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RISTEILYLLE MAHTUU VIELÄ 

Järjestöjen yhteisristeily 14. 6.  klo 16-20 toteutuu, sillä osallistujia on koossa jo minimimäärän verran. Mutta tilaa 
risteilyllä on vielä reilusti ja ilmoittautumisia otetaan vastaan 9. 6. 2017 saakka. Lisää tietoja risteilystä ja ilmoittautu-
misesta löytyy tämän kuukausi@postin sivulta 2. 

RETKELLE  
HYTERMÄÄN 

Kesän myötä käynnistyy suuri yhdistystietojen päivi-
tys. Lisää suuresta tietojen keruu-urakasta tämän kuu-
kausi@postin sivulla 2 

YHDISTYSTIEDOT  
AJAN TASALLE 

KultRinki -hanke vie kaikki kiinnostuneet retkelle Ke-
rimäen Hytermään. Lisätietoa tämän kuukausi@postin 
sivulla 3. 
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YHDISTYSTEN RISTEILYLLE EHTII VIELÄ MUKAAN 

 

YHDISTYSTEN JA TAPAHTUMIEN 

TAVOITETTAVUUS KERRALLA KUNTOON 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kotisivuille on luo-
tu kaavake, jolla Savonlinnaseutu –sivuston yhdistystie-
toja päivitetään erittäin helposti.  

Toivomme nyt kaikkia kuukausi@postin lukijoita var-
mistamaan omassa yhdistyksessään, että yhdistyksen 
yhteystiedot Savonlinnaseutu -sivustolla ovat ajan ta-
salla. Mikäli yhteystietoihin tai yhdistyksen toiminnan 
kuvaukseen tarvitaan täydennyksiä tai muutoksia, voi 
nuo tiedot kätevimmin saattaa ajan tasalle täyttämällä 
tietojen ilmoituslomakkeen tässä osoitteessa. 

 

MYÖS TAPAHTUMAT  
KAIKEN KANSAN NÄHTÄVILLE 

Savonlinnaseutu.fi -sivuston yhdistysesittelyn lisäksi 
yhdistysten kannattaa nykyistä laajemmin hyödyntää 
myös sivustolla olevaa Savonlinna.NYT -
tapahtumakalenteria. 

Tapahtumakalenterin täyttäminen käy yksinkertaisesti 
kalenterin etusivun sähköisen täytön kautta. Savonlin-
na.NYT kalenterin kautta ilmoitetut tapahtumat siirty-
vät myös soveltuvilta osin Visit Savonlinna -sivuston 
tapahtumakalenteriin.  

 

Savonlinnan seudulla toimivien yhdistysten yhteys- ja 
tapahtumatietojen päivitys on ollut retuperällä niin 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kuin useiden yh-
distysten omienkin toimien osalta. Osaselitys on ollut 
Savonlinnaseutu-sivuston kehittämistyön puute, osin 
kyse on ollut tietojen saannin vaikeudesta. 

Nyt asiaan on löydetty ratkaisu; Savonlinnaseutu-

sivuston yhdistystietojen päivitys käynnistyy täysipai-
noisesti kesäkuun alusta ja alkusyksystä päivitetty yh-
distystietokokonaisuus siirretään valtakunnallisille Toi-
meksi.fi sivuille. 

Yhdistysten yhteisristeily järjestetään keskiviikkona 
14. 6. klo 16 - 20.  Lähtö risteilylle tapahtuu Savonlin-
nan kauppatorilta johon myös palataan noin neljän 
tunnin killumisen jälkeen. Osallistujille on laivalla tar-
jolla pientä purtavaa, mukavaa yhdessäoloa ja tulevan 
yhteistoiminnan suunnittelua.  

Yhdistysristeilylle otetaan kaksi edustajaa/yhdistys.  
Ilmoittautuneita on tämän kuukausi@postin lähtiessä 
sen verran, että risteily toteutuu. Mutta vapaita paik-
koja on niitäkin vielä reilusti tarjolla, joten yhdistysten 
kannattaa nyt pikaisesti selvittää, löytyykö joukosta 1-

2 lähtijää tälle maksuttomalle risteilylle. Ja tämän jäl-
keen vaan ilmoittamaan innokkaat risteilylle lähtijät 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:lle. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on perjantai 9. 6. 
2017 ja ilmoittautuminen tapahtuu vain sähköisesti 
tämän linkin kautta. Lisätietoja yhdistysten yhteisris-
teilystä saa Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:b yh-
distyskoordinaattorit Erja Järvisalo, puhelin 044-571 
5920 ja Kimmo Käärmelahti, puhelin 044-741 9820. 

SAUNAILLAT PERUTTIIN  
OSALLISTUJAPULAN VUOKSI 

Kerimaahan 5. 6. ja Kuus-Hukkalaan 7. 6. suunnitellut 
saunaillat sen sijaan jouduttiin perumaan pienen osal-
listujamäärän vuoksi. Mutta yritetään syyskauden 
avausta tulevan (toivottavasti) kesän jälkeenn 

Ja jos olitte ajatelleet tulla saunailtoihin, niin tulkaa-
pa sen sijaan mukaan yhteiselle yhdistysristeilylle 14. 
6. 2017. 

https://www.kolomonen.net/yhdistystietojen-ilmoitus-savonl/
http://www.savonlinnanyt.fi/
http://visitsavonlinna.fi/
http://visitsavonlinna.fi/tapahtumat/
http://asukas.savonlinnaseutu.fi/yhdistykset-ja-j-rjest-t
http://www.toimeksi.fi/
http://www.toimeksi.fi/
https://www.kolomonen.net/savonlinnan-seudun-kolomonen-ry/yhdistysten-yhteisristeily/


 Kuukausi@posti  2.6.2017 

ASUKASLOIKAN UUDET HANKKEET 

LÄHTENEET VAUHDILLA LIIKKEELLE 

Savonlinnan Seudun Kolo-
monen ry:n ”isännöimän” 
ESR-hankkeen eli Asukasloik-
ka Savonlinna -hankkeen ke-
väthaun hyväksytyt hankkeet 
ovat lähteneet vauhdilla liik-
keelle.  Kesäreportteri, ver-
taistoiminnan voimaannutta-
va rooli ja tukikoirakkotoi-
minta olivat Asukasloikka 
Savonlinna -hankkeen kevät-
haun kolme avustettua hanketta. 

Seuraava haku tapahtuu elokuussa 2017 ja kaikkien 
tuohon hakuun mukaan suunnittelevien yhdistysten kan-
nattaa pikimmiten olla yhteydessä Asukasloikka Savon-
linnan hankekoordinaattoriin Anni Hirvoseen ja käynnis-
tää suunniteltavien hankkeiden työstäminen yhdessä 
hänen kanssaan.  Anni yhteystiedot ovat: puhelin 044-

700 4571 ja sähköposti anni.hirvonen@kolomonen.fi 

Ja sitten lyhyt esittely nyt käynnistyneistä Asukasloikka 
Savonlinna -tuensiirtohankkeista. 

 

Kesäreportteri 
Savonlinnan 4H-yhdistys ry 

Tervetuloa Savonlinnaan! Miltä jäätelö maistuu ja auringon 
paiste tuntuu? Mitä sinulle kuuluu? Tule kertomaan ajatuksesi 
ja toiveesi kesäreportterille. Kesäreportterin voit bongata 
kesän aikana torilta, yhdistysten tapahtumista tai muualta 
Savonlinnan keskustan alueelta. Oliko sinulla jokin ajatus tai 
toive? Idea tai tunne, jonka haluaisit jakaa meidän muiden 
Savonlinnalaisten kanssa? Kesäreportteri keskustelee ja tekee 
näkyväksi tunnelmia, ajatuksia sekä tapahtumia Savonlinnan 
keskustan kesästä. Kuumimmat kuulumiset, parhaat ideat ja 
tärkeimmät yhdistysten tapahtumat voit lukea kesäreportte-
rin facebook- tai instagram-sivuilta! 

 

Voimaa vertaisuudesta – kykyjä kokemuksista 

kokemusasiantuntijat tukihenkilöinä 

Savolaiset Selviytyjät ry 

Koetko joskus jääneesi elämässäsi altavastaajan asemaan, 
mutta selvinneesti siitä? Onko elämä syystä tai toisesta 
näyttänyt paljon nurjia puoliaan, mutta olet päässyt niistä ta-
valla tai toisella eteenpäin? Koetko, että kokemuksistasi voisi 
olla jollekin toiselle hyötyä? Meillä on sinulle oiva tapa va-
hvistaa kokemuksistasi voimaannuttavia mahdollisuuksia: 
Lähde kokemusasiantuntijaksi! Voimaa vertaisuudesta- 

kykyjä kokemuksista -hankkeen 
tavoitteena on synnyttää toi-
miva kokemusasiantun-
tijuutta hyödyntävä koulutus- 
ja toimintamalli, jolla tuetaan 
päihde- ja mielenterveyskun-
toutujien jaksamista, nosta-
tetaan itsetuntoa ja tuetaan 
heitä löytämään vahvuuksia 
ja voimavaroja omasta 
itsestään. 

 

Tukikoirakkotoiminta Savonlinnassa 

Savonlinnan seudun mielenterveysseura ry 

Ulos ja liikkumaan, rapsuttamaan karvaista kaveria ja 
keskustelemaan, tai ihan vaan kuleksimaan hissukseen? 
Tervetuloa mukaan Savonlinnan seudun Mielenterveys-
seuran uuteen tukikoirakkotoimintaan! Koiran läsnäolo 
vapauttaa tunnelmaa ja synnyttää luontevia kohtaamisia ja 
keskustelua, helpottaen yhteyden saamista ihmisten välillä. 
Ulkoiset vaatimukset tai suorittaminen eivät kuulu koh-
taamisiin. Koira luo ja ylläpitää omistajansa hyvää oloa, ja tätä 
kautta omistaja koiransa kanssa voi myös jakaa sitä myös 
muille. Tukikoirakkotoiminta tarjoaa mahdollisuuden koiran 
kanssa olemiseen myös heille, joilla ei ole mahdollisuutta pitää 
omaa koiraa. Tukikoirakot lähtevät kävelyille ja sovituille vie-
railuille. Tukikoirakon koulutus on maksutonta ja tukikoirakon 
työ vapaaehtoista. Myös muille osallistuminen toimintaan on 
ilmaista. Tukikoirakkotoiminta tarjoaa kiinnostuneille 
vapaaehtoisille koiran omistajille vastuullisen vapaa-

ajanviettotavan yhdessä koiran kanssa ja muita auttaen. 
 

ASUKASLOIKKA VAHVASTI MUKANA 

PIÄKAVUN PARTYN JÄRJESTÄMISESSÄ 

LAUANTAINA 2. 9. KLO 16-20 

 

Asukasloikka Savonlinna on mukana toteuttamassa Sa-
vonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry:n 2. 9. 2017 
klo 16-20 järjestämää ja kokoamaa  ”Piäkavun Party”       
-nuorten kulttuuritapahtumaa Savonlinnan  Olavinkadul-
le. Tapahtuma on ilmaistapahtuma ja suunnattu nuorille. 

Ohjelmassa mm. Street dance tanssipajaa, katusähly-
turnausta,  katusuunnistusta, polkuauto Grand prix, 
Stand uppia  sekä Katubileet, jonka menosta vastaa pää-
lavalla LIHAMYRSKY, mukana myös Musta Barbaari! 

https://www.facebook.com/kesareportteri/?fref=ts
https://www.instagram.com/kesareportteri/?hl=fi


 

 

Terveyden edistämisen apurahat 

haettavissa 15. 6. mennessä 

Terveyden edistämisen määrärahan hakuaika on 14.5. - 
15.6.2017. Terveyden edistämisen määrärahalla tuetaan 
vuonna 2018 erityisesti hankkeita, jotka tukevat kunnissa 
toteutettavaa terveyden edistämisen toimintaa sekä sote-

uudistuksen toimeenpanoa kuntien hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisen tehtävän osalta. 

Vuoden 2018 terveyden edistämisen määrärahan sisäl-
lölliset painopisteet  

1. Ehkäistä ja vähentää tupakan, alkoholin, huumeiden 
ja muiden päihteiden käyttöä ja niistä aiheutuvia haittoja 

2. Ehkäistä ja vähentää väestön ylipainoa ruokavalion ja 
fyysisen aktiivisuuden avulla 

3. Vahvistaa positiivista mielenterveyttä edistävien me-
netelmien käyttöä sekä tukea itsemurhien ehkäisyä 

4. Vahvistaa seksuaaliterveyttä 

THL:n Terveyden edistämisen määrärahan hakuilmoitus 
löytyy tästä osoitteesta. 

 

Asukasloikka Savonlinna  
seuraava haku elokuussa 

Kansalaislähtöistä kehittämistä Savonlinnassa. Asukas-
loikasta voit hakea rahallista tukea toimin-
taan. Asukasloikka Savonlinna - hanketta rahoittaa Euroo-
pan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonlinnan 

kaupunki ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. 
Seuraava hankehaku on elokuussa 2017. Tapahtumatu-

kea voi Asukasloikasta hakea jatkuvasti. 
Lisätietoja Asukasloikka Savonlinna hanke– ja tapahtu-

mahausta löytyy tästä osoitteesta. 
 

KSR:n avustukset avautuvat elokuussa 

Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen 
sivistyksellisiä pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti pai-
nottunutta tutkimusta, taidetta, opiskelua ja kansainvälis-
tä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä. Lää-
ke- ja terveystieteelliseen tutkimustyöhön emme vali-
tettavasti pysty apurahoja ohjaamaan.  

KSR:n avustusten hakuaika on elokuu ja tarkempaa tie-
toa näistä avustuksista löytyy tästä osoitteesta. 

 

Alfred Kordelinin rahaston 

päähaku elokuussa 

Alfred Kordelinin säätiö myöntää apurahoja tieteisiin, 
kirjallisuuteen, taiteisiin ja kansanvalistukseen. Apurahaa 
voivat hakea suomalaiset ja Suomessa asuvat yksityishen-
kilöt, työryhmät ja yhteisöt sekä tieteen apurahaa yksityis-
henkilöt.  

Alfred Kordelinin säätiön avustuksista löytyy lisätietoja 
tästä osoitteesta. 
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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 

 

https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/rahoitus-ja-verkostot/terveyden-edistamisen-maararaha
https://www.kolomonen.net/asukasloikka-hanke/
http://www.sivistysrahasto.fi/00010035-hakuohjeet-ja-hakusovellus
https://kordelin.fi/apurahat-2/
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KESÄKIN ON HYVÄÄ AIKAA  
HYÖDYNTÄÄ NUORTEN TYÖPA-

NOSTA 
 

 

Olen Tiina Europaeus, yhdistysapuri Savonlinnan 
Seudun Kolomoselta, Stea:n Paikka auki-ohjelmasta. 
Kesän osalta työkalenteri näyttää vielä kovin tyhjäl-
tä.  
Tarvitseeko yhdistyksenne apua tapahtumien ideoin-
nissa, suunnittelussa tai toteutuksessa vai aiheuttaa-
ko kesän järjestelyt muuten hankaluukisa yhdistyk-
sen toiminnassa?  
Vai olisiko kesä hyvää aikaa päivittää jäsenrekisteri 
ajan tasalle?  
Tule käymään Järjestötalo Kolomosella tai ole yhtey-
dessä puhelimitse 044 2184251 taikka sähköpostitse 
osoitteeseen tiina.europaeus@kolomonen.fi  
 

Moikka! 
Olen Sami Nikulainen, Savonlinnan Seudun Kolomo-
sen  Paikka Auki- hankkeesta, järjestöjemme käy-
tössä! 
Osaamiseeni kuuluu hyvä valokuvaamisen taito,  
tietokoneella graafinen ja visuaalinen suunnittelu. 
Minut tavoittaa arkisin noin 9-16 välisenä aikana  
puhelimitse 044 3686871, sähköpostilla osoitteesta  
sami.nikulainen@kolomonen.fi tai paikan päältä jär-
jestötalo Kolomosesta, Pappilankatu 3, Savonlinna. 

TULE TÄYSIVALTAISEKSI TOIMIJAKSI 
SAVONLINNAN SEUDUN KOLOMOSEEN 

 

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n jäse-
neksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, oikeus-
kelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy 
yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan. Kan-
nattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksi-
tyinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyk-
sen tarkoitusta ja toimintaa. 
 

Jäseneksi liittymislomakkeen voi ladata täs-
tä linkistä, täyttää ja lähettää osoitteella Sa-
vonlinnan Seudun Kolomonen ry, Sirpa Ko-
listaja,  Pappilankatu 3, 57100 Savonlinna 
tai lähettämällä ohessa olevan lomakkeen 
mukaiset tiedot yhdistyksen puheenjohtajan 
tai sihteerin sähköpostista osoitteeseen:  
sirpa.kolistaja@kolomonen.fi 
 

Jäsenmaksu vuonna 2017 on yhdistyksiltä 
25€ sekä yrityksiltä, kunnilta ja muilta yh-
teisöiltä100€ . 
 

Tervetuloa mukaan Savonlinnan Seudun  
Kolomonen ry:n toimintaan. 

mailto:tiina.europaeus@kolomonen.fi
mailto:sami.nikulainen@kolomonen.fi
https://www.kolomonen.net/@Bin/194007/A5_ja%CC%88senhakemus_kolomonen+2016.pdf
mailto:sirpa.kolistaja@kolomonen.fi


 

Tulevia tapahtumia 

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. 

10.-11.6 Kirkko täyteen! Reformaation merkkivuoden 
päätapahtuma Savonlinnan Kerimäen isossa kirkossa ja 
kirkonmäellä. Lauantaina ohjelmassa on puheenvuoroja 
ja keskusteluja. Lauantaina mukana puhujina ovat mm. 
piispa Seppo Häkkinen, piispa emeritus Eero Huovinen, 
kirkkoherra Teemu Laajasalo (Kallion seurakunta), kirkko-
herra Sammeli Juntunen, evankelista Ilkka Puhakka ja 
dominikaaniveli Gabriel Salmela (kat. kirkko). 

Illalla johtava kanttori Minna Raassina vie urkukonser-
tin myötä musiikkimatkalle maailman ympäri. 

Sunnuntaina on tapahtuman ja Pyhän Kolminaisuuden 
päivän messu Kerimäen isossa kirkossa. Saarnaajana on 
Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo. Seurakunnan kuo-
roista koottua suurkuoroa johtaa kirkkomuusikko Mika 
Siekkinen.  

Messun, keittolounaan ja kirkkokahvien jälkeen on vuo-
rossa klo 13.30 Lomarauhan julistustilaisuus. Lomarau-
han julistaa ison kirkon pääovelta piispa emeritus Eero 
Huovinen. Puruvesi Seitsikko ja oopperalaulaja Petri Lind-
roos vastaavat tilaisuuden musiikista. 

Lisätietoja: Kirkkoherra Sammeli Juntunen p. 044-776 
8016. rovasti Toivo Loikkanen p. 050-540 6111. Pastori 
Jani Lamberg p. 050-540 6116.  

 

14.6.2017 klo 10-14 Opastettu retki Hytermän saarelle 

Lähtö hotelli Herttuan rannasta (Veneenniementie 64, 
58200 Kerimäki) kirkkoveneellä (mukaan mahtuu max 14 
hlöä), opastus yhteissoutuun ja Hytermän saareen.  

Omat retkieväät mukaan – HUOM! saarella ei ole tulen-
tekomahdollisuutta!  

Hinta 10 euroa Savonlinnan Seudun Kolomonen  ry:n 
jäsenjärjestöjen jäsenille, KultRinki -luotseille maksuton. 

HYTERMÄSTÄ lisää http://www.luontoon.fi/hyterma 

Ilmoittautumiset 5.6.2017 mennessä Riitta Kärkkäiselle, 
p. 044 571 5932, riitta.karkkainen@kolomonen.fi 

 

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. 

 

18. 7.  klo 13 Muhansaaren teatterissa Muina miehinä. 
Veikko Huovisen humoristisia tarinoita: Ilkka Heiskanen, 
Ilkka Korhonen ja Ismo Kotro. Lue lisää: http://
www.muhasaarenteatteri.com/ohjelmisto/muina-

miehina/ 

Liput 20/16, KultRinki -luotseille maksuton. 
Yhteiskyyditys Savonlinnan linja-autoasemalta klo 12. 
Ilmoittautumiset 7.7.2017 mennessä Riitta Kärkkäiselle, 

p. 044 571 5932, riitta.karkkainen@kolomonen.fi 

 

21. 7. klo 13 HANSU JA PIRRE Muhansaaren teatterissa   
Legendaarinen Fakta homma show! by Riitta Havukai-

nen ja Eija Vilpas. Lue lisää: http://
www.muhasaarenteatteri.com/ohjelmisto/hansu-ja-

pirre/ 

Liput 20/16, KultRinki -luotseille maksuton 

Ilmoittautumiset 7.7.2017 mennessä Riitta Kärkkäiselle, 
p. 044 571 5932, riitta.karkkainen@kolomonen.fi 
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Ilmoita yhdistyksesi/yhteisösi tapahtumat tälle palstalle sähköpostitse osoitteisiin: 
kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi  tai erja.jarvisalo@kolomonen.fi 

 

PALKITTAVIA HYVINVOINTITEKOJA EHTII VIELÄ EHDOTTOMAAN 

Savonlinnan Hyvinvointimessuilla on perinteisesti palkittu paikal-
lisia hyvinvointitekoja. Nyt etsitään uusia, syyskuun 2017 Hyvin-
vointimessuilla palkittavia tekoja, toimijoita tai palveluja. Ideoita 
kerätään kesäkuun 2017 loppuun ja elokuussa ehdotusten välillä 
järjestetään kansanäänestys yhdessä Savonmaa -lehden kanssa.  
 

Ideoita palkittavista hyvinvointiteoista voi jättää sähköisesti 30. 
6. saakka tässä osoitteessa. Palkittavaksi ehdotettavat hyvinvoin-
titeot voivat olla joko yksittäisten ihmisten, yhdistysten, muiden 
yhteisöjen, yritysten tai yhteiskunnan toimijoiden toteuttamia. 

https://www.kolomonen.net/edessa-suuret-haasteet-miten-nii/
https://www.kolomonen.net/savonlinnan-seudun-kolomonen-ry/yhdistysten-yhteisristeily/
mailto:kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
mailto:erja.jarvisalo@kolomonen.fi
https://www.kolomonen.net/hyvinvointimessut-15-16-9-2017/hyvinvoititekoehdotus/


 

HYÖDYNNÄ  
MAKSUTONTA  

ILMOITUS-

PALSTAA 

Tämä Savonlinnan Seudun Ko-
lomonen ry:n kuukausi@postin 
tapahtumien ilmoituspalsta on 
maksuton palvelu jäsenyhdis-

tyksillemme ja yhteistyökump-
paneillemme. 

Tiedot tulevan kuukauden  
kuukausi@postiin tulee  

toimittaa edellisen kuukauden 
loppuun mennessä sähköisesti  

tämän linkin kautta. 
Lyhyet ja ytimekkäät tiedot 

julkaisemme sellaisenaan, pi-
dempiä tarinoita lyhennämme. 

Julkaisemme myös valmiita 
ilmoituksianne tällä palstalla. 

Ilmoitukset tulee lähettää  
julkaistavaksi jpg-muodossa 
edellä olleen linkin kautta. 

Lisätietoja:  
Kimmo Käärmelahti,  

puhelin 044-741 9820 

Kuukausi@posti  2.6.2017 

JÄSENYHDISTYSTEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KUULUMISIA 

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

Ohjelmassa ohjattuja retkiä  
lähiluontoon (mm. Kätkytkivi,  
Laurikkalan perinneniitty,  
Turponluolat) ja mahdollisuus  
uimiseen, onkimiseen, pihapelei- 
hin… 

 

Lapset osallistuvat huoltajansa kanssa ja valvonnassa  leirille. Jokainen perhe huolehtii omatoimisesti mahdollisis-
ta vakuutuksista. Omat eväät. Ruuanlaitto mahdollista majan tuvassa (kaasuliesi  ja –uuni) ja grillipaikalla. Majalla 
on maakellari. Majalla ei ole kaivoa, joten juomavesi tulee tuoda mukanaan. Leirillä on läsnä koko ajan vähintään 
yksi ensiaputaitoinen  henkilö järjestävän yhdistyksen puolesta.   
 

Omat majoitusvälineet. Majan vintissä mahdollisuus lattialla yhteismajoitukseen, kaminallinen puolijoukkueteltta 
käytettävissä ja omissa teltoissa  ja -veneissä voi yöpyä  majan pihapiirissä. Veneilyliivit. Tarvittaessa venekuljetus 
Citymarketin laiturista la klo 10.00 ja paluu su 16.30. 
 

Osallistumismaksu 5,00  € / henkilö / vrk 

 

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

mailto:%20kimmo.kaarmelahti@kolomonen.fi
http://www.retkitoverit.fi/
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Savonlinnan kolmannet hyvinvointimessut vahvistuivat 
merkittävästi touko-kesäkuun vaihteessa, kun varmistui, 
että Etelä-Savon työpaikkojen työhyvinvointiverkosto ja 
Työelämä2020-verkosto tuovat messuille oman Tyhy-

kahvilansa. Tyhy-kahvilaan voi tulla virkistymään, ver-
kottumaan ja keskustelemaan työhyvinvointiin, työtervey-
teen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Lisätietoja  
Etelä-Savon työpaikkojen työhyvinvointiverkoston ja Työ-
elämä2020-verkosto n toiminnasta löytyy tästä osoittees-
ta. 

Etelä-Savon työpaikkojen työhyvinvointiverkoston ja 
Työelämä 2020-verkoston ratkaisu osallistumisesta Savon-
linnan Hyvinvointimessuille tuo Tanhuvaaraan merkittä-
vän määrän uusia työelämään ja työhyvinvointiin erikois-
tuneita toimijoita. 

Työpahoinvoinnin lasketaan aiheuttavan Suomen kan-
santaloudelle vuosittain noin 20-25 miljardin euron lisä-
kustannukset ja tulonmenetykset, joten on erittäin luon-
nollista, että työhyvinvoinnilla on merkittävä rooli myös 
Savonlinnan Hyvinvointimessujen ohjelmassa. 

Savonlinnan kolmannet hyvinvointimessut järjestetään 
Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n kokoamina Tanhu-
vaaran urheiluopistolla 15.-16. 9. 2017. Hyvinvointimessu-
jen keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Savonlinnan 
kaupunki, Sosteri, Etelä-Savon työpaikkojen työhyvinvoin-
tiverkosto, Työelämä2020-verkosto, Etelä-Savon Liikunta 
ry, Suur-Savon Osuuspankki, Iskelmä Etelä-Savo ja Savon-
maa-lehti. 

 

LIIKUTTAVAA HYVINVOINTIA 

Toinen Savonlinnan Hyvinvointimessujen erikoisteema 
on LIIKUTTAVA HYVINVOINTI. vuosi  2017on Unelmien 
liikuntavuosi, liikunnan merkitys eri ikäisten kansalaisten 
hyvinvoinnin saavuttamisessa ja ylläpitämisessä on mer-
kittävä ja liikunnan, erityisesti liikuntajärjestöjen tarjoa-

man liikuntatoiminnan, esittelyä on kaivattu edellisten 
vuosien hyvinvointimessujen kävijäpalautteessa. 

Liikunnallisuuden esiinmarssia Savonlinnan Hyvinvointi-
messuille vahvistaa myös se, että yhdeksi hyvinvointimes-
sujen pääyhteistyökumppaniksi on valittu Etelä-Savon Lii-
kunta ry sekä toisaalta se tosiasia, että vuoden 2017 mes-
supaikka Tanhuvaaran urheiluopisto antaa monipuoliseen 
liikuntatoiminnan ja urheiluharrastuksen esittelyyn huo-
mattavasti OKL:n hallia paremmat puitteet. 

 

MESSUJEN ESITTELYPAIKAT  
OVAT MYYNNISSÄ JUURI NYT 

Hyvinvointimessujen esittelypaikkojen ensimmäinen 
”myyntiaalto” on päättymässä kesäkuun puolivälissä. 
”Varmat paikat” voidaan varata 15. 6. 2017 mennessä il-
moittautuneille, tuon ajankohdan jälkeen ”myydään mitä 
jäljelle jää”.  Erityisesti Tanhuvaaran palloiluhalliin raken-
nettavassa messuosuudessa eli ns. Tietomaassa on enää 
myymätöntä esittelytilaa melko niukasti. 

Tilaa messuesittelijöille on myynnissä Tietomaassa, Tou-
humaassa ja Pihamaassa. Seuraavalla sivulla on tarkempi 
myyntiesite, jonka pohjalta toivomme teidän pikaisesti 
varaavan omaan tarpeeseenne sopivan messuesittelyosas-
ton tässä ilmoittaumislinkissä. 

Tietomaa Tanhuvaaran palloiluhallissa on varattu ensisi-
jaisesti sellaisille toimijoille, jotka haluavat rauhallisem-
man ympäristön messuvieraiden kohtaamiseen.   

Touhumaa rakennetaan Tanhuvaaran monitoimihalliin, 
ja on varattu nimensä mukaisesti  erityisesti 
”touhukkaampaan toimintaan”.  

Pihamaa puolestaan on tarkoitettu ulkoilmatoiminnalle 
ja jatkuu hehtaarikaupalla lähimetsiin, metsissä oleville 
poluille, Purnuvuoren tykkiasemalle, Suurjärven rantaan ja 
miksi ei vesillekin.  

 

+ 

HYVINVOINTIMESSUIHIN  
VAHVA TYÖELÄMÄOSUUS 

http://hyvatyoelama.fi/etelasavo/
http://hyvatyoelama.fi/etelasavo/
https://www.kolomonen.net/hyvinvointimessut-15-16-9-2017/ilmoittautuminen-savonlinnan-hyv/
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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 

LIIKUTTAVAA HYVINVOINTIA 

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/

