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YHDISTYSTEN ETUMATKA  
HYVINVOINTIMESSUILLE  

JATKUU VIELÄ VIIKON 

Yhdistystoimijoille ja Savonlinnan Seudun Kolomo-
nen ry:n yhteistyökumppaneille on annettu hieman 
etumatkaa Savonlinnan Hyvinvointimessuille il-
moittautumiseen. Nyt tuo etumatka on päättymässä, 
ja Hyvinvointimessujen markkinointi  yksityisen sek-
torin toimijoille käynnistyy täysillä 15. 5. alkavalla 
viikolla. 

Lisätietoja Hyvinvointimessuista sivuilla 6 - 7 

 YHDISTYKSET VALTAAVAT 

SAVONLINNAN TORIN 

LAUANTAINA 20. 5.  
Yhdistysten kevättori, Mahdollisuuksien Tori ja 
”Syödään yhdessä ” -toripiknik valtaavat Savonlinnan 
torin lauantaina 20. 5. klo 9 -  14 väliseksi ajaksi. 
Tervetuloa torille tutustumaan lähes 40 toimijan toi-
mintaan, nauttimaan mukavasta ohjelmasta sekä syö-
mään monenlaisia herkkuja toripiknik-teltoista 

Lisätietoja Yhdistystorista sivulla 2 

TULE SANOMAAN  
SANASI SAVONLINNAN 

YHTEISÖLLISYYTEEN 

KANSALAISILTA KAUPUNKISTRATEGIAN YHTEISÖLLISYYDEN 
MÄÄRITTELYSTÄ SEURAKUNTAKESKUKSESSA 18. 5. KLO 18 

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN OMAAN YHTEISÖÖSI 
 

Lisätietoja yhteisöllisyys-strategian valmistelusta ja kansalaisillasta sivulla 3 
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YHDISTYSTEN PERINTEINEN KEVÄTTORI  ON OSA  
SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY:N  
TOIMINNALLISIA KYMMENVUOTISJUHLIA 
 

Yhdistysten perinteinen Kevätto-
ri + Mahdollisuuksien Tori + 
”Syödään yhdessä” -toripiknik  
järjestetään lauantaina 20.5 klo. 
9-14 Savonlinnan kauppatorilla. 
Tapahtumassa on esillä lähes 
toimijaa teemalla " Yhdessä ja 
Lähellä".  
Tapahtumassa esiintyvät mm. 
burmalaiset lapset, venäläinen 
nukketeatteri ja Farah - Ilon ja 
onnen tanssi ry. Monipuolisen 
ohjelman, kymmenien esittely-
pisteiden ja laajan toripiknikin 
lisäksi yhdistysten esittelypis-
teissä on monenlaista myytävää, 
arvontaa ja muuta aktiviteettia. 
Lisätietoja tapahtumasta Erja 
Järvisalo, puhelin 044-571 5920  
ja Kimmo Käärmelahti, puhelin 
044-741 9820. 

TORIPIKNIK JA MAHDOLLISUUKSIEN TORI 
OSANA KEVÄISTÄ YHDISTYSTORITAPAHTUMAA  

Jokakeväinen Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Yhdis-
tystoritapahtuma saa tänä keväänä lauantaina 20. 5. 
kumppanikseen Savonlinnan 4H-yhdistyksen kokoaman Ja 
Asukasloikka Savonlinna -hankkeen rahoittaman 
”Syödään yhdessä” -toripikniktapahtuman sekä Savonlin-
nan Seudun Kolomonen ry:n yhdessä  KePa ry:n kanssa 
kokoaman Mahdollisuuksien Tori-tapahtuman. 
Yhdistystorin teemana on, että olla ja tehdä yhdessä luo-
matta turhia raja-aitoja. Kevättori tuo yhdistysten toimin-
taa näkyväksi yleisölle, mutta myös poikii vuoden varrella 
yhteistyötä eri yhdistyksien välille.. 
Jos jollakin yhdistystoimijalla nyt vielä viikkoa ennen he-
rää halu osallistua johonkin Yhdistystorin kolmesta sisäl-
töosuudesta, niin kannattaa ottaa pikaisesti Yhdistystorin 
osalta Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Erja Järvisa-
loon, puhelin 044-571 5920, ”Syödään yhdessä” -
toripiknikin osalta Savonlinnan 4H:n Maija Tuunaseen, 
puhelin 044 738 5854 tai Mahdollisuuksien torin osalta 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n Kimmo Käärmelah-
teen, puhelin 044 741 9820. 
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Savonlinnan kaupungin seuraavan viiden vuoden strate-
gian valmistelutyö on ollut kevätkauden käynnissä vii-
dessä  asiantuntijaryhmässä. Kansalaistoiminnan ja Sa-
vonlinnan yhdistysten edustus on ollut vahvasti mukana 
useammassa työryhmässä. Yksi näistä ryhmistä on ollut 
yhteisöllisyyden vahvistamista pohtinut työryhmä. 
Vaikka kyse onkin Savonlinnan kaupunkistrategiasta, ei 
valmistelutyössä ole pitäydytty pelkästään kaupunkior-

ganisaation roolia yhteisöllisyyden kehittämisessä vaan 
pohdittu meidän kaikkien yhteistä roolia ja panosta täs-
sä tärkeässä asiassa. 
Kaupunkistrategian yhteisöllisyys -teeman puitteissa 
järjestetään kaikille asiasta kiinnostuneille avoin kansa-
laisilta Savonlinnan seurakuntakeskuksella torstaina 18. 
5. klo 18.00 alkaen. Tässä tilaisuudessa kaupunkilaisilla 
on mahdollisuus tuoda valmistelutyöryhmän käyttöön 
omia ajatuksiaan ja ideoitaan kaupunkimme yhteisölli-
syyden kehittämiseksi. 
Viimeisen silauksen kesäkuun alussa  Savonlinnan uuden 
kaupunginvaltuuston käsittelyyn jätettävän yhteisölli-
syyttä käsittelevän tausta-aineistoon voi antaa 19-22. 5. 
välisenä aikana sähköisesti  tässä osoitteessa. 
Lisätietoja 18. 5. kansalaisillasta sekä koko yhteisöllisyy-
den tausta-aineistoa Savonlinnan strategiaan vuosille 
2017 - 2021 valmistelevan työryhmän työskentelystä saa 
puhelimitse työryhmän puheenjohtaja Sammeli Juntu-
selta, puhelin 044 776 8016  ja sihteeriltä Kimmo Käär-
melahdelta, puhelin 044 741 9820. 

TULE SANOMAAN SANASI 
SAVONLINNAN YHTEISÖLLISYYTEEN 

Tulevia tapahtumia 

18. 5. Yhteisöllisyyden kansalaisilta Savonlinnan seura-
kuntakeskuksessa klo 18 alkaen. Ilta avoin kaikille jotka 
haluavat sanoa oman sanansa valmisteilla olevaan Sa-
vonlinnan kaupunkistrategian yhteisöllisyys –osioon.  

 

20. 5. Yhdistystori -tapahtuma klo 9-14 Savonlinnan 
Kauppatorilla. Yhdistystorin lisäksi mukana myös Asukas-
loikka Savonlinna –hankkeen rahoittama ja Savonlinnan 
4H -yhdistyksen kokoama ”Syödään yhdessä” -toripiknik 
ja Kepa ry:n kanssa toteutettava Mahdollisuuksien tori –
tapahtuma.  

 

5. 6. Yhdistysten yhteissauna Enonkosken, Heinäve-
den, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan  alueiden 
yhdistyksille klo 18.00 alkaen Kerimaassa. Pientä purta-
vaa, saunomismahdollisuus ja tulevan yhteistoiminnan 
suunnittelua. Ilmoittautuminen 31. 5. mennessä tässä 
osoitteessa. 

 

6. 6. Työllistävien yhdistysten tapaaminen Savonlinnan 
kaupungintalolla alkaen klo 9.00. Aluksi kaupunginjohtaja 

Janne Laineen aamukahvit kolmannen sektorin työllistä-
vien tahojen edustajille ja klo 10.00 alkaen yhteinen in-
formaatio– ja keskustelutilaisuus Savonlinnan kaupungin 
ja kolmannen sektorin työllistävien tahojen tulevan yh-
teistoiminnan kehittämisestä. Lisätietoja Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n Portaat-hankkeen projektipääl-
likkö Ismo Tiihoselta, puhelin 044-571 5904. Ilmoittautu-
minen tapahtumaan tässä osoitteessa. 

 

7. 6. Yhdistysten yhteissauna Rantasalmen ja Sulkavan 
alueiden yhdistyksille klo 18.00 alkaen Kuus-Hukkalan 
saunamaailmassa. Pientä purtavaa, saunomismahdolli-
suus ja tulevan yhteistoiminnan suunnittelua. Ilmoittau-
tuminen 31. 5. mennessä tässä osoitteessa. 

 

14. 6. Yhdistysten yhteisristeily klo 16 alkaen Savonlin-
nan kauppatorilta.  Pientä purtavaa, mukavaa yhdessä-
oloa ja tulevan yhteistoiminnan suunnittelua. Ilmoittau-
tuminen 9. 6. mennessä tässä osoitteessa. 

 

Ilmoita yhdistyksesi/yhteisösi tapahtumat tälle  
palstalle sähköpostitse osoitteisiin: 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  
erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

https://www.kolomonen.net/yhteisollisyys-strategiatyo/
https://www.kolomonen.net/kolomonen-ry/yhdistysten-yhteissauna/
https://www.kolomonen.net/portaat-hanke/kaupunginjohtajan-aamukahvit/
https://www.kolomonen.net/kolomonen-ry/yhdistysten-yhteissauna/
https://www.kolomonen.net/kolomonen-ry/yhdistysten-yhteisristeily/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi


 

HYÖDYNNÄ MAKSUTONTA ILMOITUSPALSTAA 

Tämä Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuukausi@postin tapahtumien ilmoituspalsta  
on maksuton palvelu jäsenyhdistyksillemme ja yhteistyökumppaneillemme. 

Tiedot tulevan kuukauden kuukaus@postiin tulee toimittaa edellisen kuukauden loppuun 
mennessä sähköisesti osoitteeseen kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

Lyhyet ja ytimekkäät tiedot julkaisemme sellaisenaan, pidempiä tarinoita lyhennämme,  
jolloin vastuu jää lopulta lukijalle. 

Perheleiri Retki-Toverien majalla  
Turponsaaressa 8. -  9. 7. 2017 

- Leirillä on läsnä koko ajan vähintään yksi ensiaputaitoi-
nen  henkilö järjestävän yhdistyksen puolesta.   
- Lapset osallistuvat huoltajansa kanssa ja valvonnassa  
leirille. Jokainen perhe huolehtii omatoimisesti mahdolli-
sista vakuutuksista. 
- Omat eväät. Ruuanlaitto mahdollista majan tuvassa 
(kaasuliesi  ja –uuni) ja grillipaikalla. Majalla on maakellari. 
Majalla ei ole kaivoa, joten juomavesi tulee tuoda muka-
naan. 
- Saareen ei ole tietä, eikä sähköä. 
- Omat majoitusvälineet. Majan vintissä mahdollisuus 
lattialla yhteismajoitukseen, kaminallinen puolijoukkue-
teltta käytettävissä ja omissa teltoissa  ja –veneissä voi 
yöpyä  majan pihapiirissä. 
- Sään mukainen ulkoiluasustus, saunomis- ja peseytymis-
välineet. Veneilyliivit. 
- Aloitus majalla la klo 12.00 ja päätös su klo 15.00. 
- Tarvittaessa venekuljetus Citymarketin laiturista la klo 
10.00 ja paluu su 16.30. 
- Osallistumismaksu 5,00  € / henkilö / vrk 

- Ohjelmassa: Ohjattuja retkiä lähiluontoon (mm. Kätkytki-
vi, Laurikkalan perinneniitty, Turponluolat) ja mahdolli-
suus uimiseen, onkimiseen, pihapeleihin… 

Lisätietoa leiristä ja Retki-Toverit ry:stä www.retkitoverit.fi 

 

Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus 

Vanhustyön keskusliiton järjestämä Ystäväpiiri-
ohjaajakoulutus toteutetaan syksyllä 2017 Savonlinnassa. 
Ystäväpiiri-toiminnan tavoitteena on lievittää ikääntynei-
den ihmisten yksinäisyyttä ja auttaa löytämään uusia ystä-
viä yhteisöllisen ja osallistavan ryhmätoiminnan keinoin. 

Ystäväpiiri-ohjaajakoulutuksen lähiopetuspäivät ovat 4.-
5.9., 25.9., 13.11. ja 11.12.2017, ja koulutukseen osallistu-
vat ohjaavat omaa Ystäväpiiri-ryhmää kolmen kuukauden 
ajan.  Koulutukseen haetaan 31.5.2017 mennessä täyttä-
mällä tämä hakulomake. 
Ystäväpiiri-ohjaajakoulutus on suunnattu eri alojen vapaa-
ehtoisille ja ammattilaisille, jotka haluavat vaikuttaa ikään-
tyneiden ihmisten hyvinvointiin sekä saada tietoa ja väli-
neitä osallistavan ryhmätoiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen. Ystäväpiiri-koulutuksessa tutustutaan yksinäisyy-
teen ilmiönä, paneudutaan ryhmädynamiikkaan, tarkastel-
laan ja kehitetään omaa toimintaa ohjaajana sekä hyödyn-
netään taiteen, kulttuurin ja liikunnan mahdollisuuksia 
ryhmätoiminnassa.  
 

Lääkkeeksi biosimilaari - minulleko 

Webbiseminaari Linnalassa 17. 5. 
Crohn ja Colitis ry:n Savonlinnan seudun toimintaryhmä 
järjestää Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n tuella keski-
viikkona 17. 5. klo 16.30 alkaen Linnalassa mahdollisuu-
den seurata webbiseminaarin muodossa suorana Helsin-
gistä LÄÄKKEEKSI BIOSIMILAARI—MINULLEKO? -
seminaaria. Seminaari käynnistyy tasan 17.00 joten osal-
listujien pyydetään olevan paikalla jo klo 16.30. 
Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien käyttö yleistyy 
hiljalleen. Lääkkeiden käyttäjille, terveydenhuollon am-
mattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille on tarjol-
la toukokuussa 2017 Lääkkeeksi biosimilaari – minulleko? 
-seminaari. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Fimea, 
Suomen Diabetesliitto, Crohn ja Colitis ry, Psoriasisliitto, 
Suomen Reumaliitto, Suomen Syöpäpotilaat ry ja Suomen 
Farmasialiitto osana sosiaali- ja terveysministeriön alaista 
Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaa.  
Lisätietoja seminaarista löytyy tästä linkistä. 
 

Kuukausi@posti  12.5.2017 

JÄSENYHDISTYSTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KUULUMISIA 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/koulutukset_ja_tapahtumat/tapahtuma/ystavapiiri-koulutus-savonlinna/
http://www.fimea.fi/documents/160140/2527902/Biosimilaariseminaarin_ohjelma_17052017.pdf/b6f2ca06-4876-744a-740d-83f6dab33045


 

 

STEAn uusien hakemusten loppusuora 

STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena 
on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. 
Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai kohdennettuun 
toimintaan, investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistä-
mishankkeisiin ja muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan 
rajattuihin hankkeisiin. 
Avustuksia ei ole tarkoitettu lakisääteisten julkisten palve-
luiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan rahoittamiseen. 
Uusia avustuksia vuodelle 2018 voidaan hakea huhti-

toukokuussa 2017. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Terveyden edistämisen apurahat 

tulossa hakuun näinä päivinä 

Terveyden edistämisen määräraha on lakisääteinen mää-
räraha, joka on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä 
päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyyn ja vähentämi-
seen. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väes-
tön päihteiden käytön ja tupakoinnin yleisyys ja niistä ai-
heutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen. 
Määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi 
julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään val-

tionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen 
kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistä-
mistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. 
Hankeavustuksia haetaan vuosittain touko-kesäkuussa 
toimittamalla hanke-ehdotus sähköi-
sen hankehallintojärjestelmän kautta Terveyden ja hyvin-
voinnin laitokselle (THL). THL vastaanottaa ja arvioi hanke-

ehdotukset sekä laatii sosiaali- ja terveysministeriölle 
(STM) ehdotuksen määrärahan käyttösuunnitelmaksi. 
STM vahvistaa määrärahan hankekohtaisen käyttösuunni-
telman tammikuussa, jonka jälkeen THL tekee hankekoh-
taiset valtionavustuspäätökset.  
THL:n Terveyden edistämisen määrärahan hakuilmoitus 
julkaistaan näinä päivinä tässä osoitteessa. 
 

Elävän musiikin tuki 
Elävän musiikin tukea on mahdollista saada erilaisiin koti-
maista säveltaidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkei-
siin. Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset konser-
tit, konserttisarjat, musiikkitapahtumat sekä kotimaiset ja 
ulkomaiset kiertueet. Pääpaino on ammattimaisessa teke-
misessä.  
Hakuaika päättyy 15. 5. 2017. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
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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 YHTEYSTIEDOT 

 

http://www.stea.fi/avustusten-haku
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/rahoitus-ja-verkostot/terveyden-edistamisen-maararaha
http://www.aurora-tietokanta.fi/grant/details/refc/grant/refa/expiring/id/4486
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Savonlinnan kolmannet hyvinvointimessut järjestetään 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoamina Tanhu-
vaaran urheiluopistolla 15.-16. 9. 2017. Messujen erillis-
teemaksi on otettu Liikuttavaa hyvinvointia ainakin kol-
mesta eri syystä.  
Ensinnäkin tämä vuosi on Unelmien liikuntavuosi, toiseksi 
liikunnan merkitys eri ikäisten kansalaisten hyvinvoinnin 
saavuttamisessa ja ylläpitämisessä on merkittävä ja kol-
manneksi liikunnan, erityisesti liikuntajärjestöjen tarjoa-
man liikuntatoiminnan, esittelyä on kaivattu edellisten 
vuosien hyvinvointimessujen kävijäpalautteessa. 
 

MESSUJEN ESITTELYPAIKAT  
OVAT MYYNNISSÄ JUURI NYT 

Hyvinvointimessujen esittelypaikat ovat myynnissä kulu-
van kevään aikana. ”Varmat paikat” voidaan varata 15. 6. 
2017 mennessä ilmoittautuneille, tuon ajankohdan jälkeen 
”myydään mitä jäljelle jää”.  
Tilaa on myynnissä Tietomaassa, Touhumaassa ja Piha-
maassa. Seuraavalla sivulla on tarkempi myyntiesite, jonka 
pohjalta toivomme teidän pikaisesti varaavan omaan tar-
peeseenne sopivan messuesittelyosaston tässä ilmoittau-
mislinkissä. 
Tietomaa on varattu ensisijaisesti sellaisille toimijoille, jot-
ka haluavat rauhallisemman ympäristön messuvieraiden 
kohtaamiseen.  Tietomassa ei  pauhaa musiikki, ei ole 
messupäivien avajaisia ja hyvinvointitekojen palkitsemista 

lukuun ottamatta kovaäänisistä kailotettavaa ohjelmaa 
eikä myöskään sijoiteta  kovin ”metelöivää” toimintaa. 
Tietomaahan pääsee rakentamaan omia osastojaan tors-
taina 14. 9. klo 15.00 alkaen. 
Touhumaa on varattu nimensä mukaisesti 
”touhukkaampaan toimintaan”. Lajiesittelyt, maalilaukaus-
kilpailut ja muut rankempaa aktiviteettia sisältävät osastot 
sijoitetaan Touhumaahan.  
Touhumaahan pääsee rakentamaan omia osastojaan per-
jantaina 15. 9. klo 6.00 alkaen. 
Pihamaa puolestaan on tarkoitettu ulkoilmatoiminnalle ja 
jatkuu hehtaarikaupalla lähimetsiin, metsissä oleville po-
luille, Purnuvuoren tykkiasemalle, Suurjärven rantaan ja 
miksi ei vesillekin. 
Pihamaalle sijoitetaan myös erilaiset esittelyautot, joista 
ainakin tällä hetkellä on jo tiedossa valtakunnallinen Kuu-
loauto. 
Pihamaalle pääsee omia toimintojaan sijoittamaan ja ra-
kentamaan perjantaina 15. 9. klo 6.00 alkaen. 
 

PALKITTAVIA HYVINVOINTITEKOJA  
ETSITÄÄN KESÄKUUHUN SAAKKA 

Savonlinnan hyvinvointimessuilla on perinteisesti palkittu 
paikallisia hyvinvointitekoja. Nyt etsitään uusia palkittavia 
tekoja, toimijoita tai palveluja. Ideoita kerätään kesäkuun 
2017 loppuun ja elokuussa niiden välillä järjestetään kan-
sanäänestys yhdessä Savonmaa -lehden kanssa. Savonlin-
nan hyvinvointiteot palkitaan hyvinvointimessujen Tieto-
maassa lauantaina 16. 9. 2017 klo 12.00 aikaan järjestettä-
vässä  
Ideoita palkittavista hyvinvointiteoista voi jättää sähköises-
ti 15. 5. 2017 alkaen tässä osoitteessa. Palkittavaksi ehdo-
tettavat hyvinvointiteot voivat olla joko yksittäisten ihmis-
ten, yhdistysten, muiden yhteisöjen, yritysten tai yhteis-
kunnan toimijoiden toteuttamia. 
Lisätietoja messuista  saa Savonlinnan Seudun Kolomonen 
ry:stä Kimmo Käärmelahdelta puhelimitse 044 741 9820 
tai sähköpostitse kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

KEHITÄ KOLOMOSELLE UUSI ISKULAUSE 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry etsii uutta toimivaa iskulausetta. 

Ideakilpailu on avoin kaikille kiinnostuneille kansalaisille. 

Kaikkien ehdotuksen tehneiden kesken arvotaan lahjakortti. 

Ehdotukset on jätettävä 31. 5. mennessä sähköisesti tähän osoitteeseen. 

https://www.kolomonen.net/hyvinvointimessut-15-16-9-2017/ilmoittautuminen-savonlinnan-hyv/
https://www.kolomonen.net/hyvinvointimessut-15-16-9-2017/ilmoittautuminen-savonlinnan-hyv/
https://www.kolomonen.net/hyvinvointimessut-15-16-9-2017/hyvinvoititekoehdotus/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
https://www.kolomonen.net/kolomonen-ry/kolomosen-uusi-iskulause/


Kuukausi@posti  12.5.2017 

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/hyvinvointimessut-15-16-9-2017/ilmoittautuminen-savonlinnan-hyv/

