimijoille.  
 

Kuukausi@postin osoitteisto on kerätty eri yhteisöjen omista ilmoituksista, nettisivuilta ja eri ta-
pahtumiemme osallistujalistoilta. Tämän maaliskuun kuukausi@postin saajiksi on lisätty taas noin 
200 uutta kumppania lähinnä tuleviin hyvinvointimessuihin liittyvien toimijoiden piiristä.  
 

Jos kuitenkin koet olevasi tällä postituslistalla aiheetta, niin ilmoita siitä sähköpostitse osoittee-
seen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi ja poistamme sinut pyynnöstäsi postituslistalta.  
 

 Mikäli hyväksyt olosi tällä kuukausi@postin postituslistalla, niin sinun on hyvä tietää, että an-
namme harkiten näitä sähköpostiyhteystietoja myös yhteistyökumppaneidemme, kuten esimer-
kiksi Sosterin, Savonlinnan kaupungin, Samiedun tai XAMK:n käyttöön.  
 

Olemme yrittäneet myös helpottaa kuukausi@postin lukemista kokoamalla toiselle sivulle lyhyen 
esittelyn tässä kuukausi@postissa esiteltävistä toiminnoista, tapahtumista ja tilaisuuksista. 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

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

Kuva: Kuopion luonnontieteellinen museo 

Kuukausi@posti 
7. 3. 2018 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


- 2 - 

Maaliskuun kuukausi@postin tärpit 
 

Savonlinnan Hyvinvointimessujen paikkamyynti on nyt käynnissä ........................... 3 

 

Yhdistysten yhteisen Yssi-sivuston tapahtumakalenteri avautuu huhtikuussa ............ 4 

 

Etelä-Savon yhdistysten strategiapaja Savonlinnassa 21. 3. ................................... 5 

 

Toimintakalenterissa maaliskuun tapahtumat ....................................................... 6 

 

Yhdistystori 19. 5. - nyt on aika ilmoittautua ........................................................ 7 

 

Kutsu KultRinki kylään ....................................................................................... 7 

 

Kirjailijavierailut Punkaharjulla ja Sulkavalla ......................................................... 7 

 

Maaliskuussa on avoinna monia varteenotettavia rahoituksia .................................. 8-9 

 

”Mielenkiintoisia aineistoja” -sivustolta löytyy avaamisen arvoisia linkkejä ................ 9 

 

Nyt lähdetään porukalla Valtakunnallisille Kohtaamispaikkapäiville .......................... 10 

 

Tupakasta vieroitusryhmissä yhdessä eroon polttamisesta ..................................... 10 

 

Vieraslajien kimppuun yhteisillä talkoilla .............................................................. 11 

 

Digitaalinen nuorisotyö ja markkinointi –koulutusta tarjolla .................................... 12 

 

Syömishäiriöt - mistä on kyse? ........................................................................... 13 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yhteystiedot ................................................ 14 

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 

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

KOLOMOSEN PARHAAT PALVELUT 

mailto:%20sirpa.kolistaja@kolomonen.fi


- 3 - 

Hyvinvointimessujen paikat 
ovat nyt myynnissä 

Savonlinnan hyvinvointimessut järjestetään 
14.-15. 9. 2018 Tanhuvaaran Urheiluopistolla.  

Messuista on tulossa viime syksyä suurem-
mat ja näyttävämmät, sillä jo nyt on tiedossa 
koulujen ja oppilaitosten ennakkoilmoittautu-
misten valossa enemmän kävijöitä pelkästään 
perjantaipäivään, kuin viime vuonna oli koko 
messutapahtumassa. 

-On hienoa, että Savonlinnan seudun yläas-
teet, lukiot, Samiedu ja XAMK ovat ottaneet 
Hyvinvointimessut vahvasti osaksi omaa opis-
keluohjelmaansa, toteaa messujen valmiste-
lusta Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:ssä 
vastaava Kimmo Käärmelahti. 

- Uskomme myös lauantain 15. 9. olevan vä-
hintäänkin viime vuotisen veroinen messupäi-
vä, sillä maksuttomia yleisökuljetuksia on li-
sätty viime vuotisten kokemusten pohjalta 

 

Messuista tehdään entistä 

toimivampi kokonaisuus 

Savonlinnan Hyvinvointimessut järjestetään 
nyt toista kertaa Tanhuvaaran urheiluopistolla. 
-Viime syksyn kokemukset Tanhuvaarasta 
messupaikkana olivat hyvä, ja joten päätimme 
jatkaa Hyvinvointimessujen kehittämistä yh-
dessä Tanhuvaaran Urheiluopiston kanssa. 

-Joitakin asioita teemme hieman viimevuoti-
sesta poiketen ja suurin uudistus on sisäosas-
tojen keskittyminen palloiluhalliin ja monitoi-
mihalliin, näiden näyttelytilojen välisen kulku-
yhteyden merkittävä parantaminen sekä ulko-
alueiden entistä tehokkaampi käyttö eri ulko-
toimintojen ja –harrasteiden esittelyyn. 

Suurin muutos vuoden 2018 Hyvinvointi-
messuissa aiempiin tapahtumiin on messujen 
aukioloaikojen pidentäminen. Hyvinvointimes-
sut ovat nyt avoinna perjantaina 14. 9. klo 9-

18 ja lauantaina 15. 9. klo 10-16. 
- Aukioloaikojen pidennyt perustuu useiden 

messuesittelijöiden sekä –kävijöiden palaut-
teeseen. Joten kokeillaan ja katsotaan, mitä 
pidennetty aukiolo tuo tullessaan. 

 

Messumyynti tapahtuu sähköisesti 
Savonlinnan Hyvinvointimessujen myynti 

tapahtuu sähköisesti tästä linkistä. 
Tuosta linkistä löytyvät tarkemmat tiedot 

messupaikkojen ja muun tarvittavan messu-
tarpeiston hinnoista sekä muista messujär-
jestelyihin liittyvistä seikoista. Lisätietoja 
messuista saa myös puhelimitse numerosta 
044 741 9820 ja sähköpostitse osoitteesta 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

https://www.kolomonen.fi/tapahtuma/savonlinnan-hyvinvointimessut/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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- Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 
on käynnistänyt yhdistysten esittelysi-
vuston uudistuksen ja olemme luoneet 
kokonaan uuden yhdistysportaalin eli 
Yssi-sivuston, jossa yhdistykset voivat 
esitellä toimintaansa ja saada lisää nä-
kyvyyttä, esittelee Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa 
Kolistaja sähköisen työkalupakin uu-
distustyötä. 

- Yhdistysten on nyt aika päivittää 
omat tiedot ajan tasalle. Näitä kaupun-
kilaisten ja yhteistyökumppaneiden tar-
vitsemia tietoja ovat mm. yhdistyksen 
yhteystiedot, toimialat, kohdeikäryh-
mät ja maantieteellinen toimialue Sa-
vonlinnan seudulla. 

- Osoitteesta www.yssi.fi löydätte lo-
makkeen, jolla voitte lähettää tiedot 
meille lisättäväksi uuteen yhdistystie-
dostoon. 

- Niiden yhdistysten osalta jotka eivät 
tietojaan päivitä, tulemme siirtämään 
tiedot vanhasta järjestelmästä 
(www.savonlinnaseutu.fi) tähän uuteen 
järjestelmään. 

Toiminnanjohtaja Kolistaja muistuttaa 
yhdistyksiä myös siitä, että uuteen yhdistys-
tiedostoon voi ladata myös yhdistyksesi lo-
gon, joten liitä sekin mukaan tietolomakkee-
seen.  

- Jos yhdistys ei halua, että yhdistyksen tie-
dot siirretään nykyiseltä seutusivustolta uu-
teen järjestelmään, niin siitä tulee ilmoittakaa 
mahdollisimmaan nopeasti 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. Täl-
täkin osin on tärkeää, että tietonne ovat ajan 
tasalla. 

 

Toisena Yssiin avautuu kalenteri 
Yhdistysten perustietoja esittelevän tiedos-

ton rinnalle avautuu kevään kuluessa myös 
yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden tapah-

tumakalenteri, jossa voi maksutta esitellä 
kaikkia sellaisia tapahtumia, jotka ovat suun-
nattu yhdistyksen omaa jäsenkuntaa laajem-
malle yleisölle. 

- Kalenterin valmistelutyö on hyvässä vauh-
dissa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n, 
Sosterin, Savonlinnan kaupungin sekä alu-
een oppilaitosten kesken.  
Tapahtumakalenterin täyttöön ja käyttöön 

palataan tarkemmin huhtikuun kuukau-
si@postissa 

  
Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

 

Sirpa Kolistaja, toiminnanjohtaja 

puhelin: 0500-691574 

 

Kimmo Käärmelahti, yhdistyskoordinaattori 
puhelin: 044 741 9820 

Tapahtumakalenteri on yhdistysten  
yhteisen Yssi-sivuston seuraava vaihe 

http://www.yssi.fi
http://www.yssi.fi
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Maakunta- ja sote-uudistus tulee vaikutta-
maan merkittävällä tavalla järjestöjen ja yh-
distysten toimintaedellytyksiin. Etelä-Savossa 
näihin muutoksiin valmistaudutaan järjestötoi-
mijoiden yhteisellä strategiatyöllä. Maalis-
kuussa kolmella paikkakunnalla järjestetään 
aloitustapahtumat, joissa YTT Juha Heikkala 
valottaa strategiatyön merkitystä ja käytän-
nön toteutusta. Hän on järjestötoiminnan 
strategisessa suunnittelussa yksi parhaista 
asiantuntijoista Suomessa.  

Savonlinnan tilaisuus järjestetään keskiviik-
kona 21. 3. klo 13-16 Paviljongin auditoriossa. 
Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista, 
vaan kaikki kiinnostuneet yhdistystoimijat ja 
yhdistysten yhteistyökumppanit ovat tervetul-
leita paikalle mahdollisimman sankoin joukoin. 

 

Aloituspajasta käynnistyy  
aktiivinen työskentely 

- Toimintaympäristömme muuttuu kovaa 
vauhtia. Yhteisellä tekemisellä järjestöt ja yh-
distykset voivat ottaa oman paikkansa tule-
vaisuuden hyvinvointikentässä. Haluamme 
kuulla paikallisten toimijoiden näkemyksiä yh-
teisen strategian tavoitteista ja sisällöistä, 
kertoo Heikkala.  

Aloitustapahtumien jälkeen jokaisessa kun-
nassa pidetään työpaja, jossa paikallisten yh-
distysten kanssa työstetään yhteisen strategi-
an sisältöjä. Työpajat toteutetaan vuoden 
2018 aikana. Työpajojen tulosten avulla koo-
taan kokonaiskuva yhdistysten tulevaisuuden 
näkymistä ja laaditaan järjestöstrategia, jonka 
tarkoitus on nivoutua luontevaksi osaksi uu-
den maakunnan strategiaa.  

Strategiatyötä viedään eteenpäin Etelä-

Savon sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteis-
työryhmän (SYTY Etelä-Savo) kanssa. 

Savonlinnan seudulta yhdistyksiä tässä työ-
ryhmässä on edustanut Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry, jonka toiminnanjohtaja Sirpa 
Kolistaja innostaakin seutukunnan yhdistyk-
siä aktiivisesti mukaan Paviljongilla järjestet-
tävään aloituspajaan. 
Meillä Savonlinnan seudulla on jo erittäin hy-
viä kokemuksia erityisesti sote– ja potilasyh-
distysten yhteistyöstä sekä keskenään että 
myös Sosterin kanssa. 
- Tätä työtä kehitetään yhdistysten, Sosterin, 
Savonlinnan kaupungin ja seutukunnan oppi-
laitosten kesken tällä hetkellä eri työryhmissä 
ja –pajoissa. 
- Uskon, että tämän oman alueemme työs-
kentelyn pohjalta meillä on melkoisesti annet-
tavaa maakunnallisen järjestöstrategian laati-
miseen, mutta uskon myös, että koko maa-
kunnan yhteistyöstä on ammennettavissa uu-
sia ajatuksia myös omaan kehittämistyöhöm-
me, Kolistaja toteaa. 
 

Lisätietoja 21. 3. klo 13-16 Paviljongilla 
järjestettävästä pajasta. 

Toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja,  
sirpa.kolistaja@kolomonen.fi  
Puhelin 050 069 1574  
Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström,  
anita.hahl-weckstrom@soste.fi 
Puhelin 044 770 0491 

Hankekoordinaattori Tuula Narvola,  
tuula.narvola@soste.fi 
Puhelin 044 340 1817 

Maakunnan yhdistysstrategiaa 

hahmotellaan Savonlinnassa 21. 3. 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:anita.hahl-weckstrom@soste.fi
mailto:tuula.narvola@soste.fi
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∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞ 

MAALISKUU 

 

12. 3. klo 17.00 Kirjailijavierailu Punka-
harjun kirjastossa 

Kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Koleh-
mainen haastattelee kirjailija Anneli Pääkkös-
tä. 

Järjestää KultRinki -hanke, Taike Etelä-Savo 
ja Punkaharjun kirjasto. 

 

Lisätietoja:  
KultRinki –hanke, Riitta Kärkkäinen 

Puhelin: 044 571 5932  
Sähköposti: riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
 

18. 3. klo 13.00  
Tervetuloa tanssimaan kaiken kansan iloisiin 

tansseihin Opistotalolle Tirrolantie 7 C-taloon 
sunnuntai-iltapäivänä 18.3.2018 klo 13 alka-
en. 

Musiikista huolehtii "Esko Nissinen & Kastan-
ja" Liukas lattia. Arvontaa! 

10€ sisältää kahvin ja kahvileivän. Kaikki 
tervetulleita, etenkin miehiä kaivataa! 

Järjestää Eläkeliiton Juvan yhdistys ry.  
 

21. 3. klo 13-16 Etelä-Savon järjestö-
strategian Savonlinnan seudun starttiti-
laisuus Savonlinnan Paviljongilla 

Toimintaympäristömme muuttuu kovaa 
vauhtia. Yhteisellä tekemisellä järjestöt ja yh-
distykset voivat ottaa oman paikkansa tule-
vaisuuden hyvinvointikentässä. Maakunnan 
eri puolilla järjestettävissä tilaisuuksissaa Jär-
jestö 2.0 Etelä-Savo –hanke kuulla paikallis-
ten toimijoiden näkemyksiä yhteisen strategi-
an tavoitteista ja sisällöistä. 

 

Lisätietoja: 
Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500-691574 

Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
 

22. 3. klo 18.00 Kirjailijavierailu Sulka-
van kirjastossa 

Kirjallisuuden läänintaiteilija Susanna Koleh-
mainen haastattelee kirjailija Anneli Pääkkös-
tä. 

Järjestää KultRinki -hanke, Taike Etelä-Savo 
ja Sulkavan kirjasto. 

 

Lisätietoja:  
KultRinki –hanke, Riitta Kärkkäinen 

Puhelin: 044 571 5932  
Sähköposti: riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
 

HUHTIKUU 

 

3. 4. klo 17.00 keskustelutilaisuus vie-
raslajeista Linnalassa. 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry järjes-
tää tiistaina 3. huhtikuuta klo 17 Savonlinnan 
Linnalassa tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 
haitallisista vieraslajeista. Olet tervetullut 
kuulolle ja kahville!  

 

Lisätietoja: 
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry  
Puhelin: 040 853 2737  
Sähköposti: tinto.aaltonen@gmail.com tai 
juttupaja@gmail.com  
 

 

 

SEURAAVAAN 5. 4. ILMESTYVÄÄN KUUKAUSI@POSTIIN 

JULKAISTAVAKSI HALUTTAVAT TIEDOT 

30. 3. MENNESSÄ OSOITTEESEEN 

kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:tinto.aaltonen@gmail.com
mailto:nto.aaltonen@gmail.com
mailto:juttupaja@gmail.com
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
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Hei Juvan, Joroisten, Rantasalmen  
ja Sulkavan alueen yhdistykset! 
Mikä on se teidän OMA juttu? 

Olisiko teillä mielessä hyviä ideoita, joita voi-
simme yhdessä jatkojalostaa?  

KultRinki vapaaehtoistoimintaa ja hyvinvoin-
tia hankkeen voit kutsua yhdistyksesi tilai-
suuksiin kertomaan yhteisöllisen tekemisen eri 
mahdollisuuksista, uudenlaisesta vapaaehtois-
toiminnasta sekä vaihtamaan ajatuksia siitä, 
mistä on paikallinen hyvinvointi tehty. 

 

Lisätietoja: 
Projektikoordinaattori Riitta Kärkkäinen, p. 

044 571 5932, riitta.karkkainen@kolomonen.fi 

Yhdistysten 
kevättori  
19. 5.  
 Yhdistysten perinteinen kevättori 
järjestetään jälleen Savonlinnan 
kauppatorilla  lauantaina 19. 5. 
2018 klo 9:00 - 14:00. 
 

Tänä keväänä kevättori sisältää 
myös Savonlinnan Mielenterveys 
seura ry:n Mental Health Art Week 
-tapahtuman, jonka teemana on 
monikulttuurisuus ja monimuotoi-

suus.  
 

Toripaikan hinta  on 15€ Savonlinnan Seudun 
Kolomonen ry:n jäsenyhdistyksiltä ja 30€ muil-
ta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä. Yhdistystoripai-
kan varaaminen tapahtuu vain sähköisesti täs-
sä linkissä. 

 

Lisätietoa kevään 19. 5. 2018 yhdistystorita-
pahtumasta Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:stä yhdistyskoordinaattori Erja Järvisalol-
ta, puhelin 044 571 5920 ja sähköpostitse 
osoitteesta erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

 

Maksunsa suorittaneille yhdistystoriesitteli-
jöille järjestetään INFO tiistaina 15.5 klo 18 
Järjestötalo Kolomosessa, os. Pappilankatu 3. 

mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6nJ8lN_0yd6VkwGJ_UB0CvfP6YpC_3hH1_wBq3NefPHuhw/viewform
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi


Kuukausi@posti  7.3.2018 

STEA 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnattu 
valtionavustusten erillishaku on auki STEAn 
verkkoasioinnissa vielä 3.4. saakka. Eril-
lishaulla käynnistetään kolme uutta avustusoh-
jelmaa: 

•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. 
 

Suomen luonnonsuojelun säätiö 

Säätiön käyttövaroista jaetaan apurahoja 
luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tie-
teelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, 
koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimin-
taan.  

Hakuaika päättyy 16. 3. 2018 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

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

sen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten 
ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosi-
van 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   pa-

rantaminen 

• 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 apu-
raha-anomusten osalta. 
Hakuaika päättyy 31. 3. 2018. 
 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Musiikinedistämissäätiön  
kuoromatkatuki 
Kuorojen ulkomaisille esiintymismatkoille on 

erillinen opetus- ja kulttuuriministeriön myön-
tämä määräraha. Keskeisin tukikriteeri on kuo-
ron taso ja sen valmius suomalaisen kuorokult-
tuurin edustajana ulkomailla. Myös matkan si-
sältö vaikuttaa päätökseen.  

Hakuaika päättyy 31. 3. 2018. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
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http://www.stea.fi/-/tulossa-avustusten-erillishaku-helmi-maaliskuussa
https://luonnonsuojelunsaatio.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/
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/


Kuukausi@posti  7.3.2018 

Panda-palkinto 

Panda-palkinnolla, joka jaetaan WWF:n erilli-
sestä Heidi Anderssonin rahastosta, halutaan 
palkita luonnon ja ympäristönsuojelun hyväksi 
tehtyjä tekoja, aloitteita ja tutkimushankkeita 
sekä toimintaa, joka edistää kestävää elämän-
tapaa.  

Hakuaika päättyy 3. 4. 2018. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Kulttuuriympäristökohteiden  
hoitoavustukset 
Avustusten tavoitteena on mahdollistaa nii-

den kulttuuriympäristön ja -maiseman kohtei-
den säilyminen, joiden hoitoon ja ylläpitoon ei 
ole haettavissa tukea muista valtion avustuk-
sista. Avustus täydentää Museoviraston raken-
nusten entistämisavustuksia ja muinaisjään-

nösten hoitoavustuksia. Etusijalle asetetaan 
sellaiset hankkeet, jotka varmistavat kohteen 
historiallisten arvojen ja ympäristön säilymi-
sen. 

Hakuaika päättyy 15. 3. 2018. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Haku Kepan Frame, Voice, Report! -
hankkeen projektitukeen käynnistyy 

Kepan koordinoimassa kolmivuotisessa Fra-
me, Voice, Report! -hankkeessa vahvistetaan 
järjestöjen kehitysviestintä- ja globaalikasva-
tusosaamista. Hankkeessa kanavoidaan EU-

tukea järjestöille järjestämällä kaksi avointa 
rahoitushakua. 

Hakuaika päättyy 3. 5. 2018 

Lisätietoja tästä linkistä. 
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Kuukausi@postin uusi osio käsittelee mie-
lenkiintoisia aineistoja, uutisia ja tiedotteita. 
Lyhyesti ja ytimekkäästi, vain otsikkotasolla 
ja varsinaiseen aineistoon johtavalla linkillä 
varustettuna. 

Julkaisemme tässä osiossa jatkossa mielel-
lään myös yhdistysten ja yhteistyökumppa-
neidemme uutisia ja aineistoja, joten pistäkää 
linkkejä tulemaan meille sähköpostilla osoit-
teeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Ensimmäisen julkaisukierroksen aineistoja 
ovat seuraavat: 

 

Tuija Brax selvittämään järjestöjen  
roolia uudessa sote-  
ja maakuntamallissa 

Tiedote löytyy tästä linkistä. 
 

Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön  
viestintäopas ja työkalu 

Opas löytyy tästä linkistä. 
 

STEA:n ideahaun tuloksia  
voi lähteä työstämään 

Ideahaun hankkeet löytyvät tästä linkistä. 
 

Hyviä linkkejä tietosuojauudistukseen  
yhdistyksen näkökulmasta. 
Paperiarkistot ja tietosuoja-asetus blogi. 
Onko yhdistyksesi kartalla tietosuoja-

asetuksesta blogi. 
Liiton ja jäsenyhdistysten roolit tietosuoja-

asetuksen näkövinkkelistä blogi. 
 

Tule mukaan tekemään yhdessä hyvää! 
Hyvä teko voi olla vaikkapa hävinneiden 

hansikkaiden palauttaminen löytötavaroihin, 
koulukaverin auttamista läksyissä, kiitos ruo-
kalan keittäjälle tai vaikka mitä muuta! Arjes-
sa on monta mahdollisuutta tehdä hyvää, löy-
dä oma tapasi auttaa! 

Kilpailun osallistumisohjeet 
Tee neljä hyvää tekoa ja kirjoita ne ylös. Ota 

kirjoittamistasi teoista kuva ja jaa kuva In-
stagramissa #jeesaantee4. Vaihtoehtoisesti 
voit lähettää kuvan osoitteeseen jee-
saan.nuoret@gmail.com. 

Kilpailun osallistumisaika on 26.2.-
11.3.2018 

Tiedote löytyy tästä linkistä. 
 

 

 

https://wwf.fi/wwf-suomi/palkinnot-ja-tunnustukset/panda-palkinto/
http://www.nba.fi/fi/avustukset/kulttuuriymparistokohteet
https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/haku-kepan-frame-voice-report-hankkeen-projektitukeen-kaynnistyy?utm_campaign=SOSTEkirje
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tuija-brax-selvittamaan-jarjestojen-roolia-uudessa-sote-ja-maakuntamallissa
http://www.preventiimi.fi/wp-content/uploads/sites/28/2018/02/nept-viestint%C3%A4ty%C3%B6kalu.pdf
https://www.kokeilunpaikka.fi/fi/custom/accelerator3/stea-ideahaku/
https://blog.avoine.fi/kirjoitukset/paperiarkistot-ja-tietosuoja-asetus/
https://blog.avoine.fi/kirjoitukset/onko-jarjestosi-kartalla-eu-n-tietosuoja-asetuksesta/
https://blog.avoine.fi/kirjoitukset/liiton-ja-jasenyhdistysten-roolit-tietosuoja-asetuksen-nakokulmasta/
http://www.kansalaisareena.fi/jeesaan/jeesaantee4/
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Tämän vuoden valtakunnalliset 
kohtaamispaikkapäivät järjeste-
tään Tampereella 26.- 27. 4. 
2018. Ilmoittautuminen näille koh-
taamispaikkapäiville on jo käynnis-
sä  tässä osoitteessa. 

Kohtaamispaikkapäivät ovat vuo-
sittain osoittautuneet kiinnostavik-
si niin ohjelmaltaan kuin vastaa-
vaa toimintaa toteuttavien keski-
näisten tapaamisten ja keskustelu-
jenkin osalta. Vuosi sitten isän-
nöimme vastaavia päiviä Lustossa, 
joten lähdetään nyt joukolla tutus-
tumaan toimintaan Tampereella. 

Kaikkien Savonlinnan seudulla toimivien ja itsensä kohtaamispaikaksi kiinnostuneiden tai 
muuten vaan kohtaamispaikkatoiminnasta kiinnostuneiden toimijoiden  kannattaa lähteä mu-
kaan tutustumis– ja opintomatkalle näille päiville. 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry osallistuu yhteisen opintomatkan järjestämiseen järjestä-
mällä ja kustantamalla yhteiskuljetuksen (lopullinen kulkuväline henkilöauto-pikkubussi rat-
kaistaan kun tiedetään osallistujien määrä) Savonlinna-Tampere-Savonlinna. 

Kun ilmoittaudutte sähköisen ilmoittautumisen kautta kohtaamispaikkapäiville, niin ilmoittau-
tukaa sähköpostitse sirpa.kolistaja@kolomonen.fi myös maksuttomaan yhteiskuljetukseen. 

Porukkalla kohtaamispaikkapäiville 

https://www.artteli-ry.fi/kohtaamispaikkapaivat/
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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Itä-Savon luonnonsuojeluyh-
distys ry haluaa jäsenjärjes-
tönämme lähestyä kuukau-
si@postin saavien kautta kaik-
kia seudun yhdistysaktiiveja ja 
haastaa kaikki mukaan talkoi-
siin taltuttamaan haitallisten 
vieraslajien leviämistä.  

Talkookohteita löytyy ympäri 
Savonlinnaa lukuisia, sillä ta-
voitteena on kurittaa  jättipalsa-
mikasvustoja, jotka pihapuutar-
hoista karanneiden siementen 
takia ovat vallanneet maaperää 
ja tukahduttavat nyt luonnon-
kasveja ja puuntaimia alleen. 
Lisää tietoa puutarhakarkulais-
ten aiheuttamasta riesasta saat 
mm. netistä: www.vieraslajit.fi 

 

Talkoita järjestetään  
pitkin kesää 

Talkoita toteutetaan yhteistyössä Savonlin-
nan kaupungin ympäristö- ja puistotoimien 
sekä Savonlinnan kaupunkikeskustan asu-
kasyhdistys ry:n Siistit saaret-hankkeen 
kanssa. 

Paras aika järjestää kitkentätalkoita on ke-
säkuun alkupuoli, jolloin jättipalsamit ovat 
helposti tunnistettavissa ja nyhdettävissä 
maasta juurineen, mutta kasvit eivät vielä 
siemennä. Myöhemmin kesällä toteutettavien 
talkoiden kitkentä- tai niittotähde on säkitet-
tävä. Säkkien poiskuljetuksesta on luvannut 
huolehtia kaupunki. 

Kevät on hyvä aika ilmoittautua mukaan 
talkoisiin ja halutessaan yhdistys voi osoittaa 
isomman tai pienemmän talkooalueen vas-
tuulleen.  Talkootyövoimaa voi tarjota avuksi 
myös kiinteistönomistajille (mukaan lukien 
taloyhtiöt), joiden vastuulla on estää vieras-
lajien leviäminen omalla tontillaan.   

Talkoilemaan on jo jokunen yhdistys ehät-
tänyt ilmoittautua, mutta talkooalueita ei vie-
lä yksikään taho ole varannut. Jättipalsamien 

valtaamia väylien ja polkujen varsia sekä vir-
kistysalueita löytyy valitettavan paljon sekä 
taajamista että maaseudulta, joten talkoo-
alueista ei ole pulaa!  

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry järjes-
tää tiistaina 3. huhtikuuta klo 17 Savonlinnan 
Linnalassa tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 
haitallisista vieraslajeista. Olet tervetullut 
kuulolle ja kahville!  

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry toivoo, 
että mahdollisimman moni yhdistys käsitte-
lee tämän haasteen omissa kokouksissaan ja 
tekee myönteisen päätöksen talkoisiin osal-
listumisesta. Talkoisiin voi ilmoittaa yhdistyk-
sensä ja varata halutessaan jo nyt oman tal-
kooalueensa. 

 

Ilmoittautumiset: 
Sähköpostilla osoitteisiin 

tinto.aaltonen@gmail.com  tai 
juttupaja@gmail.com  
sekä tekstiviestillä numeroon 040 853 2737  
 

Tule mukaan hävittämään 

Haitallisia vieraslajeja 
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http://www.vieraslajit.fi
mailto:tinto.aaltonen@gmail.com
mailto:nto.aaltonen@gmail.com
mailto:juttupaja@gmail.com
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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 
 

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, Savonlinna 

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 
 

Työvalmentaja, Juva 

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

Työvalmentaja, Enonkoski 
Magnus Mäki, 044-723 4665 

magnus.maki(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/

