
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 huhtikuun 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 huhtikuun 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.  
 

SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMONEN RY 

Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 

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

Kuukausi@posti 
5. 4. 2018 
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Savonlinnan seudun vapaaehtoistyön toimijoi-
den keskuudessa on vahvaa innostusta  toimin-
nan kehittämiseen ja laajentamiseen. Kysyntää 
toiminnalle ilmenee erityisesti Sosterin eri toi-
mintojen puitteissa, joten on luonnollista, että 
alueen yhdistykset, yhteisöt ja Sosteri ovat löy-
täneet kehittämistyössä yhteisen sävelen. 

Kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa va-
paaehtoisten yhteistä rekrytointia, kehittää va-
paaehtoistyöhön tarvittavaa peruskoulutusta ja 
työskentelyn tukemista sekä tehostaa vapaaeh-
toisten ”jakelua” yhteisen vapaaehtoisten koor-
dinointitoiminnan kautta. Myös vapaaehtoistyön 
markkinoinnissa on tarkoitus löytää uusia toi-
mintatapoja, jotta vapaaehtoistyöstä kiinnostu-
neet ja vapaaehtoisten apua tarvitsevat löytäisi-
vät tehokkaammin toisensa. 

Suunnittelun ja tapaamisten edetessä myös 
työnjako on selkeytynyt; erityisesti Sosterin ja 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n välillä on 
edetty vahvasti kehittämistyön saralla niin, että 
syyskauden 2018 aikana tullaan järjestämään 
sekä vapaaehtoisten rekrytointia, yhteistä kou-

lutusta että vapaaehtoisten toimintapa-
noksen suuntaamista eri kohteisiin. 
 

Toimijoiden erikoisosaaminen säilyy 

Savonlinnan seudun vapaaehtoistoimin-
nan kehittämisessä tullaan keskittymään 
nimenomaan yleisten toimintaedellytys-
ten vahvistamiseen ja vapaaehtoisten 
tärkeän panoksen entistä hyödyllisem-
pään käyttöön. 
Sen sijaan kehittämistyössä ei kajota eri 
toimijoiden, vapaaehtoistyön arvomaail-
maan ja siitä kumpuavaan toimintata-
paan. 
Vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 
päinvastoin vahvistaa myös tätä osaa-
mista, sillä yhdistämällä voimavaroja esi-
merkiksi vapaaehtoisten kouluttamiseen, 
markkinoimiseen ja ”huoltami-seen”, jää 
eri vapaaehtoistoimijoilla enemmän aikaa 
ja voimavaroja oman työnsä sisällön ke-
hittämiseen.  
Lisäksi kehittämistyön osana haetaan ra-
hoitusta vapaaehtoistoimintaa edistävän 

ja helpottavan aplikaation eli netti– ja puhelin-
sovelluksen luomiseen.  

 

Vapaaehtoistyö Sosterin työpajassa 

Savonlinnan seudun vapaaehtoistyön suuntaa 
määritellään yhdessä kaikkien toimijoiden kes-
ken seuraavan kerran perjantaina 27. 4. Soste-
rin ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n yh-
dessä järjestämässä työpajassa. 

- Toivomme, että tähän yhteiseen työpajaan 
osallistuu mahdollisimman laajasti sekä nykyisiä 
vapaaehtoistyötä organisoivia ja järjestäviä yh-
distyksiä ja yhteisöjä sekä toivottavasti myös 
niitä yhdistyksiä, jotka haluavat jatkossa olla 
mukana vapaaehtoistyön organisoimisessa ja 
järjestämisessä, toivoo Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry:n yhdistyskoordinaattori Erja Järvi-
salo. 

 

Lisätietoja  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry  
yhdistyskoordinaattori Erja Järvisalo 

Puhelin 044 571 5920 

Sähköposti erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

Kolomonen vauhdittaa vapaaehtoistyötä 

mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi


Tietosuojasta on koulutusta tarjolla 

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 
täydessä mitassaan tulevassa toukokuussa. Ase-
tus koskee viranomaisten ja yritysten lisäksi  
yhdistyksiä ja säätiöitä. Kun asetuksen voi-
maantuloon on enää kuukausi aikaa, on todella 
ajankohtaista kouluttaa yhdistysten ihmiset nii-
hin vaatimuksiin, joita henkilötietojen tallenta-
minen edellyttää. 

Henkilötiedolla tässä tietosuoja-asetuksessa 
tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistet-
tavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Tällai-
sia tietoja ovat siis mikä tahansa tieto, joka voi-
daan yhdistää johonkuhun henkilöön, kuten esi-
merkiksi nimi, puhelinnumero, valokuva tai luot-
tokortin numero. 

Henkilötiedon käsittelyllä tarkoitetaan mitä ta-
hansa tällaisiin henkilötietoihin liittyvää tai koh-
distuvaa toimea, kuten tietojen keräämistä, tal-
lettamista, käyttämistä, luovuttamista sekä 
myös tietojen poistamista ja tuhoamista.  

Tietosuoja-asetuksen keskeiset periaatteet 
määrittävät tietojen käsittelyä yhdistyksessä. 
Henkilötietojen keräämisen tulee perustua jo-

honkin tiettyyn, ennalta määrättyyn tarkoituk-
seen, tietoja ei saa kerätä enempää kuin kysei-
sen tarkoituksen perusteella on välttämätöntä, 
tietoja tulee käsitellä turvallisesti ja läpinäkyväs-
ti eikä tietoja saa säilyttää pidempään kuin tar-
peellista. 

Asetuksessa on paljon samaa kuin nykyisessä 
henkilötietolaissa. Tästä huolimatta asetus sisäl-
tää myös monia uusia oikeuksia rekisteröidyille 
ja uusia velvollisuuksia rekisterinpitäjille. Näiden 
oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen tu-
lee vaatimaan muutoksia sekä toimintatapoihin 
että tietojärjestelmiin. Tämän vuoksi on tärkeää, 
että kaikki henkilötietoja keräävät ja käsittelevät 
yhdistykset arvioivat oman henkilötietokäytän-
tönsä vaatimat muutokset. 

Lisätietoja: 
Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500 691 574  
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

 

 

EU:n tietosuoja-asetus -koulutus 

 

Keskiviikko 2. 5. klo 10.00-11.30 

 

Sosterin C-Sali 
 

Ilmoittautuminen tässä linkissä. 
 

Järjestää 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Sosteri 
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Yhdistysten kevättori 19. 5.  
 Yhdistysten perinteinen kevättori järjestetään jälleen Savonlinnan kauppatorilla lauantaina 19. 

5. 2018 klo 9:00 - 14:00. 
Toripaikan hinta  on 15€ Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäsenyhdistyksiltä ja 30€ muilta 

yhdistyksiltä ja yhteisöiltä. Yhdistystoripaikan varaaminen tapahtuu vain sähköisesti tässä linkissä. 
Lisätietoa yhdistystoritapahtumasta yhdistyskoordinaattori Erja Järvisalolta, puhelin 044 571 

5920 ja sähköpostitse osoitteesta erja.jarvisalo@kolomonen.fi 
 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEjIu6tRXrGAT2DBWDotlb63uqxBlZj7lRBd8nbxqOBUTNng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6nJ8lN_0yd6VkwGJ_UB0CvfP6YpC_3hH1_wBq3NefPHuhw/viewform
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
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Etelä-Savon järjestöstrategian laatimisen 

seuraava rasti Savonlinnan seudulla 3. 5.  
Etelä-Savon maakunnan järjestötoiminnan 

strategian laatiminen on vahvassa vauhdissa 
Järjestö 2.0 –hankkeen puitteissa. 

Savonlinnassa 21. 3. järjestetty alueellinen 
työpaja oli todella onnistunut ja yhdistys– ja yh-
teistyökumppaniväkeä oli paikalla liki 40 hen-
keä.  

Nyt on vuorossa strategiatyön kakkosvaiheena 
kuntakohtaiset työpajat, joista Savonlinnan 
Seudun Kolomonen ry:n toimialueelle on nyt so-
vittuna kevätkauden osalta Savonlinnan paja 
torstaina 3. 5. klo 16.30 alkaen Linnalassa. 
- Savonlinnan seudullisessa pajassa maalikuun 
loppupuolella tuli esiin mittava määrä hyviä aja-
tuksia siitä, mitä maakunnallisen järjestöstrate-
gian tulee pitää sisällään, toteaa strategiatyön 
ohjausryhmässä oleva Savonlinnan Seudun Ko-

lomonen ry:n toiminnanjohtaja Sirpa Kolistaja. 
- Nyt kuntakohtaisissa pajoissa näitä ideoita läh-
detään konkretisoimaan ja hakemaan niiden 
ympärille lisää konkretiaa niin toimenpiteiden 
kuin aikataulunkin osalta. 
-Toivotammekin nyt Savonlinnan yhdistykset 
laajasti mukaan Etelä-Savon järjestöstrategian 
paikallisten painotusten laatimiseen, sillä nyt on 
ehdottomasti tämän vaikuttamisen aika, Kolista-
ja innostaa yhdistyksiä mukaan 3. 5. 2018 tilai-
suuteen. 
 

Lisätietoja: 
Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500 691 574  
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
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Savonlinnan seudun (Enonkoski, Heinävesi, 
Joroinen, Juva, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulka-
va) yhdistysten ja yhteisöjen toimintaa ja yh-
teystietoja esittelevä Yssi -sivusto on laajentu-
nut uudella TAPAHTUMAT -osiolla. 

TAPAHTUMAT -osio on kätevä ja helppokäyt-
töinen erilaisten toimintojen, tapahtumien ja ti-
laisuuksien esittelysivusto. Sivustolla on tilai-
suuksia etsiville käyttäjille kätevä hakutoiminto, 
jolla tapahtumia voi hakea juuri omiin tarpeisiin-
sa soveltuvien hakukriteerien mukaisesti. 

TAPAHTUMAT -osioon voivat tapahtumiaan ja 
tilaisuuksiaan esitellä maksutta yhdistykset, yh-
teisöt ja yhteiskunnan eri toimijat. Yritysten toi-
mintojen esittelystä peritään 30 euron suuruinen 
vuosimaksu. 

Tapahtumatietojen lisäksi Yssi -sivustolle koo-
taan myös Itä-Savon alueen yhdistysten yhteys-
tietoja, joita jokainen yhdistys voi jo nyt tallen-
taa ja täydentää Yssi -sivustolla olevan linkin 
kautta. 

Yssi -sivusto löytyy tästä osoitteesta ja yhdis-
tysten sekä tapahtumien tallennus– ja hakutoi-
minnot sivuston ko. otsakkeiden alta. 

Yssi -sivuston rakentamisesta ja ylläpidosta 
vastaa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 

 

Lisätietoja: 
Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500 691 574  
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

 

Yhdistysportaali täydentyy nyt tapahtumaosuudella 

MESSUPAIKAT  

NYT MYYNNISSÄ  

TÄMÄN LINKIN KAUTTA 

https://yssi.fi/yhdistykset/
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP8t6CYg0tfSEEDKtZMFVb-n6wIRomtHfNHXgH33r70WqM9w/viewform
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Klubilaiset liikkuu 

1.11.2016-31.10.2018 

Kotilo ry 

Klubilaiset liikkuu -hanke on mielenterveyskuntou-
tujille suunnattu liikuntahanke, jossa tutustutaan eri 
liikuntalajeihin. Tule kanssamme löytämään liikkumi-
sen ilo ja mahdollisesti itsellesi sopiva liikkumismuoto 
jatkossa. Kokoonnumme kerran kuukaudessa tutus-
tumaan eri lajeihin. 

Lisätietoja: 
Sari Nyrhinen, 0445195001 

sari.nyrhinen@kotilo.fi 
 

Tukikoirakkotoiminta Savonlinnassa 

1.5.2017-30.6.2018  
Savonlinnan Seudun Mielenterveysseura ry 

Tervetuloa tutustumaan Savonlinnan seudun Mie-
lenterveysseuran Tukikoirakkotoimintaan. Tukikoirak-
kotoiminta on yhteisöllistä vapaaehtoistyötä. Toimin-
tamuotoinamme ovat avoimet koirakävelyt, koirakah-
vilat ja tapahtumat. Mukaan voi tulla kuka vain, 
myös ilman koiraa. Tukikoirakoita voi myös pyytää 
erilaisiin tapahtumiin mukaan. 

Yhteiskävely 2.5.2018 klo 18 lähtö pääkirjasto Joe-
lin parkkipaikalta 

Koirakahvila 23.4.2018 klo 17.30 Kahvila Alku 

Koirakahvila 21.5.2018 klo 17.30 Kahvila Alku  
Lisätietoja: 
Minna Nousiainen, 044 242 1012 

minna.nousiainen@slnkriisikeskus.fi 
 

 

PUNANENÄNÄ –  yhteisöllisyyttä  
ja hyvinvointia taiten 

1.10.2018-10.8.2018 

Toiminnallisen taiteen ystävät ry 

Klovneriaa ja muuta toiminnallista taidetta hyödyn-
tävä hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta pa-
rantava hanke. 

Juurrutetaan klovneriaryhmä ja/tai muita toiminnal-
lisen taiteen ryhmiä Savonlinnaan 

Parannetaan savonlinnalaisten hyvinvointia, yhtei-
söllisyyttä ja osallisuutta 

Parannetaan yksilön rohkeutta ilmaista itseään ja 
olemaan esillä työssä ja vapaa-ajalla 

Iloitaan ryhmässä työskentelystä 

Madalletaan kynnystä kohdata toinen ihminen 

Rikastetaan Savonlinnaa kulttuurikaupunkina 

Lisätietoja: 
Lara Nurminen, 044 244 4353 

toiminnallisen.taiteen@gmail.com 

 

Kumppanuuskaupunki – kaupunkikeskusta  
lähidemokratian lähteellä 

1.3.2018-31.10.2018 

Savonlinnan kylät ry 

Savonlinnan kylät ry:n hallinnoi Kumppanuuskau-
punki – lähidemokratian lähteellä hanketta. 

Hankkeen päätavoite on varmistaa Savonlinnan 
kaupungin kumppanuuspöytä -lähidemokratiamallin 
käynnistyminen mahdollisimman monia Savonlinnan 
asukkaita ja heidän perustamiaan yhdistyksiä, yrityk-
siä ja muita yhteisöjä kiinnostavasti ja osallistavasti.  

Lisätietoja: 
Jaana Luostarinen, 044 7413363  
jaana.luostarinen@kolomonen.fi 
 

Savonlinnan Makerspace 

1.3.2018-31.10.2018 

Savonlinnan 4H-yhdistys ry 

Savonlinnan Makerspace on luova tila, jossa pääset 
suunnittelemaan esineitä, tulostamaan niitä 3d-

tulostimella ja tutustumaan virtuaalimaailmoihin vr-
tekniikan avulla. Entä voisiko perinteisiä kädentaito-
menetelmiä ja 3d-tulostamista yhdistää? 

Lisätietoja: 
Pekka Huju, 044 5323930 

pekka.huju@4h.fi 
 

 

 

Asukasloikan tuella  
toteutetaan kelpo hankkeita 

mailto:sari.nyrhinen@kotilo.fi
mailto:minna.nousiainen@slnkriisikeskus.fi
mailto:toiminnallisen.taiteen@gmail.com
mailto:jaana.luostarinen@kolomonen.fi
mailto:pekka.huju@4h.fi
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Ilmianna asuinalueesi kunnostusta vailla oleva kohde! 
Kaipaako asuinalueesi puisto, ranta tai jokin muu kohde yleisilmeen kohotusta? Nyt voit ilmiantaa tällaisen  

kohteen kaupunkikeskustan alueelta sekä päästä vaikuttamaan ja ideoimaan asuinalueesi viihtyvyyttä  
Siistit saaret-hankkeen avulla. 

Ilmiannot 20.4.2018 mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiina.europaeus@kolomonen.fi 

tai 
facebookissa @siistitsaaret kommentoimalla viestiketjuun. 

  

 

Siistit saaret, 1.4.2018-31.8.2018, Savonlin-
nan kaupunkikeskustan asukasyhdistys ry 

Hankkeella lisätään kaupunkilaisten osallisuutta ja 
viihtyvyyttä kunnostamalla kaupunkikeskustan toi-
minta-, infra ja ympäristökohteita, maisemoimalla 
valittavia kaupunkikeskustan aktiviteetti- ja puisto-
kohteita sekä aktivoimalla kaupunkikeskustan asuk-
kaat ja eri toimijat oman ympäristönsä toiminnalli-
suuden, viihtyisyyden ja siisteyden kehittämiseen ja 
vaalimiseen. 

Lisätietoja: 
Tiina Europaeus, 0447410025  
tiina.europaeus@kolomonen.fi  
 

Taidekutomo, 1.3.2018-31.10.2018, Savonlin-
nan kaupunkikeskustan asukasyhdistys ry 

Taidekutomo-hanke on matalan kulttuurin toimin-
taa, jossa siihen osallistuvat voivat itse kokeilla ja 
tuottaa esimerkiksi tilataideteoksia (kierrätysmateri-
aaleista), teatteria, kirjallisuutta, musiikkia, tanssia, 
valokuvausta, kalusteiden duunausta ja taidetapahtu-
mia. 

Lisätietoja: 
Ritva Peltonen, 045 565 01165 

ritva.peltonen@kolomonen.fi 
 

Pelikärry pikkupurje, Osuuskanta innostin, 
15.5.2018-15.8.2018 

Lähdetään liikkeelle! Vaihdetaan paikkaa ilmoituk-
sen mukaan. Kierretään kaupunkia polkupyörä kär-
ryllä kesällä ja tutustutaan ihmisiin. Järjestetään 
oheistoimintaa, pelejä ja kilpailuja. Pyörä liikkuu, kun 
peli ja asiakkaat loppuvat olemme valmiina etsimään 
sinut.  

Vaihdamme paikkaa ja tekemistä päivittäin. Laitam-
me pelin tai taukojumpan pystyyn vaikka kaupassa. 
Monen paikan yhteydessä myös kahvila, josta mah-
dollistaa ostaa kahvia sekä herkkuja. Tarkoituksena 
siis yhdessäoloa, kavereitten löytämistä sekä hyvää 

kesä mieltä.  
Hanke alkaa 15.5.2018 

Hankkeesta lisää toukokuun kuukausi@postissa 

 

Elämäniloa tanssista 

1.10.2017-31.10.2018 

Saimaan syöpäyhdistys ry 

Hankkeen kohderyhmänä ovat savonlinnalaiset työ-
ikäiset syöpään sairastuneet henkilöt. 

Hankkeessa kokeillaan uudenlaista vertaistuen 
mahdollistavaa tanssiryhmää, jonka kautta syövän 
kokeneet voivat jakaa kokemuksiaan ja samalla saa-
da tanssin myönteisten vaikutusten kautta iloa ja 
energiaa elämäänsä haastavassa, joskus taloudelli-
sestikin vaikeassa elämäntilanteessa. Hanke vähen-
tää syövästä johtuvaa eriarvoisuutta ja ehkäisee so-
siaalista syrjäytymistä. 

Lisätietoja: 
Eeva Airkasinen, 040 767 4033 

savonlinna@sasy.fi 
 

 

Voimaa vertaisuudesta, kykyjä kokemuksista 

1.5.2017-30.4.2018 

Savolaiset selviytyjät ry 

Voimaa vertaisuudesta, kykyjä kokemuksista hank-
keen tavoitteena on tarjota elämässään paljon koke-
neille ihmisille mahdollisuus voimaantua omien koke-
mustensa kautta ja päästä tutustumaan mielenter-
veys elämäntaitona koulutuksen (MTEAc1) kautta 
mielen hyvinvointiin. Koulutuksessa saadaan tietoa 
mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöis-
tä, rohkaistutaan huolehtimaan omasta ja läheisten 
mielenterveydestä, saadaan taitoja selvitä elämään 
kuuluvista vastoinkäymisistä, tutustutaan tunnetai-
toihin, elämän moniin kriiseihin ja niistä selviämi-
seen, ihmissuhteisiin ja vuorovaikutukseen ja elä-
mänhallintaan. 

Lisätietoja: 
http://www.savolaisetselviytyjat.fi/ 

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
mailto:ritva.peltonen@kolomonen.fi
mailto:savonlinna@sasy.fi
http://www.savolaisetselviytyjat.fi/
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MIELENKIINTOISIA AINEISTOJA -osio käsit-
telee nimensä mukaisesti mielenkiintoisia aineis-
toja, uutisia ja tiedotteita. Lyhyesti ja ytimek-
käästi, vain otsikkotasolla ja varsinaiseen aineis-
toon johtavalla linkillä varustettuna. 
Julkaisemme tässä osiossa jatkossa mielellään 
myös yhdistysten ja yhteistyökumppaneidemme 
uutisia ja aineistoja, joten pistäkää linkkejä tule-
maan meille sähköpostilla osoitteeseen kim-
mo.kaarmelahti@kolomonen.fi 

 

Hae Vuoden vanhusteko 2018 -palkintoa! 
Onko tiedossasi asia, teko tai hanke, joka an-
saitsisi Vuoden Vanhusteko -tunnustuksen? Van-
hustyön keskusliitto ja Ilmarinen etsivät ehdok-
kaita Vuoden vanhusteko 2018 -palkinnon saa-
jaksi. 
Lisätietoja tässä linkissä. 
 

RyhmäRenki on hyvä apuri 
RyhmäRengin aittaan on matkan varrella kerty-
nyt kaikenlaista ryhmien ja ohjaajien iloksi. Eni-
ten aittaa täyttävät tulostettavat kysymys-, tieto
- ja kuvakortit, pelit, visat ja muistoja herättä-
vät valokuvat. Aitta on avoin, joten poimi par-
haat päältä ja laita tulostin laulamaan. 
Lisätietoja tässä linkissä. 
 

Opas nuorten osallisuuden edistämiseen 

Nuortenideat.fi-palvelu on suunniteltu tukemaan 
ja täydentämään koulujen, oppilaitosten, nuori-
sotyön sekä muiden nuorten  kasvua  tukevien  
tahojen  työtä  osallisuuden  ja  demokratiakas-
vatuksen edistämiseksi. 
Lisätietoja tässä linkissä. 
 

STEA uudistaa avustusstrategiaansa 

Tulevaisuustutkija Ilkka Halava (KTM, CBC) on 
tehnyt avustus- ja arviointijaoston toimeksian-
nosta  selvityksen järjestöjen tulevaisuudesta. 
Mukana selvitystyössä ovat olleet myös Mika 
Pantzar ja Elisa Lukin. 
Selvityksen lähtökohtana on käynnissä oleva yh-

teiskunnallinen murroskausi, joka vaikuttaa mo-
nin tavoin myös järjestöihin. Halavan selvitys 
kuvaa, miten tulevaisuuden yhteisöt toimivat ja 
antaa työkaluja järjestötoiminnan kehittämisek-
si. 
Lisätietoja tästä linkistä. 
 

Elämäntaidot esiin –vinkkivarasto 

Elämäntaidot esiin -toiminta tarjoaa käytännön-
läheisiä keinoja iäkkäiden mielen hyvinvoinnin 
vahvistamiseen. Toimintaa on kehitetty yhteis-
työssä iäkkäiden kanssa ja siinä sovelletaan po-
sitiivisen psykologian sekä ratkaisu- ja tarkoitus-
keskeisyyden näkökulmia. Ohjaajan opas sisäl-
tää kymmenen keskeistä mielen hyvinvoinnin 
teemaa ja niihin liittyvät keskustelunaiheet, teh-
tävät ja harjoitukset.  
Lisätietoja tässä linkissä. 
 

Uudenlainen nuorisotyön  
osaamiskeskus aloittaa toimintansa 

Uusi valtakunnallinen nuorisotyön osaamiskes-
kus keskittyy nuorten mielenterveyden edistä-
miseen sekä päihde- ja pelihaittojen ehkäisemi-
seen. Tätä työtä lähtevät yhdessä luotsaamaan 
Suomen Mielenterveysseura ry, EHYT ry ja 
Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry.  
Lisätietoja tässä linkissä. 
 

 

SOSTE selvitti kansalaistoiminnan  
byrokratiaa – raportointi kuormittavinta 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittä-
nyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuor-
maa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mu-
kaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja 
saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byro-
kratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia hal-
linnoivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEAn toimintaan. Selvitys on osa myö-
hemmin tänä vuonna julkaistavaa Järjestöbaro-
metri 2018 -tutkimusta. 
Lisätietoja tässä linkissä. 
 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.vtkl.fi/fin/kampanjat/vanhustenpaiva_ja_viikko/vanhusteko_palkinto/
https://ryhmarenki.fi/
http://www.koordinaatti.fi/sites/default/files/opas-demokratiakasvatukseen_1.pdf
http://www.stea.fi/stea/avustustoiminnan-arviointi
https://issuu.com/steajulkaisut/docs/jarjestotoiminnan_tulevaisuus
https://www.ikainstituutti.fi/tuote/elamantaidot-esiin-toiminta-ohjaajan-opas/
http://www.ehyt.fi/fi/uudenlainen-nuorisotyon-osaamiskeskus-aloittaa-toimintansa
https://www.soste.fi/ajankohtaista/soste-selvitti-kansalaistoiminnan-byrokratiaa-raportointi-kuormittavinta.html
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STEA 

Sosiaali- ja terveysalan järjestöille suunnattu 
uusien hankkeiden valtionavustusten haku käyn-
nistyy lähiaikoina ja päättyy 31. 5. 2018. 
Avautuvaa hakua kannattaa seurata tässä osoit-
teessa. 
 

Musiikin edistämissäätiö 

Elävän musiikin tukea on mahdollista saada eri-
laisiin kotimaista luovaa ja/tai esittävää sävel-
taidetta sisältäviin projektikohtaisiin hankkeisiin. 
Tuettavia hanketyyppejä ovat mm. yksittäiset 
konsertit, konserttisarjat, kiertueet ja musiikki-
tapahtumat sekä kotimaassa että ulkomailla. 
Pääpaino on ammattimaisessa tekemisessä. Li-
sätietoa WWW-sivuilla: 
www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/
elavan_musiikin_tuki 
 

 

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

Kepan koordinoimassa kolmivuotisessa Frame, 
Voice, Report! -hankkeessa vahvistetaan järjes-
töjen kehitysviestintä- ja globaalikasvatusosaa-
mista. Hankkeessa kanavoidaan EU-tukea jär-
jestöille järjestämällä kaksi avointa rahoitusha-
kua. 

Hakuaika päättyy 3. 5. 2018 

Lisätietoja tästä linkistä. 
 

EU-ohjelmakauden 2014-2020 toukokuun 
2018 teemahaun teemat Etelä-Savossa  

Etelä-Savossa on haettavana rahoitusta Kestä-
vää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen ra-
kennerahasto-ohjelmasta. 

Lisätietoja tässä linkissä. 
 

 

http://www.stea.fi/avustusten-haku
http://www.stea.fi/avustusten-haku
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki
http://www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/tukimuodot/elavan_musiikin_tuki
https://www.kepa.fi/uutiset-media/tiedotteet/haku-kepan-frame-voice-report-hankkeen-projektitukeen-kaynnistyy?utm_campaign=SOSTEkirje
http://www.rakennerahastot.fi/web/ita-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/leFSt6MoOpWV/content/eu-ohjelmakauden-2014-2020-toukokuun-2018-teemahaun-teemat-etela-savos-1/maximized?redirect=http%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fita-suomen-suuralu
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Retkelle tai leirille Pihlajavedelle Turponsaareen  

Retki- Toverit Ry on vuonna 1945 perustettu 
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yh-
distys, jonka keskeinen toiminta-ajatus on ret-
keilyharrastuksen ylläpito ja kehittäminen. Ret-
keilymajamme on valmistunut vuonna 1952 Tur-
ponsaareen, käsittäen nykyisin tuvan, saunan ja 
pukuhuoneen, sekä vintissä kaksi vuonna 2016 
uudistettua majoitushuonetta.  

 

Turponmaja ja Turponsaari  
Turponmajan varustuksia mm. tuvassa 

(kaasuliesi ja –uuni), grillipaikka rannalla ja gril-
likatos. Majalla on maakellari. Majalla ei ole kai-
voa, joten juomavesi tulee tuoda mukanaan. 

Vintin huoneissa lattiamajoitusta varten ilma-
täytteisiä patjoja, joten omat makuupussit / la-
kanat yms. mukaan. Uinti- ja venelaiturit, kom-
postoiva käymälä. Saareen ei ole tietä eikä säh-
köjä, joten otsa- / taskulamput mukaan.  

 

Saaren luonnon nähtävyyksiä mm. Kätkytkivi, 
Laurikkalan perinneniitty, Turpon luolat. Turpon-
saari sijaitsee Pitkän Pihlajaveden itäpäässä, 
noin 10 km Savonlinnasta etelään. Saari kuuluu 
nykyisin valtion luonnonsuojelualueisiin. 

Majallamme ovat järjestäneet leirejään mm. 

Mertalan-, Nojanmaan -, Normaali- ja Pihlaja-
niemen koulut, partiolaiset, sukeltajat, Luonto 
liitto (Norppaleiri) ja me (lasten saaristoleirit).  

  
Tarjoamme majaamme myös yhdistysten luon-

toon ja saaristoon tutustumiseen.  
Yhteydenotot: retki.toverit.ry@gmail.com tai 

Petri Kapanen 0400742511. Lisää toiminnas-
tamme löydät nettisivuilta osoitteesta 
www.retkitoverit.fi  

mailto:retki.toverit.ry@gmail.com
http://www.retkitoverit.fi
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HUHTIKUU 

 

9. 4. Monitoimitalo Savonlinnan avajaiset 
Setlementti Linnalan Nuoret ry:n uusien toimi-

tilojen avajaiset klo 10.00-13.00 osoitteessa 
Kämmekänkatu 2. 

Lisätietoja: 
Setlementti Linnalan Nuoret ry 

Sarianna Ahlsten 

044 0200 240 

sarianna.ahlsten@linnala.fi 
 

19. 4. Enonkosken työpajan Avoimet ovet 
Enonkosken Työpaja osoitteessa Enonkosken-

tie 22 T avoinna yhteistyökumppaneille, kanssa-
toimijoille ja muuten vaan toiminnan kehittämi-
sestä kiinnostuneille tahoille klo 13.00-16.00. 

Lisätietoja: 
Enonkosken kunta 

Tuija Valkeapää 

Puhelin: 044 345 3014 

Sähköposti: tuija.valkeapaa@enonkoski.fi 
  
19. 4. Sydämen asialla 

Sydänterveyden iltapäivä klo 14.00-17.00 Sa-
vonniemi-Salissa osoitteessa Savonniemenkatu 
6. Luentoja mm. eteisvärinän tutkimuksesta ja 
hoidosta sekä aivotreeneistä. Aulassa Savon Sy-
dänpiirin ja XAMK:n opiskelijoiden toiminallisia 
pisteitä ja tietoiskuja sydänterveydestä. 

Lisätietoja: 
Tarja Kristiina Ikonen 

Savon Sydänpiiri ry 

Puhelin: 050 057 4642 

Sähköposti: tarja.ikonen@sydan.fi 
Mari Härkönen 

Savon Sydänpiiri ry 

Puhelin: 050 919 4027 

Sähköposti: mari.harkonen@sydan.fi 
   
21. 4. KultRinki Luotsi-koulutus  
Rantasalmen Kylätalo Oskarissa 

Lisätietoja: 
KultRinki –hanke 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Riitta Kärkkäinen 

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

25. 4. Yhdistysten ja Sosterin työpaja 

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen  
ja kohtaamispaikan suunnittelemiseksi 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry Sosteri jär-

jestävät klo 8.00-12.00 yhteisen työpajan kai-
kille Sosterin toimialueella lasten, nuorten ja 
lapsiperheiden parissa työskenteleville yhdistyk-
sille, yhteisöille, yhteiskunnan toimijoille ja yri-
tyksille. 

Sosterin alueen työskentelyä erityisesti lapsi-
perheiden tarvitsemien palvelujen kehittämistä  
ja kohtaamispaikan käynnistämistä. 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

26. 4. Yhdistysten ja Sosterin työpaja 

Yhteisen päihdetyömallin luomiseksi 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry Sosteri jär-

jestävät klo 8.00-12.00 yhteisen työpajan kai-
kille Sosterin toimialueella päihdetyön parissa 
työskenteleville yhdistyksille, yhteisöille, yhteis-
kunnan toimijoille ja yrityksille. Mukaan toivo-
taan myös muita sellaisia toimijoita, jotka 
omassa toiminnassaan kokevat tekevänsä päih-
dehaittoja ennalta ehkäisevää työtä. 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

27. 4. Yhdistysten ja Sosterin työpaja 

Omaishoidon kehittämiseksi, vapaaeh- 

toistyön edistämiseksi ja elintapaohjauk- 

sen vahvistamiseksi  
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry Sosteri jär-
jestävät klo 8.00-12.00 yhteisen työpajan kai-
kille Sosterin toimialueella toimiville yhdistyksil-
le, jotka kokevat omakseen: 
1. Eloa ja Iloa-elintapaohjaus-toiminnan jal-
kauttamisen. 
2. Kroonista suolistosairautta sairastavan poti-
laan hoitopolun kehittämisen. 

mailto:sarianna.ahlsten@linnala.fi
mailto:tuija.valkeapaa@enonkoski.fi
mailto:tarja.ikonen@sydan.fi
mailto:mari.harkonen@sydan.fi
mailto:riitta.karkkainen@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi


5. 4. 2018 Kuukausi@posti -15- 

∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞TOIMINTAKALENTERI∞ 

 3. Seksuaalisuuden osana kokonaisvaltaista hoi-
totyötä. 
4. Omaishoidon kehittämisen. 
5. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen, laajenta-
misen ja organisoinnin. 

Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Kimmo Käärmelahti 
Puhelin: 044 741 9820 

Sähköposti: kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi 
 

28. 4. Lustokas Retkipäivä 

Kaikukortin Lustokas Retkipäivä 28.4. klo 9.30
-15.00 Suomen Metsämuseo Lustossa, Lustontie 
1. 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut viimeistään pe 
20.4 verkossa www.savonlinna.fi/kaikukortti tai 
puhelimitse p. 044 218 4251. 
Kuljetus täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.   
Ilmoittaudu myös tullessasi omalla kyydillä. 

 

 

 

TOUKOKUU 

 

2. 5. EU:n tietosuoja-asetus -koulutus 

Koulutus toukokuussa 2018 voimaan astuvasta 
EU:n uudesta tietosuoja-asetuksesta. 
Lisätietoja: 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500 691 574  
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

 

3. 5. Etelä-Savon järjestöstrategian  
Savonlinnan työpaja 

Strategiatyön Savonlinnan paja torstaina 3. 5. 
klo 16.30 alkaen Linnalassa. 
Lisätietoja: 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry 

Sirpa Kolistaja 

Puhelin: 0500 691 574  
Sähköposti: sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 

 

7. 5. Eurooppa-päivän  
Etkot Olavinlinnassa 

Jo perinteiseksi muodostunut Eurooppa-päivän 
tapaaminen Olavinlinnassa, Riihisaaressa ja 
Maakuntamuseolla maanantaina 7. 5. klo 12.00 
alkaen (omakustanteinen lounas jo klo 11.00 
alkaen). 

Ohjelmassa mm. Itä-Suomen hyvinvointitietoa, 
ESR-hankkeiden esitteyä, yhteistä ideointia ja 
mukavaa yhdessäoloa. 

Lisätietoja: 
Asukasloikka Savonlinna –hanke 

Anni Hirvonen 

Puhelin: 044 700 4571  
Sähköposti: anni.hirvonen@kolomonen.fi 
 

Tule mukaan saaria siistimään 
Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry toteuttaa 

tulevana kesänä erityisesti jättipalsamin hävittä-
miseen keskittyviä talkoita yhteistyössä Savon-
linnan kaupungin ympäristö- ja puistotoimien 
sekä Savonlinnan kaupunkikeskustan asukasyh-
distys ry:n Siistit saaret-hankkeen kanssa. 

Talkoita tullaan kevään ja kesän aikana järjes-
tämään sekä erillisinä jättipalsamin tappotalkoi-
na, yhdessä pujonpoistotalkoiden kanssa sekä 
myös osana laajempia Siistit Saaret-hankkeen 
siivous– ja ympäristönkohennustalkoita. 

Järjestäjät haastavat talkoisiin tai valittuja 
kohdealueita omalla ajallaan raivaamaan yhdis-

tyksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä. 
Tulevista talkoista julkaistaan tarkempia aika-

taulutietoja toukokuun alussa ilmestyvässä kuu-
kausi@postissa sekä esimerkiksi Siistit Saaret –
hankkeen facebooksivuilla. 

Talkoisiin voi ilmoittautua lähettämällä sähkö-
postia seuraaviin osoitteisiin:  

 

Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry  
tinto.aaltonen@gmail.com  tai 
juttupaja@gmail.com  
Siistit Saaret -hanke 

tiina.europaeus@kolomonen.fi 

mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.savonlinna.fi/kaikukortti
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi
mailto:anni.hirvonen@kolomonen.fi
mailto:tinto.aaltonen@gmail.com
mailto:nto.aaltonen@gmail.com
mailto:juttupaja@gmail.com
mailto:tiina.europaus@kolomonen.fi
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Lapsiperheille                                                                                                   

LUSTOKAS RETKIPÄIVÄ 

la 28.4. klo 9.30 – 15.00. Lusto – Suomen Metsämuseo,  
Lustontie 1 58450 PUNKAHARJU. 

Ohjelman voit koota vapaasti seuraavista: opastettu metsäkävely 45 min klo 10.30 
tai klo 13.00 – omien eväiden nauttiminen grillikatoksella – tutustuminen Luston näytte-
lyihin omaan tahtiin - naamiopaja. Hinta: perhelippu 15 € ( 2aik ja 4-15v laps), aik 6 €, 
laps 3 €,  kaikukorttilaisille maksuton. Linja-autokuljetus: Savonlinnan suunnasta; läh-
tö klo 9.30 Laitaatsillan ABC, alapiha – linja-autoasema – Prisma, tankkauspiste. Kuljetus 
tarvittaessa Kerimäen kautta - Paluu samaa reittiä klo 14.00 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut viimeistään pe 20.4:  
verkossa www.savonlinna.fi/kaikukortti tai puhelimitse p. 044 218 4251. 
Kuljetus täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.   
Ilmoittaudu myös tullessasi omalla kyydillä. 
 

Järj.  Savonlinnan kulttuuritoimi, Sosteri ja Savonlinnan seudun Kolomonen ry. 

http://www.savonlinna.fi/kaikukortti
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